
Valná hromada České společnosti pro slavistická, balkanistická  

a byzantologická studia, z. s. 

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 

25. listopadu 2019, 10 hod.  

 

Zápis 

 

Účast: dle prezenční listiny. 

Program:  

1. Zpráva o činnosti Společnosti od 12. 10. 2018 do 31. 12. 2019 

2. Návrh činnosti Společnosti na rok 2020 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2018  

4. Zpráva revizora účtů 

5. Rámcová zpráva o hospodaření v roce 2019 

6. Různé 

 

Průběh jednání: 

Jednání zahájil místopředseda Společnosti Mgr. Václav Čermák, Ph.D. Seznámil přítomné 

s navrženým programem. Program byl jednohlasně přijat. 

Ad 1. Předseda Společnosti doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., referoval o akcích 

uskutečněných od poslední valné hromady (12. 10. 2019) a pozval přítomné na další dvě 

akce plánované do konce roku (slavistické diskusní odpoledne 25. 11. 2019 a přednáškový 

blok o ruské emigraci 2. 12. 2019). Zpráva o činnosti za rok 2019 byla jednohlasně 

schválena.  

Ad 2. R. Vlček informoval o žádosti o dotace na rok 2020. Představil také některé akce, které 

bude Společnost v příštím roce pořádat nebo nad nimiž převezme záštitu (např. konference 

Kulturní dějiny, totalita a nesvoboda – říjen 2020, 6. Balkánský expres atd.). Zároveň 

upozornil členy Společnosti, že Společnost se může podílet na organizaci akcí uspořádaných 

na dalších pracovištích, a požádal o informace o takových akcích.  

Ad 3. Přítomní byli seznámeni s hospodařením Společnosti v roce 2018. Příjmy Společnosti 

tvořily 20 490 Kč, výdaje 10 672,20. Stav peněžních prostředků na konci roku 2018 

představoval 11 436,80 Kč.  

Ad 4. Mgr. Jana Šlechtová přečetla revizní zprávu za rok 2018, doporučila schválit zprávu o 

hospodaření za rok 2018, ta byla následně přítomnými jednohlasně schválena.  

Ad 5. Přítomní si vyslechli také rámcovou zprávu o hospodaření v roce 2019. 

Ad 6. a) Předseda a místopředseda Společnosti upozornili, že příští valná hromada 

proběhne již na jaře 2020. 

b) Václav Čermák informoval o změně finanční politiky RVS a pohovořil o systému dotací. 

V zájmu Společnosti je získat více kolektivních členů.  



c) V. Knoll požádal, aby byl na stránkách Společnosti vyčleněn zvláštní prostor pro 

byzantologickou sekci. 

d) L. Hladký znovuotevřel otázku loga Společnosti.  

e) Na dotaz L. Valentové na výši příspěvků se přítomní shodli, že nyní se částka měnit 

nebude. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., 

konaná dne 25. 11. 2019: 

1. Projednala a schválila: 

• Zprávu o činnosti Společnosti od poslední valné hromady konané dne 12. 10. 

2018 

• Zprávu o hospodaření Společnosti za kalendářní rok 2018 

2. Vzala na vědomí:  

• Zprávu o hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 24. 11. 2019 

• Návrh žádosti na podporu činnosti v roce 2020:  

a) členství byzantologické sekce / byzantologického komitétu v Mezinárodní 

 asociaci byzantologů; 

b) prostředky na zajištění mezinárodní vědecké konference Kulturní dějiny, totalita 

a nesvoboda (říjen 2020)  

• Zprávu revizora účtu za kalendářní rok 2018 

3. Ukládá:  

• výboru Společnosti připravit další valnou hromadu Společnosti na jaro 2020 

• výboru Společnosti jednat s dalšími subjekty o kolektivním členství ve 

Společnosti. 

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

Praha 2. 12. 2019 

 

 

Zapsala: K. Skwarska      Schválil: R. Vlček 


