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Zápis 

 

Účast: dle prezenční listiny 

1. Po uvítání shromážděných členů předseda České společnosti pro slavistická, 

balkanistická a byzantologická studia (dále jen ČSSBBS) Radomír Vlček podal 

přehled o činnosti ČSSBBS od jejího založení na konci června 2017. Dále 

upozornil členy na nové webové stránky ČSSBBS (http://slavistika.slu.cas.cz/) a 

požádal je, aby mu zasílali opravy, návrhy apod. Současně informoval členy o tom, že 

ČSSBBS byla zasedání valné hromady Rady vědeckých společností dne 16. dubna 2018 

přijata za jejího člena. Z tohoto členství plyne mj. možnost obrátit se na ni se žádostí o 

dotace na členské příspěvky v mezinárodních vědeckých asociacích (například 

AIEB), vědecké projekty či zahraniční návštěvy. V této souvislosti zmínil již 

podané žádosti na akce ČSSBBS na rok 2019. Předseda také připomenul akce, 

které proběhly v roce 2017 a 2018 a vyjádřil naději, že členové ČSSBBS se i 

v následujících letech budou zapojovat a budou také organizovat další akce. Na 

závěr této první části Valné hromady členové odsouhlasili Zprávu o činnosti 

ČSSBBS. 

 

2. Druhá část zasedání ČSSBBS byla věnována Zprávě o hospodaření za rok 2017. 

Vzhledem k ustavení společnosti v roce 2017, byl objem finančních transakcí 

minimální: příjmy společnosti byly získané výhradně z členských příspěvků členů 

a činily 2700 Kč. Výdaje byly spojené pouze s administrativními úkony a činily 

1080 Kč. Revizní zpráva tuto skutečnost potvrdila a konstatovala, že hospodaření 

bylo bez závad. V závěru druhé části zasedání valné hromady ČSSBBS byla 

zúčastněnými členy zpráva o hospodaření za rok 2017 schválena a zpráva revizora 

účtu za rok 2017 byla vzata na vědomí. 

 

3. Další bod zasedání se týkal výhledu činnosti ČSSBBS v posledním trimestru roku 

2018 a akcí plánovaných na rok 2019. Návrh činnosti byl po diskusi schválený 

s tím, že bude podle případných návrhů sekcí výborem ČSSBBS aktualizovaný a 

doplněný. 

 

4. V následujícím bodě se předseda zabýval otázkou rozšíření členské základny 

ČSSBBS a zmínil aspekty GDPR v rámci přijímání nových členů. 

 

V závěru jednání následovala diskuse. V souvislosti se získáváním nových členů Ladislav 

Hladký navrhl, aby členové ČSSBBS oslovili kolegy nejen ze svých, ale i příbuzných oborů. 

V souvislosti s plánovanými akcemi upozornil na Mezinárodní balkanistický kongres, který se 

bude konat v září 2019 v Bukurešti. 



Jako další akce plánované na rok 2019 uvedl dr. Pilát paleoslovenistickou konferenci k 1150. 

výročí úmrtí sv. Cyrila a k výročí nedožitých devadesátin Zoe Hauptové 28.2. – 1.3.2019. 

Dr. Čermák zmínil možnost podílet se na organizaci přednášek pořádaných Jazykovým 

sdružením ČR, ty budou v příštím roce tematicky zaměřeny na bohemistiku ve slavistickém 

kontextu. Ve spojitosti s webovými stránkami ČSSBBS oslovil shromážděné členy s dotazem, 

zda by někdo nebyl ochoten ujmout se funkce správce webových stránek. Zmínil také nutnost 

přeložit webové stránky do angličtiny. 

V souvislosti s možností získat další finanční prostředky na činnost ČSSBBS navrhla Jana 

Šlechtová získání více právnických osob jako členů ČSSBBS. 

Dr. Vychodilová navrhla, aby se již od roku 2019 roční členský poplatek zvýšil na 200 Kč. 

Tento návrh byl nakonec členy ČSSBBS přijat. 

V závěru valné hromady také došlo k hlasování a jednomyslnému schválení vstupu 

Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., jako právnické osoby do ČSSBBS. 

Na konci zasedání předložil předseda ČSSBBS návrh usnesení, které bylo po diskusi 

schváleno. 

Valná hromada na svém zasedání dne 12. října 2018: 

 schválila zprávu o činnosti za rok 2017/2018, 

 schválila zprávu o hospodaření za rok 2017, 

 vzala na vědomí zprávu revizora účtu za rok 2017, 

 schválila návrh činnosti na rok 2019, 

 schválila návrh rozpočtu na rok 2019, 

 schválila navýšení členského příspěvku na 200 Kč s platností od 1. 1. 2019, 

 uložila výboru ČSSBBS zajistit aktualizaci webových stránek a vytvoření jejich 

anglické verze,  

uložila výboru ČSSBBS dopracování návrhu činnosti ČSSBBS do konce roku 2019 

podle doplňujících návrhů, jež by vzešly z následného jednání sekcí. 

 

Zapsala: Petra Melichar    Schválil Radomír Vlček 

 

 

 


