
Zápis z valné hromady Association des 
anciens élèves des sections tchèques en 
France 16. září 2013 v restauraci Krásný 

ztráty, Náprstkova ul. 10, Praha 1 

  

Začátek 18.30 

  

1. Zahájení: 

Valné hromady se od začátku zúčastnilo 10 členů Association des anciens élèves des sections tchèques en 

France. 

Kopie prezenční listiny je přílohou č. 1. 

Jednání zahájila předsedkyně Sdružení, přivítala přítomné členy, konstatovala, že se valné hromady 

účastní 10 členů Sdružení a že tedy v souladu s článkem VI. stanov Sdružení je valná hromada schopná 

usnášení. 

Navrhla, aby za předsedající valné hromady byla zvolena Kristýna Křížová, nar. 4/11/1974. 

- Pro 9 hlasů 

- Proti 0 hlasů 

- Zdržel se 1 hlas 

Tento návrh byl tedy přijat. 

Předsedající navrhla, aby zapisovatelem byl zvolen Ondřej Dušek, nar. 2/1/1976, a ověřovatelem zápisu 

slečna Karolína Koukolová nar. 23/5/1990. 

- Pro 9 hlasů 

- Proti 0 hlasů 

- Zdržel se 1 hlas 



Tento návrh byl tedy přijat. 

  

2. Hlasování o stanovách 

Přesedající navrhla, aby bylo upraveno znění stanov Sdružení za účelem změny sídla Sdružení a změny 

názvu Sdružení. 

Navržené znění změn stanov je přílohou č. 2. 

- Pro 10 hlasů 

- Proti 0 hlasů 

- Zdržel se 0 hlas 

Tento návrh byl tedy přijat. 

  

3. Změna statutu Lycejního stipendijního fondu 

Přesedající navrhla, aby bylo upraveno znění článku V.4 statutu Lycejního stipendijního fondu následujícím 

způsobem: 

Fond může každoročně využít maximálně 5 % celkového příspěvku za kalendářní rok na financování své 

vlastní činnosti a je povinen dalších nejméně 20 % celkové disponibilní částky k datu 1. 5. příslušného roku 

ponechat nerozdělených do následujícího kalendářního roku. 

- Pro 9 hlasů 

- Proti 0 hlasů 

- Zdržel se 1 hlas 

Pozn. 19.12 dorazili Alexandr Ivančo a Pavel Krejčí, členové Sdružení, a Markéta Šimůnková. Přítomno je 

tedy 12 členů. 

  

4. Volba orgánů 

Předsedající konstatovala, že 1. září 2013 se vzdal členství ve výboru Sdružení Michal Šafránek. 



Podle článku VI. se tak členem představenstva od 2. září 2013 stala první náhradnice, Karolína Koukolová. 

Její funkční období skončí 2. 2. 2015 stejně jako ostatním současným členům představenstva. 

Předsedající dále uvedla, že 2. 2. 2014 skončí Karolíně Koukolové funkční období člena Rady stipendijního 

fondu a že 24. 2. 2014 skončí Ondřeji Duškovi funkční období člena Rady stipendijního fondu. Navrhla 

proto, aby byli opětovně zvoleni za členy Rady na další období čtyř let. 

Předsedající konstatovala, že je tedy třeba nejdříve zvolit volební komisi. 

Za kandidáty se přihlásili Filip Šváb (30. 9. 1975), Alexandr Ivančo (5. 7. 1980), Veronika Kraupnerová (3. 5. 

1987). 

Přesedající následně vyzvala přítomné k hlasování o složení volební komise. 

Hlasování o kandidátech proběhlo veřejně: 

- Filip Šváb: pro 12, proti 0, 0 se zdržel, hlasovalo 12 členů 

- Alexandr Ivančo: pro 12, proti 0, 0 se zdržel, hlasovalo 12 členů 

- Veronika Kraupnerová: pro 12, proti 0, 0 se zdržel, hlasovalo 12 členů 

Volební komise byla zvolena ve složení Filip Šváb, Alexandr Ivančo a Veronika Kraupnerová a předsedou 

volební komise se dle řádu stal Filip Šváb. 

Kandidaturu do Rady stipendijního fondu se vznikem funkce od 3. 2. 2014 deklarovala Karolína Koukolová 

a se vznikem funkce od 24. 2. 2014 Ondřej Dušek. 

V tajné volbě na členství v radě od 3. 2. 2014 bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků. 

- Karolína Koukolová obdržela 11 hlasů. 

V tajné volbě na členství od 24. 2. 2014 bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků. 

- Ondřej Dušek obdržel 11 hlasů. 

Usnesení: Karolína Koukolová byla zvolena na čtyřleté funkční období do Rady Lycejního stipendijního 

fondu od 3. 2. 2014 a Ondřej Dušek byl zvolen na čtyřleté funkční období do Rady Stipendijního lycejního 

fondu od 24. 2. 2014. 

Valná hromada vyzývá Radu LSF, aby na svém prvním zasedání v novém složení po 24. 2. 2014 zvolila ze 

svého středu nového předsedu / novou předsedkyni Rady LSF. 

  



5. Schválení účetní závěrky a hospodaření za rok 2012 

Veronika Kraupnerová představila zprávu o hospodaření Sdružení za rok 2012 (kopie tvoří přílohu č. 3). 

Navrhla následně její schválení valnou hromadou. 

- Pro 12 hlasů 

- Proti 0 hlasů 

- Zdržel se 0 hlas 

Tento návrh byl tedy přijat. 

  

6. Různé 

V následující diskuzi se hovořilo o zkušenostech z prezentací sekcí ve školách potenciálním zájemcům a 

učitelům francouzštiny a o dalších probíhajících aktivitách Sdružení. 

Valná hromada byla ukončena v 19.50. 

 

Zapsal: 

Ondřej Dušek 

Ověřila: 

Karolína Koukolová 

 


