ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ČESKÉ DEBATNÍ ASOCIACE, O. S.
Debatní klub Olomouc, o. s./Česká debatní asociace, o. s.
vznik: 19. 3. 2004
Adresa: Gymnázium Olomouc‐Hejčín
Tomkova 45
Olomouc‐Hejčín
779 00
IČ: 26656817
Místo konání valné hromady:
Zeyerova 850/14
Olomouc
779 00
Datum zaslání pozvánek: 21. 8. 2012 (zaslána spolu s návrhem stanov a návrhem jednacího řádu VH)
Datum a čas konání valné hromady: 31. 8. 2012 13:00
Valné hromadě předsedal: Václav Orava

Program valné hromady:
1. Zahájení VH a kontrola usnášeni schopnosti
2. Schválení programu VH
3. Informování o důvodu svolání mimořádné VH
4. Výběr nového názvu organizace
5. Schválení nového jednacího řádu VH
6. Schválení nových stanov
7. Navrhnutí kandidátů na prezidenta a členů představenstva
8. Proslovy kandidátů
9. Tajná volba prezidenta a členů představenstva
10. Projednávání nového konceptu organizace
11. Ukončení VH
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Průběh a jednotlivé body jednání valné hromady:
1.

Zahájení VH a kontrola usnášeni schopnosti

13:30 Jakub Kadlec, jako prezident sdružení, započal Valnou hromadu (VH) a konstatoval její
usnášeníschopnost. Přítomno 7 členů z 9.
13:32 Jakub Kadlec informuje, že ustanovil zapisovatelem VH Bc. Martina Režného. Členy volební komise
byli ustanoveni: Bc. Lukáš Macháček, Jiří Bradáč a Lukáš Burget. Kadlec ustanovil člena představenstva
Václava Oravu, předsedajícím VH
2.

Schválení programu VH

13:33 Orava udělil slovo Kadlecovi, který informuje přítomné o programu VH a vyvolává hlasování o jeho
schválení. Program byl přijat.
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
3.

Informování o důvodu svolání mimořádné VH

13:41 Orava udělil slovo Kadlecovi a ten informuje, že důvodem svolání VH je nutná změna stanov,
z důvodu zamítnutí změny stanov ze dne 12. 7. 2012 Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR). Na VH 12. 7. 2012
došlo rozhodnutím VH ke změně názvu sdružení z Debatní klub Olomouc, o. s. na Česká debatní asociace, o.
s. z důvodu, že se změnil koncept práce organizace a organizace bude vystupovat více na celosvětové
úrovni a chce aby její název reflektoval státní zřízení ve kterém má sídlo. Kadlec informuje, že registrace
byla zamítnuta z důvodu, že organizace stejného názvu prý už existuje, přestože VH v den konání ověřovala,
zda je daný název dostupný. Organizace se stejným názvem se však v registru občanských objevila 27. 8.
2012, se sídlem na adrese Adresa: Praha 1 ‐ Nové Město, Senovážné náměstí 977/24. Kadlec informuje, že
proběhlo jednání se zaměstnanci MVČR. Doporučuje VH nejjednodušší řešení a to změnu názvu. Kadlec
zahájil diskusi k bodu.
Jakub Sladký podotýká, že bychom se neměli vzdát jména, které v registru nebylo a které někdo účelně
založil. Martin režný podotýká, že jméno není vše, že za námi budou stát výsledky a můžeme si vybudovat
jméno jakékoli. Jakub Kadlec zahajuje hlasování zda VH souhlasí se změnou názvu. Návrh byl přijat.
(Pro: 5 Zdrželo se: 1 Proti: 1)
4.

Výběr nového názvu organizace

Orava zahajuje rozpravu o možných názvech organizace, tak aby vystihovali, že působíme v České republice.
Lukáš Macháček navrhuje: České debatní kluby, o. s.
Jiří Bradáč navrhuje: Moravské debatní kluby, o. s.
Bc. Martin Režný navrhuje: Česká debatní obec, o. s.
Jakub Kadlec navrhuje: Česká debatní společnost, o. s.
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Po delší rozpravě byl vybrán název Česká debatní společnost, o. s. a to obzvláště z důvodu kompatibility
zkratek v českém i anglickém jazyce. Jakub Kadlec vyvolává hlasování o změně názvu. Návrh byl přijat.
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
5.

Schválení nového jednacího řádu VH

14:27 Orava udělil Kadlecovi slovo a Jakub Kadlec předkládá VH ke schválení návrh nových stanov
organizace Česká debatní společnost, o. s.. Návrh změny byl přijat.
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
6.

Schválení nových stanov

14:36 Orava udělil Kadlecovi slovo a Jakub Kadlec předkládá VH ke schválení návrh nového Jednacího řádu
VH České debatní společnosti, o. s.. Návrh změny byl přijat.
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
14:49 z důvodu ulehčení výkladu nových stanov, rezignovalo ze svých postů představenstvo. Jmenovitě:
Jakub Kadlec, z pozice prezidenta. Václav Orava z pozice člena představenstva v roli pokladníka a Jakub
Sladký z pozice člena představenstva s funkcí tajemníka. Proběhlo hlasování VH zda Orava zůstane
předsedajícím. Orava zůstal předsedajícím VH
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
7.

