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Zápis z řádné valné hromady pořádané dne 11. 5. 2014 

Česká debatní společnost, 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:  28.  4.  2014  (zaslána  spolu  s návrhem  stanov  a  návrhem  jednacího  řádu  VH) 

Datum a čas konání valné hromady: 11. 5. 2014 13:00 

Valné hromadě předsedal: Štěpán Klos 

Program valné hromady: 

1. Zahájení VH a kontrola usnášeníschopnosti 

2. Schválení programu VH 

3. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky České debatní společnosti, o. s. za rok 2013 

4. Odůvodnění a schválení nového názvu a právní subjektivity organizace 

5. Schválení nového jednacího řádu VH 

6. Schválení nových stanov spolku  

7. Navrhnutí kandidátů na prezidenta a členů představenstva spolku  

8. Proslovy kandidátů 

9. Tajná volba prezidenta a členů představenstva spolku  

10. Projednávání nového konceptu spolku  

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 spolku, započal Valnou hromadu (VH) a konstatoval její usnášeníschopnost. 

Přítomno 8 členů z 9. 

13:32 Jakub Kadlec  informuje, že ustanovil zapisovatelem VH Bc. Martina Režného. Členy volební komise byli 

ustanoveni: Vlastimil Waic, Klára Ligurská a Hana Siwková. Kadlec ustanovil Štěpána Klose předsedajícím VH. 

2. Schválení programu VH 

13:37  Klos  udělil  slovo  Kadlecovi,  který  informuje  přítomné  o  programu  VH  a  vyvolává  hlasování  o  jeho 

schválení. Program byl přijat. 

  (Pro: 8 Zdrželo se: 0 Proti: 0) 

3. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky České debatní společnosti, o. s. za rok 2013 

13:43 Klos udělil slovo Kadlecovi a ten informuje o činnosti organizace za rok 2013 a prezentuje výroční zprávu. 

Shrnuje hospodaření a předkládá účetní uzávěrku. Kadlec,  jako prezident spolku nechává se souhlasem Klose 

hlasovat VH o schválení pravdivosti údajů uvedených ve výroční zprávě za rok 2013 společně s odsouhlasením 

účetní uzávěrky a stavu hospodaření za rok 2013. VH hlasovala a návrh byl přijat. 

  (Pro: 7 Zdrželo se: 1 Proti: 0) 

4. Odůvodnění a schválení nového názvu a právní subjektivity organizace 

14:03 Klos zahajuje rozpravu o bodě číslo 4 a předává slovo Kadlecovi, prezidentovi spolku. Kadlec  informuje 

přítomné o změně právní úpravy, a to o občanském zákoníku 89/2012 Sb, který vešel v účinnost 1. 1. 2014 a 

nahradil  občanský  zákoník  z roku  1964.  Kadlec  informuje,  že  od  1.  1.  2014 má  organizace  novou  právní 

subjektivitu, a to jako zapsaný spolek, a že agenda, která dříve spadala pod Ministerstvo vnitra České republiky 

nyní spadá pod krajské rejstříkové soudy. Kadlec informuje, že ke dni 1. 1. 2014 byla Česká debatní společnost, 

o. s. zapsána do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava – pobočce v Olomouci pod spisovou 

značkou L 6268. Dále informuje, že je třeba změnit název spolku, tak aby odpovídal současné právní úpravě a 

navrhuje název Česká debatní společnost, z. s. Také  informuje o nutnosti upravit stanovy a  informuje proč a 

z jakého  důvodu  byly  které  články  pozměny.  Dále  informuje  o  tom  jaké  další  kroky  bude  potřeba  provést 

v návaznosti na nový občanský  zákoník a  jaká data bude potřeba dodat  rejstříkovému  soudu. Kadlec vyzývá 

Klose aby dal hlasovat o názvu organizace, a  to Česká debatní  společnost,  z.  s. Klos dává hlasovat o názvu 

organizace. Návrh byl přijat. 

  (Pro: 8 Zdrželo se: 0 Proti: 0) 

5. Schválení nového jednacího řádu VH 

14:36  Klos  udělil  Kadlecovi  slovo  a  Jakub  Kadlec  předkládá  VH  ke  schválení  návrh  nového  jednacího  řádu 

organizace Česká debatní společnost, z. s. Dále dává hlasovat o tom, aby se Valná hromada od této doby řídila 

novým jednacím řádem. Proběhla diskuse a vysvětlení změn předkladatelem Jakubem Kadlecem. Návrh změny 

byl přijat. Návrh postupovat dle nového jednacího řádu byl přijat 
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  (Pro: 8 Zdrželo se: 0 Proti: 0) 

  (Pro: 8 Zdrželo se: 0 Proti: 0) 

6. Schválení nových stanov 

14:53 Klos udělil Kadlecovi slovo a Jakub Kadlec předkládá VH ke schválení návrh nových stanov České debatní 

společnosti,  z.  s.. Kadlec  znovu objasňuje provedené  změny  a  jejich návaznost na nový občanský  zákoník  a 

popisuje další změny stanov, proč jsou důležité pro organizaci. Návrh změny byl přijat. 

