
Zápis z mimořádné schůze členů ČPS ze dne 15.9. 2022

Přítomní členové: Šebek, Šikl, Junek, Pěč, Březinova, Březina, Probstová, 
Kocourková, Singer, Jelínková, Titl, Holub, Forman, Dodds, Telerovský, Telerovská, 
Mahler, Vrba, Babík, Jakubu, Burianek , 
 Přítomní kandidáti: Kuchař, Goldova, Holubová, Puškárik, Peřich, Malczyk
 Omluvení: Kocourek, Kozlová, Dejdar 
 
Dne 15.9.  2022 proběhla v prostorách ČPS v Karlíně  předem ohlášená mimořádná 
schůze členů ČPS, spojující třetí diskusní setkání všech členů spolku, tedy členů a 
kandidátů, s následným hlasováním (týkající se nyní pouze členů) o předložených 
nových stanovách a organizačním řádu. V bohaté, otevřené a vášnivé diskusi, 
moderované J. Šiklem, se vyjasňovaly předpoklady a postoje diskutujích, ideová i 
technická stránka navrhovaných změn, problémy současného stavu i otázky 
budoucího směřování ČPS ve smyslu většího otevření se směrem "ven" a 
demokratizace směrem "dovnitř".
Účastníci debaty v drtivé většině hovořili o potřebě změn nejen ve struktuře, ale i 
kultuře společnosti. Z diskuse vzešly další dva variantní návrhy, o kterých, spolu s 
předloženým materiálem, hlasovalo 21 členů (1 on-line za zoomu). První variantou 
(navrženou M. Šebkem) bylo odložení přijetí navrhovaných textů a vytvoření pracovní 
skupiny k jejich dalšímu propracovávání. Pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, proti 
bylo 16 (tedy zamítnuto). Následnou, druhou variantou (navrženou L. Singerem) 
bylo omezené přijetí stanov a org. řádu na jeden rok, následně nová diskuse, 
vyhodnocení  a poté případné změny stanov či organizačního řádu. Pro byli 2 
členové, zdrželo se 5, proti bylo 14 (tedy zamítnuto). Třetí variantou byl návrh stanov 
a org. řádu (M. Mahler a jeho pracovní skupina), doplněný o některé, dříve 
doručené příspěvky. Při hlasování o změně stanov bylo 13 členů pro,  3 proti a 5 se 
zdrželo (tzn. přijato). Při hlasování o změně organizačního řádu PI bylo 14 členů pro, 
3 proti a 4 se zdrželi (tzn. přijato).
Podle běžné právní praxe jsou stanovy a organizační řád účinné po schválení 
shromážděním členů spolku okamžitě (pokud není stanoveno jinak)a jejich registrace 
u MV o jejich účinnosti nerozhoduje. To znamená že nebylo již ani potřeba hlasovat o 
formě členství pro ukrajinské kolegy v exilu, jejich status je upraven novými stanovami 
(pravděpodobně se i nový statut musí požádat vedení ČPS).
Výsledky voleb i přes rozdílné názory všichni zúčastnění 
akceptovali. Zároveň nový president potvrdil odhodlání pokračovat 
průběžně v různých formách diskusí a debat o stávajícím stavu i 
budoucnosti ČPS. Nové stanovy a organizační řád nejsou a nemají 
být dokonalým a neměnným  „zákonem“: předpokládáme, že se 
budou upravovat podle většinové vůle členů společnosti, zkušeností 
s nimi a vývoje společnosti samé. Další kroky budou oznámeny po 
dohodě mezi stávající radou a její presidentkou a 
presidentem novým.


