
Zpráva o činnosti České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická 
studia, z. s., 

 za období od 25. 11. 2020 do 25. 11. 2021 
 

Organizační záležitosti: 

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., (dále jen 
„Společnost“) je podle stanov samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou 
organizací založenou za účelem sdružovat fyzické a právnické osoby, které mají zájem o 
vědecké bádání v oblasti výzkumu jazyků, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a 
umění střední, východní a jihovýchodní Evropy, především se zaměřením na slavistiku, 
balkanistiku a byzantologii. Založena byla ustavující schůzí – shodou zakladatelů –, která se 
uskutečnila 29. 6. 2017 v sídle „Společnosti“, v Praze 1, Valentinská 1. V odkazu na usnesení 
ustavující schůze byl podán Městskému soudu pro Prahu 1 návrh ve věci zápisu „Společnosti“ 
do spolkového rejstříku. Zápis byl proveden ke dni 19. 9. 2017. 

Podle stanov „Společnost“ každoročně koná valnou hromadu, na které předseda „Společnosti“ 
předkládá k projednání zprávu o činnosti „Společnosti“. Věcně příslušní členové výboru 
„Společnosti“ předkládají zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na další období a revizní 
zprávu. Protože je nutné zprávu o hospodaření projednat za účetní období, kterým je 
kalendářní rok, je nyní předkládána závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2020 s dodatky o 
hospodaření za uplynulých 10 měsíců roku 2021. 

Usnesení valné hromady ze dne 25. 11. 2019, aby se příští valná hromada konala na jaře 2020 
a na ní byla projednána zpráva o činnosti Společnosti za kalendářní rok 2019 a zpráva o 
hospodaření za stejné období, nebylo naplněno kvůli 1. vlně koronavirové pandemie. Valná 
hromada se v tradičním prezenčním módu neuskutečnila ani v podzimním termínu, zpráva o 
činnosti Společnosti za období od 25. 11. 2019 do 25. 11. 2020 byla projednána formou per 
rollam. 

„Společnost“ od svého ustavení pracuje na bázi tří sekcí: slavistické, balkanistické a 
byzantologické, jejichž dva členové jsou vždy členy výboru „Společnosti“. V současné době 
proto výbor pracuje ve složení:  

Václav Čermák – místopředseda (slavistická sekce) 
Karolina Skwarska – tajemník (slavistická sekce) 
Petra Melichar – pokladník (byzantologická sekce) 
Markéta Kulhánková – člen výboru (byzantologická sekce) 
Ladislav Hladký – člen výboru (balkanistická sekce) 
Jan Pelikán – člen výboru (balkanistická sekce) 
 
Předsedou „Společnosti“ je Radomír Vlček, který byl zvolený 1. valnou hromadou 
„Společnosti“, jež se konala 6. 10. 2017. Na téže valné hromadě byla zvolena revizorka účtu, 
kterou je Jana Šlechtová.  
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Zpráva o činnosti výboru „Společnosti“  
Výbor „Společnosti“ v období od 25. 11. 2020 do 25. 11. 2021 projednával potřebné 
záležitosti prezenční formou, prezenční formou s online připojením i formou per rollam. 
Jednalo se především o: 

1) projednání a schválení Organizačního a jednacího řádu Českého komitétu slavistů, 
připravovaného v souvislosti s volbami členů nového komitétu, jež se uskuteční na 
přelomu ledna a února 2022;  

2) návrh Slavistické sekce – Komitétu slavistů Výzva k podání přihlášky na 17. 
Mezinárodní sjezd v Paříži (28. 8.–1. 9. 2023); 

3) žádost o dotaci na činnost „Společnosti“ na rok 2022:  
Radě vědeckých společností („RVS“) byla podána v říjnu 2021 = žádost na 35 tis. Kč 
na vydání publikace "PhDr. Miloš Dokulil, DrSc. (5. červenec 1912 – 2. listopad 
2002). Bibliografický soupis vědeckých prací", jež bude připravena ve spolupráci 
s ÚJČ AV ČR ke konferenci, jež uspořádá ÚJČ, SLÚ, FF UK a „Společnost“ při 
příležitosti 110 let od narození a 20 let od úmrtí M. Dokulila (viz níže); 

4) projednání přijetí nového člena s kladným výsledkem;  
5) stanovení členského příspěvku kolektivních členů – Historického ústavu AV ČR, v. v. 

i., a Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., – shodná výše s roky 2019 a 2020 – 15 tis. 
Kč; 

6) potřebu upozornit členy „Společnosti“ na uhrazení členského příspěvku za rok 2021 (v 
několika případech i ještě za rok 2020); 

7) zprávu o činnosti „Společnosti“ od 25. 11. 2020 do 25. 11. 2021 a formu jejího 
projednání.  