  (Pro: 8 Zdrželo se: 0 Proti: 0) 

17:11 z důvodu ulehčení výkladu nových stanov rezignovalo ze svých postů představenstvo. Jmenovitě: Jakub 

Kadlec,  z pozice prezidenta,  Jakub Sladký  z pozice  člena představenstva v roli pokladníka a Bc. Martin Režný 

z pozice člena představenstva s funkcí tajemníka. Proběhlo hlasování VH zda Klos zůstane předsedajícím. Klos 

zůstal předsedajícím VH.  

  (Pro: 7 Zdrželo se: 1 Proti: 0) 

7. Navrhnutí kandidátů na prezidenta a členů představenstva spolku 

17:16  Jakub  Kadlec  navrhuje  Bc. Martina  Režného  jako  člena  představenstva  a  Terezu  Černou  jako  člena 

představenstva.  Klára  Ligurská,  Matylda  Klosová  a  Vlastimil  Waic  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 

17:22 Jakub Kadlec odmítl svůj čas na proslov. Stejně tak i další navržení kandidáti. 

9. Tajná volba prezidenta a členů představenstva spolku  

17:24 byla zahájena tajná volba dle pokynů volební komise.  

17:27 došlo k ukončení volby. 

17:33 volební komise vyhlašuje výsledky.  

  Jakub Kadlec 7/8 hlasů na post prezidenta spolku 

  Bc Martin Režný 5/8 hlasů na post člena představenstva spolku 

  Tereza Černá 2/8 hlasy na post člena představenstva spolku 

Volební  komise  konstatuje,  že  Jakub  Kadlec  byl  zvolen  prezidentem  spolku  a  Bc.  Martin  Režný  členem 

představenstva.  Volební  komise  dále  konstatuje,  že  Tereza  Černá  nezískala  nadpoloviční  počet  hlasů  a 

doporučuje proto opakovat tajné hlasování o jejím působení v představenstvu. Klos vyhlásil hlasování a návrh 

byl přijat.  

  (Pro: 7 Zdrželo se: 0 Proti: 1) 

 

17:52 bylo zahájeno tajné hlasování. 

17:53 bylo ukončeno tajné hlasování. 

17:55 volební komise vyhlašuje výsledky. 

  Tereza Černá 6/8 hlasů na post člena představenstva spolku 
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17:58  Štěpán  Klos  konstatuje,  že  byla  Tereza  černá  zvolena  členem  představenstva  spolku  a  uděluje  slovo 

Jakubu Kadlecovi, novému prezidentovi  spolku  za účelem  jmenování  členů představenstva do  svých  funkcí. 

Prezident  spolku  ustanovil  Bc. Martina  Režného  členem  představenstva  spolku  v pozici  pokladník  a  Terezu 

Černou členem představenstva v pozici tajemník. 

 

Statutárními orgány se stali: 

Jakub Kadlec, narozen 15. 8. 1989, bydlištěm Jana Welzla 1099/1, 789 01 Zábřeh 

Prezident spolku 

 

Bc. Martin Režný, narozen 1. 11. 1987, bydlištěm Měrovice nad Hanou 165, 752 01 Měrovice nad Hanou 

Člen představenstva spolku ve funkci pokladník 

 

Tereza Černá, narozena 7. 12. 1994, bydlištěm Kostelní Lhota 239, 289 12 Sadská 

Člen představenstva spolku ve funkci tajemník 

10. Projednávání nového konceptu organizace 

18:04 Štěpán Klos uděluje slovo  Jakubu Kadlecovi, novému prezidentu spolku.  Jakub Kadlec děkuje za hlasy. 

Dále  Jakub  Kadlec  jmenoval  Jakuba  Sladkého  na  post  vedoucího  Trenérského  týmu.  Jakub  Kadlec  dále 

informuje  o  vizi  transformace  organizace  na  organizaci  vyvíjející  činnost  na  mezinárodním  poli,  kde  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, že organizace 

byla  přijata  za  členskou  organizaci  České  rady  dětí  a  mládeže.  Dále  informuje  o  podaných  grantových 

žádostech  na  projekty  a  činnost  organizace.  Také  informuje  o  konkurenčních  akcích  jiných  organizací. 

Navrhuje, aby se naše organizace vůči jiným organizacím striktně vymezila, ukázala, jak pracujeme, co děláme 

a ukázali  to  tak  široké veřejnosti. Dalším opatřením, předcházejícím  sporům, by mělo být  vymezení našeho 

zájmu na rozlišnou cílovou skupinu a té poskytovat naše služby. Cílovou skupinou pro hospodářskou činnost by 

měly být i firmy.  

 

Klos podotýká, že by se ale naše hlavní 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  jako například 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: 2 Proti: 1) 

 

18:17  Klos  dává možnost  vnést  další  body.  Nikdo  body  nepřináší,  proto  vyzývá  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) 
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18:21 Klos ukončuje VH. 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 11. 5. 2014 zapsal Bc. Martin Režný 

 

 

V Olomouci dne 11. 5. 2014 svými podpisy stvrdili: 

 

 

Za Českou debatní společnost, z. s.  

Jakub Kadlec – prezident spolku 

 

 

 

 

 

 

Za Českou debatní společnost, z. s.  

Štěpán Klos – předsedající VH spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


