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Vážení kolegové,

čtvrté číslo Informačního
bulletinu ČSSN je věnováno
3. valnému
shromáždění ČSSN, jež se konalo 12. března 1993
v Brně.
Vzhledem k tomu, že se vlastního jednání zúčastnil jen
omezený počet členů, považujeme za dobré, aby s hlavními materiály valného
shromáždění byly seznámeni všichni členové
alespoň tímto prostřednictvím.
Do konce letošního roku počítáme ještě s přípravou pátého čísla Informačního bulletinu
ČSSN, které bude mít opět
obvyklou skladbu. Výbor ČSSN, který Informační bulletin rediguje, rád přijme příspěvky, jež by jeho náplň obohatily.
výbor ČSSN
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3. vALNÉ SHRoMÁžDĚNí ČSSR
ZPRÁVA O ČINNOSTI SSR V LETECH 1990-1992
1. Okolnosti vzniku SSR
Společnost
pro studium náboženství
vznikla 4. dubna
1990 v Brně; souběžně s volbou Brna jako sídla SSR byla zřízena její pobočka v Praze. Vznik SSR byl umožněn prolomením
ideologických bariér, které nejenže potlačovaly rozvoj religionistiky
obecně, ale zároveň tříštily pokusy o seriózní
systematická bádání. Jedním z prvních úkolů SSN proto bylo
navázání přerušených kontaktů doma i v zahraničí a prosazení
religionistiky jako svébytného oboru v systému věd. činnost
se tak zprvu soustředila
na evidenci religionistických pracovišt či pomoc při jejich zřizování na teologických a filozofických fakultách univerzit v Praze a v Brně. Současně se
SSN rychle
začleňovala
do základních vědeckých struktur.
S.září 1990 byla přijata
za člena International Association
for the History of Religions (IAHR) na jejím XVI. kongresu
v Římě.
1. března
1991 SSN vstoupila do svazku vědeckých
společností
sdružených v Radě vědeckých
společností (RVS)
při ČSAV.
Určitým mezníkem této "první doby" se stala konference
stav a perspektivy studia náboženství v Československu (Liblice, 19.-21. září 1990), která zmapovala dosavadní religionistická bádání a současně otevřela řadu teoretických a metodologických
problémů i organizačních a institucionálních
otázek. Součástí
konference bylo také 2. valné shromáždění
SSN (21. září 1990). Z jednání konference byl v péči ČSAV
vydán stejnojmenný sborník.
Další činnost SSN se soustředila na tři základní okruhy: konání přednáškových cyklů, pořádání
seminářů a konferencí a publikační činnost.
2. Přednáškové

cykly

SSN pořádala pravidlené přednáškové
cykly v Praze (Náprstkovo muzeum) a v Brně (FF MU). Přednášky
se konaly jedenkrát do měsíce, přičemž sledovaly časové rozvržení vysokoškolských
semestrů. Přehled pořádaných přednášek
byl po
semestrech
zveřejňován v Informačním bulletinu
SSN, podle
příslušnosti k sídlu/pobočce byli zváni na každou přednášku
zvlášt všichni členové. Na podnět dr. Oertra výbor SSN předběžně připravil výběr přednášek věnovaných asijským náboženstvím pro uvažovanou populární
řadu Náboženství světa~ Realizace tohoto plánu je však zatím limitována našimi finančními možnostmi.
3. Semináře a konference
Po konferenci
Stav a perspektivy studia náboženství
v Československu, jejíž tematický
záběr záměrně nebyl nijak
omezován, přikročil
výbor SSN k organizování specializovaných setkání soustředěných k užšímu okruhu otázek.
Ve spolupráci s Ústavem etiky a religionistiky a Katedrou filozofie FF MU v Brně uspořádala SSN na podnět dr. Merhauta interdisciplinární
seminář Filozofie,
náboženství
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a ekologický problém (Brno, 12. listopad 1991), jehož jednání vzbudilo značný zájem mezi badateli různých oborů. Sborník ze semináře je připraven
do tisku, avšak vzhledem k tomu, že se nepodařilo pro
jeho vydání získat přislíbenou dotaci z MŽP
ČR, byla jeho publikace odložena
a prozatímm se
hledá náhradní zdroj.
S ohledem
na kontinuitu a mezinárodní prestiž českých
biblických studií byla jako téma první mezinárodní konference pořádané SSN vybrána problematika
bible. Ve spolupráci
s řadou institucí (Biblická společnost
v ČSFR, Biblický institut
ETF UK, Ústav etiky
a religionistiky
ČSAV - FF MU
ad.)
SSN připravila
konferenci
Bible
and Its Traditions
- Bible
in Intercultural
Communication
(Bechyně, 13.-15.
května 1992),
jíž se zúčastnilo přibližně
90 badatelů z 10
zemí. Jednání, které
spojovalo religionistická i teologická
hlediska,
bylo členěno
do sekcí:
biblická teologie, bible
v kontextu starověkého světa, bible v kontextu evropské kultury, otázky překladu bible
a bible v interkulturní komunikaci. Z konference se v současné době připravuje sborník pod
názvem Bible in Cultural Context,
s jehož vydáním se počítá
koncem roku 1993.
Skromným
příspěvkem v podobě sekce
religionistiky se
SSN podílela na
jednání mezinárodního kongresu Československo, Evropa a svět (Praha - BratiSlava, 26. června - 2. července 1993) pořádaného Radou
vědeckých společností a Československou společností
věd a umění,
analogickou organizací
sdružující
české a slovenské vědce
a umělce
v zahraničí.
Vybrané
religionistické příspěvky
z tohoto
kongresu budou
publikovány v časopise Religio.
4. Publikační