Navrhnutí kandidátů na prezidenta a členů představenstva

14:58 Jakub Kadlec navrhuje Bc. Martina Režného jako člena představenstva a Jakuba Sladkého jako člena
představenstva. Bc. Lukáš Macháček, Václav Orava a Jiří Bradáč navrhují Jakuba Kadlece na prezidenta
sdružení. Volební komise zaregistrovala kandidáty a sdělila pravidla tajné volby. Na každém losu může
každý delegát VH dát dva hlasy jeden hlas pro prezidenta a jeden hlas svému kandidátovi na člena
představenstva.
8.

Proslovy kandidátů

15:13 Jakub Kadlec odmítl svůj čas na proslov. Stejně tak i další navržení kandidáti.
9.

Tajná volba prezidenta a členů představenstva

15:15 byla zahájena tajná volba dle pokynů volební komise.
15:19 ukončení volby
15:23 volební komise vyhlašuje výsledky.
Jakub Kadlec 6/7 hlasů na post prezidenta
Bc Martin Režný 4/7 hlasy na post člena představenstva
Jakub Sladký 2/7 hlasy na post člena představenstva
Volební komise konstatuje, že Jakub Kadlec byl zvolen prezidentem a Bc. Martin Režný členem
představenstva. Volební komise dále konstatuje, že Jakub Sladký nezískal nadpoloviční počet hlasů a
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doporučuje proto opakovat tajné hlasování o jeho působení v představenstvu. Orava vyhlásil hlasování a
návrh byl přijat.
(Pro: 6 Zdrželo se: 1 Proti: 0)
15:36 bylo zahájeno tajné hlasování.
15:37 bylo ukončeno tajné hlasování.
15:38 volební komise vyhlašuje výsledky.
Jakub Sladký 6/7 hlasů na post člena představenstva
15:40 Václav Orava konstatuje, že byl Jakub Sladký zvolen členem představenstva.
10.

Projednávání nového konceptu organizace

15:42 Václav Orava uděluje slovo Jakubu Kadlecovi, novému prezidentu sdružení. Jakub Kadlec děkuje za
hlasy. Jakub Kadlec jmenuje Jakuba Sladkého na post člena představenstva ve funkci pokladníka a Bc
Martina Režného na post člena představenstva na pozici tajemníka. Dále Jakub Kadlec jmenoval Jiřího
Bradáče na post vedoucího Trenérského týmu. Jakub Kadlec dále informuje o vizi transformace organizace
na organizaci vyvíjející činnost na mezinárodním poli, kde je již organizace podala několik žádostí o granty a
navázala spolupráci s několika zahraničními subjekty. Přítomní s tímto trendem souhlasí a vyzdvihují
potenciál Heart of Europe. Jakub Kadlec dále informuje o sporech, které vyvolává členství některých členů
v jiné organizaci s podobným zaměřením. Navrhuje, aby se naše organizace vůči dané organizaci striktně
vymezila, ukázala, jak pracujeme, co děláme a ukázali to tak široké veřejnosti, kde se daná organizace
snažila jména jednotlivců, ale i práci organizace jako takové podkopávat. Dalším opatřením a předcházením
sporům, by mělo být vymezení našeho zájmu na rozlišnou cílovou skupinu a to skupinu vysokoškoláků a
převážně těm poskytovat naše služby. Další cílovou skupinou by měly být i firmy.
Orava podotýká, že by se však naše činnost neměla odchylovat od stanov. Kadlec souhlasí a podotýká, že
skupině zmíněné v bodu 3.2 stanov se bude sdružení dále věnovat a to pořádáním vlastních akcí ve
spolupráci se zahraničními institucemi a pokračováním již tradičních soutěží jakož to Heart of Europe, ale že
by nebylo od věci, zjistit zájem jiné cílové skupiny a v případě zájmu například upravit další cíle ve stanovách
sdružení. Bylo vyvoláno hlasování, zda členové souhlasí s návrhem. Návrh byl přijat.
(Pro: 5 Zdrželo se: 1 Proti: 1)
16:22 Orava dává možnost vnést další body. Nikdo body nepřináší, proto vyzívá zapisovatele Bc. Martina
Režného, aby přečetl zápis, a vyvolává hlasování zda VH souhlasí s podobou zápisu. Zápis byl přijat.
(Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 0)
16:57 Orava ukončuje VH.
V Olomouci dne 31. 8. 2012 zapsal Bc. Martin Režný
V Olomouci dne 7. 9. 2012 svými podpisy stvrdili:
Za Českou debatní společnost, o. s.
Jakub Kadlec – prezident sdružení
Za Českou debatní společnost, o. s.
Václav Orava – předsedající VH
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