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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Z. S. LOGOS ČESKÁ REPUBLIKA KONANÉ DNE 4. 2. 2018 
na faře sboru ČCE „U Jákobova žebříku“, U Školské zahrady 1, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 

 
 
– přítomno 21 členů spolku Logos Česká republika (dále jen Logos), dva členové dali plnou moc 
jinému členovi a jeden nečlen jako host 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení  

- Stanislav Kostiha přivítal přítomné a zahájil valnou hromadu 
 

2. Zpráva o hospodaření od minulé výroční VH konané v prosinci 2015 
- Zprávu o hospodaření přednesl Stanislav Kostiha. 

 
3. Zpráva o činnosti  

- Aleš Roztočil, Kristýna Brveníková a Stanislav Kostiha přečetli zprávy o činnosti 
brněnské, ostravské a pražské místní skupiny, Svatava Havlíčková informovala 
o způsobu setkávání v Hradci Králové. Poté Stanislav Kostiha přečetl výroční zprávu 
o činnosti spolku Logos.  

 
4. Za revizní komisi shrnul ústně Jiří Votava názor revizní komise na hospodaření Logosu. Ke dni 

valné hromady má Logos na účtu a v pokladně 31 226,28 Kč.  
 

5. Valná hromada hlasovala o přijetí všech zpráv. Zprávy o činnosti byly přijaty jednomyslně 
(23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování), zpráva revizní komise byla přijata (22 pro, 0 proti, 
1 se zdržel hlasování). 

 
6. Valné hromadě se představili kandidáti do výboru. Jsou jimi: Veronika Dočkalová, Anežka 

Botlíková, Jan Škrob, Radek Šoustal, Stanislav Kostiha. Vzhledem k počtu kandidátů valná 
hromada rozhodla, že bude hlasovat o složení výboru veřejně a najednou. 

 
7. Valná hromada zvolila členy výboru Veroniku Dočkalovou, Anežku Botlíkovou, Jana Škroba, 

Radka Šoustala, Stanislava Kostihu (23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 
 

8. Valné hromadě se představili kandidáti do revizní komise. Jsou jimi: Marcela Hájková, Tomáš 
Fénix a Jiří Votava. Vzhledem k počtu kandidátů valná hromada rozhodla, že bude hlasovat 
o složení revizní komise veřejně a najednou. Valná hromada zvolila členy revizní komise 
Marcelu Hájkovou, Tomáše Fénixe a Jiřího Votavu (23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

 
9. Valná hromada jednomyslně při hlasování pověřila výbor a všechny členy tím, aby aktivně 

pracovali v rámci koalice Jsme fér! na splnění všech úkolů, které vyplývají pro Logos 
z obdrženého grantu, především organizovali debaty ve sborech a farnostech (23 pro, 0 proti, 
0 se zdrželo hlasování). Valná hromada pověřila výbor, aby aktivně reagoval na křivdy a šikanu 
ze strany církví (22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nepřítomen). 

 
10. Valná hromada rozhodla o tom, že do příští valné hromady budou členské příspěvky ve výši 

0 Kč (22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nepřítomen). 
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11. Valná hromada rozhodla o tom, že příští valná hromada se bude konat v únoru 2020 (22 pro, 

0 proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nepřítomen).  
 

12. Různé – kromě návrhů na doplnění zpráv o činnost nebyly předneseny žádné zásadní 
připomínky a náměty. 

 
13. Závěr – po ukončení valné hromady se sešel výbor k rokování a zvolil předsedkyní Veroniku 

Dočkalovou a místopředsedou Radka Šoustala.  
 
 
Zapsal Stanislav Kostiha 
 
 


