
Vážení členové SSPE, 

 tak, jak už bylo avizováno, výbor SSPE se rozhodl v rámci zlepšení informovanosti členské základny a 

přípravy Valné hromady Vás průběžně informovat o své činnosti v době koronavirové. Zatím jsme 

k tomu přistoupili  formou jakýchsi stručných shrnutí nebo zpráv. Do budoucna uvažujeme i o 

možnosti, že podobně jako některé jiné spolky budeme uveřejňovat jednoduše úplné znění zápisů 

zjednání výborů. Budeme velmi rádi, když se k tomuto způsobu komunikace nejpozději na Valné 

hromadě SSPE vyjádříte. A nyní stručně k obsahu jednotlivých distančních zasedání Výboru SSPE.  

Na svém prvním jednání formou videokonference dne 22. 10. 2020 se Výbor zabýval vyhodnocením 

sjezdu SSPE v Olomouci. Hodnotil nejen samotný průběh sjezdu, ale i jeho hospodářský výsledek a 

projednal ocenění vybraných organizátorů sjezdu. Výbor SSPE rovněž projednal a schválil zápis 

z Valné hromady SSPE 2020, která proběhla v rámci Sjezdu SSPE v Olomouci. Výbor SSPE vyslovil 

souhlas s podáním dotační žádosti na MK ČR. Zároveň Výbor SSPE zahájil formou diskuse přípravu 

Valné hromady SSPE na jako 2021. Uložil připravit na pořad příštího zasedání předložit tři základní 

dokumenty, tedy zprávu o hospodaření, návrh plánu činnosti Výboru a plán akcí SSPE.  

Na svém druhém jednání formou videokonference dne 26. 11. 2020  se Výbor SSPE zabýval 

předloženými návrhy Plánu činnosti Výboru SSPE na rok 2021, Finančního plánu SSPE na rok 2021, 

Plánu akcí a výstav SSPE na rok 2021. Tyto dokumenty Výbor SSPE schválil jako podklady pro Valnou 

hromadu SSPE s tím, že konečná verze bude členské základně poskytnuta společně s pozvánkou 30 

dnů před konáním Valné hromady. Výbor SSPE otevřel diskusi o návrhu na případnou změnu 

členských příspěvků od roku 2022 a schválil definitivní podobu vyúčtování Sjezdu SSPE. 

Na svém třetím jednání formou videokonference dne 10. 12. 2020 byla vedena diskuse o přípravě 

Valné hromady v souvislosti se současnou epidemiologickou situací a možností uspořádat VH SSPE 

v době, která již nebude z hlediska zdravotních rizik tak exponovaná.  Diskuse byla i o případných 

změnách Stanov SSPE a možných podobách složení Výboru SSPE. Na pořad přišla i diskuse o přípravě 

Sjezdu SSPE v Trutnově. Výbor nepřijímal žádné konkrétní závěry, ale diskuse byla pro jeho budoucí 

kroky a snad i budoucnost SSPE velice užitečná. 

Na svém čtvrtém zasedání formou videokonference dne 14. 1. 2021 Výbor pokračoval v diskusi o 

přípravě Valné hromady ve všech jejích bodech, Sjezdu SSPE a činnosti spolku v době pandemie. 

Výbor SSPE přijal text znění svého dopisu členům a rozhodl o zasílání informací o své činnosti členské 

základně. Postupně budou členské základně vhodnou formou poskytnuty pracovní verze podkladů 

pro jednání Valné hromady včetně možné podoby členských příspěvků. Doporučena byla zvýšená 

všestranná informační a komunikační aktivita v digitálním prostoru, zejména na webových stránkách 

a Facebooku.  

Vážení členové, zbývá poznamenat, že na všech zasedáních bylo dosaženo většiny připojených členů 

Výboru a těm, kterým se to nepodařilo, byl zápis poskytnut k vyjádření. V rámci daných podmínek 

jsme se snažili o maximum možného, aby nedocházelo k deficitu demokratických principů v životě a 

činnosti SSPE. Výbor SSPE se těší na odezvu členů ke svým distančním digitálním aktivitám… 

 

 