8) Výbor „Společnosti“ vzal na vědomí informaci předsedy „Společnosti“ o zasedání 
valné hromady RVS, které se uskutečnilo online 24. 2. 2021. Byly na něm změněny 
stanovy RVS ve smyslu snížení kvora nutného pro přijetí nových členů RVS. 

9) Členové výboru se dále věnovali aktualizaci webových stránek Společnosti 
http://slavistika.slu.cas.cz a http://slavistika.slu.cas.cz/en. Přetrvávajícím nedostatkem 
je jejich anglická mutace. Bude nutné se na anglickou verzi stránek více zaměřit! 
  

Projekty a dotace „Společnosti“ 
V roce 2021 obdržela „Společnost“ prostřednictvím RVS dotaci na: 

1. uhrazení členského příspěvku byzantologické sekce „Společnosti“ / Byzantologického 
komitétu v Mezinárodní asociaci byzantologů: 200 Eur. 

2. vydání kolektivní monografie Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a 
kulturních dějinách: 84 tis. Kč. – termín distribuce stanoven tiskárnou na 21. 1. 2022. 

 
Aktuální stav členské základny ke dni 25. 11. 2021:  
76 fyzických osob 
2 právnické osoby – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
 
Aktuálně probíhají jednání o členství dalších dvou právnických osob – Archeologického 
ústavu AV ČR Brno, v. v. i., a Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  
 

http://slavistika.slu.cas.cz/
http://slavistika.slu.cas.cz/en
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Odborné a vědecké záležitosti, které Společnost od poslední valné hromady, tj. 25. 11. 2020 
připravovala, nebo na jejichž organizaci se podílela: 

 
I. od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2020 

 
Konference mladých slavistů XV, Rusko-slovanský svět: staletí soužití a střetů.  
Hlavní organizátor: Ústav východoevropských studií FF UK Praha 
 

 
II. Od 1. 1. 2021 do 25. 11. 2021 

 
Slavica Iuvenum, on-line, 30.–31. 3. 2021 
 
7. byzantologický den, on-line, 28. 5. 2021 
 
8. byzantologický den, Olomouc, 1. 10. 2021  
 
Přednáška S. Habijance Otázka genetického zaradienia báčskej rusínčiny, Praha, 19. 10. 2021 
 
Mezinárodní vědecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a 
kulturních dějinách, Brno, 20.– 22. 10. 2021:  
(společně se Slovanským ústavem AV ČR, Historickým ústavem AV ČR, Filozofickou 
fakultou Katolické univerzity v Ružomberku, Ústavem východoevropských studií Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. 36 přihlášených s referátem, prezenční účast: 64, výhradně on-line: 18. 
 
Příprava kolektivní monografie a její odeslání do tisku: 
Radomír Vlček a kol., Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách. 
Praha, Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., 
Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021, 576 s. 
Na přípravu a vydání publikace, jejíž podstatou byly studie, jež vznikly v roce 2020, případně 
byly dokončeny na jaře 2021 v souvislosti se zamýšleným konáním výše uvedeného sympózia 
v říjnu 2020 – odloženo z důvodu pandemie Covid-19 –, získala „Společnost“ od RVS dotaci 
ve výši 84 tis. Kč jako 70 % odhadovaných nákladů. Pro organizační zajištění a 
kofinancování nákladů „Společnost“ uzavřela dne 5. 10. 2021 smlouvu o spolupráci při 
vydání publikace s HIU AV ČR a SLÚ AV ČR. 
 
Mezinárodní balkanistická konference, 6th Balkan Express, Neigbors and neighborhood in 
the Balkans [Sousedé a sousedství na Balkáně], Praha, 12.– 13. 11. 2021. Mezinárodní 
konference se uskutečnila na Fakultě humanitních studií v Praze. Spoluorganizátory akce 
byly: FHS UK, FSV UK, Historický ústav AV ČR a Česká společnost pro slavistická, 
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balkanistická a byzantologická studia. Konference proběhla v hybridní formě. Celkově se jí 
účastnilo 26 přihlášených z 13 zemí (20 příspěvků bylo realizováno prezenčně, 6 on-line). 
Konference byla financována z prostředků Strategie AV 21. Z konference bude vydán 
konferenční sborník. 
 

 

III. Akce plánované na rok 2022: 

 „Balkanistický den“, duben 2022 ‒ Brno;  

„Balkanistický den“, říjen 2022 – Praha; 

9. byzantologický den, jaro 2022 – Praha; 

10. byzantologický den, podzim 2022 – Brno; 

Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy, Mezinárodní konference věnovaná 
110 letům od narození a 20 letům od úmrtí Miloše Dokulila –  
Organizátoři: SLÚ AV ČR, FF UK, ÚJČ AV ČR Praha  21. – 23. 9. 2022; 

Konference mladých slavistů XVI, Praha – květen 2022 (odloženo z prosince 2021) 
 Hlavní organizátor Ústav východoevropských studií FF UK. 

 


