
 

 
 

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

Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, Praha 1 + on-line (Zoom) 

30. listopadu 2021, 13 hod.  

 

Zápis 
 

Přítomni: prezenčně: R. Vlček, V. Čermák, L. Hladký, L. Babka, M. Kouba, B. Niševa, Š. Pilát, M. 
Čechová, H. Ulbrechtová, K. Skwarska, J. Šlechtová, F. Čajka 

 

On-line: D. Dobiáš, I. Srbková, D. Picková, H. Gladkova, I. Janyšková, J. Dynda, K. Králová, K. 
Brankatschk, L. Valentová, M. Příhoda, M. Kulhánková, M. Holý, P. Melichar, R. Fialová, M. Sovilj, 
T. Loikova, V. Knoll, Z. Vychodilová, L. Vajdlová 

Omluveni: J. Vorel, J. Horáková, M. Vepřek, J. Šaur 

Program:  
1)      Zpráva o činnosti Společnosti  
2)      Zpráva o hospodaření za rok 2020  
3)      Revizní zpráva ke zprávě o hospodaření za rok 2020 
4)      Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022  
5)      Návrh akcí na rok 2022  
6)      Různé. 
 

Průběh jednání:  

Jednání zahájil a řídil místopředseda Společnosti Mgr. Václav Čermák, Ph.D.  

Ad 1. Předseda Společnosti doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předložil Zprávu o činnosti Společnosti 
včetně Zprávy o činnosti výboru. Upozornil mj. na Valnou hromadu Rady vědeckých společností, 
která se konala v únoru 2021. Kromě jiného na ni byla přijata změna v kvoru, které je nutné pro přijetí 
nových členů RVS (doposud byly nutné 2/3 souhlasů všech členů RVS, nově 2/3 z přítomných na 
jednání Valné hromady).  Dále referoval zejména o akcích uskutečněných Společností v období 
25.11.2020 – 25.11.2021. Jednalo se o Konferenci mladých slavistů, 7. a 8. byzantologický den, 
mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních 
dějinách, balkanistickou konferenci Balkánský expres a o přednášku S. Habijance. Informoval také o 



 

 
 

přípravě výstupu z konference o ne-svobodě a o akcích, které se chystají na příští rok. Zpráva o 
činnosti za dané období byla bez připomínek schválena.   

Ad 2. Představena byla zpráva o hospodaření za rok 2020 a stručný komentář k čerpání prostředků za 
období leden – říjen 2021. K 1. 1. 2020 měla Společnost peněžní prostředky ve výši 23 188,80 Kč. Za 
rok 2020 tvořily příjmy Společnosti 97 609,90 Kč, výdaje pak 62 996,-. Stav peněžních prostředků 
k 31. 12. 2020 byl 57 802,70 Kč. Zpráva o hospodaření za rok 2020 byla schválena. 

Ad 3. Mgr. Jana Šlechtová předložila revizní zprávu za rok 2020 a doporučila členům ČSSBBS 
schválit zprávu o hospodaření za rok 2020. Tato zpráva byla přítomnými jednohlasně schválena. 
Schválena byla i zpráva revizora účtu. 

Ad 4. Přítomní členi ČSSBBS byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2021 a na rok 2022. Kromě 
vlastních příjmů tvořených především členskými příspěvky v r. 2021 Společnost žádala o dotace na 
činnost (vydání sborníku Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách (84 tis. 
Kč) a na provoz (příspěvek byzantologické sekce v mezinárodní asociaci (5 400,-). Na rok 2022 
Společnost požádá o dotaci na roční příspěvek mezinárodní asociaci byzantologů (5 400,-) a o dotaci 
na vydání bibliografie M. Dokulila (35 000,-).  

Návrh rozpočtu na rok 2021 i na rok 2022 byl schválen 

Ad 5. V příštím roce bude uspořádáno s podílem ČSSBBS několik akcí, mj. dva byzantologické dny, 
dva balkanistické dny, mezinárodní konference věnovaná práci M. Dokulila, konference mladých 
slavistů v Praze ad. Seznam pořádaných akcí je vyvěšen a web stránkách a průběžně podle informací 
organizátorů aktualizován 

Ad 6.  

• Členové Společnosti byli upozorněni na nutnost platit včas členské příspěvky. Jde o stěžejní 
zdroj peněžních prostředků Společnosti. V případě dotazů k placení je možno obrátit se na K. 
Skwarskou. 

• V. Čermák informoval o projednání a schválení nového Organizačního a jednacího řádu ČKS, 
podílel se na něm též výbor ČSSBBS. Aktuálně se připravuje nový organizační a jednací řád 
byzantologického komitétu. Bude třeba připravit nový organizační a jednací řád i pro 
balkanisty, neboť i v jejich případě skončilo funkční období komitétu. 

• V. Čermák referoval o způsobu a formě přípravy voleb do Českého komitétu slavistů. Volby 
proběhnou na přelomu ledna a února 2022. 

• R. Vlček vyzval členy, aby se aktivně zapojovali do dalších akcí a v případě jejich pořádání či 
spolupořádání o tom neprodleně informovali výbor Společnosti. 

• Po další krátké diskusi R. Vlček a V. Čermák poděkovali členům Společnosti za veškeré 
aktivity a popřáli členům krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2022. 

• Další valná hromada bude uspořádána na podzim 2022. 



 

 
 

Usnesení: 
Valná hromada Společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,  
dne 30. 11. 2021: 
 
projednala a schválila: 

• Zprávu o činnosti Společnosti za období od 25. 11. 2020 do 25. 11. 2021; 
• Zprávu o hospodaření Společnosti za kalendářní rok 2020; 
• Zprávu revizora účtu za kalendářní rok 2020 
• Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022; 
• Návrh výboru, aby byla v případě výzvy RVS podána žádost na podporu činnosti v roce 2022 

ve výši 35 tis. Kč. na vydání jubilejní publikace a 5 400,- na uhrazení členství byzantologické 
sekce / byzantologického komitétu v Mezinárodní asociaci byzantologů. 

 
 
ukládá:  

• výboru Společnosti připravit další valnou hromadu společnosti na podzim 2022; 
• výboru Společnosti jednat s dalšími subjekty o kolektivním členství ve Společnosti. 

 


