ZÁPIS
z členského shromáždění Občanské futurologické společnosti,
které se uskutečnilo 20. února 2018 na CESES, FSV, UK v Praze

Přítomni
Na shromáždění bylo přítomno 11 členů, viz prezenční listinu. Členské shromáždění bylo dle stanov OFS
usnášeníschopné, a to přesto, že se jeden z přítomných hlasování už neúčastnil.
Osobní účast na shromáždění omluvilo 6 členů.

Program členského shromáždění
1. Zahájení
Shromáždění zahájila a vedla tajemnice Barbora Slintáková.

2. Rekapitulace činnosti od schůze konané v prosinci 2016
B. Slintáková konstatovala, že OFS nebyla v roce 2017 činná. Navíc, předsednictvu se nepodařilo najít
osobnost, která by mohla společnost dál vést. V uplynulém roce neměl spolek žádné příjmy, ani výdaje.

3. Diskuse o další budoucnosti OFS
Lidmila Němcová a Martin Potůček předložili návrh přeměnit OFS na „platformu bez registrace“, v rámci které
by se mohli členové, resp. zájemci o studia budoucnosti scházet a vést futurologické rozpravy. (Kromě toho by
se mohli členové případně účastnit aktivit České asociace Římského klubu nebo Prognostického klubu České
manažerské asociace.) Přeměna byla zdůvodněna zejména tím, že při značném oslabení členské základny by
mohly být jen obtížně splněny formální povinnosti související s registrací OFS jako spolku podle nového
občanského zákoníku. Navíc, déle trvající nečinnost zřejmě signalizuje, že existence spolku již není potřebná.
V následné diskusi vystoupili postupně všichni přítomní členové a zhodnotili dosavadní činnost a význam
Občanské futurologické společnosti, jakož i osobnost Františka Petráška, jejího spoluzakladatele a předsedy.
Všichni přítomní se shodli na tom, že poslání OFS, tj. „kultivovat předvídavé myšlení“, je nutné podporovat i
nadále. Současně kvitovali návrh na přeměnu na platformu, která by mohla poskytnout příhodnější podmínky

pro zachování a rozvoj futurologie v Česku. Podporu přeměnit spolek na platformu vyjádřili korespondenčně i
členové, kteří se, především ze zdravotních důvodů, nemohli shromáždění zúčastnit.

4. Zrušení spolku a ustanovení likvidátora
Po zvážení alternativ, tj. pokračování spolku, nebo jeho přeměny na platformu, přijalo členské shromáždění
následující usnesení:
„Členské shromáždění, v souladu se stanovami, zrušuje Občanskou futurologickou společnost.“
Shromáždění o usnesení hlasovalo takto:
pro hlasovalo: 9, proti: 0, zdrželi se: 1. Usnesení bylo schváleno.
Následně byla za likvidátora spolku navržena Barbora Slintáková. Shromáždění o návrhu hlasovalo takto:
pro hlasovalo: 9, proti: 0, zdrželi se: 1. Návrh byl schválen.
Nakonec bylo navrženo, aby byl likvidační zůstatek použit přednostně na úhradu výdajů spojených s likvidací a
výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku a zůstatek poté věnován CESES na výdaje spojené s
fungováním platformy. Shromáždění o návrhu hlasovalo takto:
pro hlasovalo: 10, proti: 0, zdrželi se: 0. Návrh byl schválen.

zapsala: Barbora Slintáková
zápis ověřila: Lidmila Němcová

v Praze 20. 2. 2018

Příloha: Prezenční listina