činnost

Od počátku své existence vydává SSN Informační bulletin
jako příležitostný interní tisk určený především k aktuální
výměně informací členěných do oddílů Československá religionistika, Religionistika v zahraničí a Mozaika. Úlohu redakce
plní v případě Informačního
bulletinu výbor SSN, který usiluje, aby byl Informační
bulletin k dispozici alespoň dvakrát do roka. Přestože by jistě byla žádoucí větší periodicita, není zatím možné ji zvýšit vzhledem k tomu, že jde o interní tisk a při jeho výrobě a distribuci nemůžeme využívat
státní dotace, ale pouze členských příspěvků.
Po určitých problémech
s finančním
zajištěním se do
tisku
podařilo
připravit
první
číslo
odborného časopisu
Reliqio. Revue pro reliqionistiku,
který SSN vydává ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU v Brně. Časopis stejně jako SSN vychází z širokého pojetí religionistiky
a je
přístupný
jako domácím
tak zahraničním
autorům. Příspěvky
(studie, zprávy, recenze apod.) mohou být publikovány v angličtině, němčině, francouzštině, češtině a slovenštině podle
uvážení autora. Předpokládáme, že by časopis pro zatím vycházel dvakrát
ročně v celkovém
rozsahu asi 200 stran. Další
informace o novém časopisu,
týkající se zvláště distribuce,
budou poskytnuty všem členům SSN, jakmile první číslo vyjde.
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5. vnitřní

ČSSN

život SSN

SSN má v současnosti
asi 90 registrovaných členů, stanovení přesného počt~ členů
ovšem poněkud brání rozdíl mezi
registrovanými a platícími členy. Patří
žel ke skličujícím
povinnostem
výboru připomínat
placení členských příspěvků.
Přestože je činnost SSN zčásti dotována, patří členské příspěvky k významným položkám našeho rozpočtu.
Výbor
SSN, který
spravoval
její činnost
od svého
zvolení na ustavujícím valném shromáždění (1990), doznal během svého tříletého působení určitých změn. Postupně kooptoval prof. Komorovského
zastupujícího slovenské religionisty
a dr. Doležalovou přebírající
funkci hospodářky.
Na druhé
straně přijal
rezignaci prof. Nechutové, doc. Vrhela a dr.
Proseckého, kteří se pro velké pracovní zatížení dále nemohli aktivně účastnit jeho práce.
V současnosti tak výbor SSN
pracuje ve složení: doc. Milan Balabán (místopředseda), dr.
Iva Doležalová (hospodářka),
dr. Břetislav
Horyna (člen),
prof. Jan Heller (předseda), dr •. Wolf B. Oerter (člen), dr.
Dalibor Papoušek (tajemník), dr. Helena pavlincová (členka),
prof. Petr
Pokorný (člen), doc.
Pavel Spunar (člen) a dr.
Jana Součková (členka).
Značné personální změny zaznamenal výbor pražské pobočky zvolený původně ve složení: doc. František Vrhel (předseda) a dr. Jana
Součková (členka); funkce místopředsedy zůstala neobsazena. V. souvislosti s rezignací doc. Vrhela v roce 1991 byli do výboru
pražskou pobočkou zvoleni
dr. Jiří
prosecký
(předseda),
dr. Wolf
B. Oerter (místopředseda),
přičemž členkou výboru nadále
zůstala dr. Součková. Především jí patří poděkování za obětavé zajištování přednáškového
cyklu SSN v Praze.
Vzhledem k relativně malému počtu
členů (v rámci
RVS
patří
SSN k nejmenším) a omezeným finančním
možnostem se
- vyjma sekce biblistiky vedené
prof. Pokorným - nepodařilo
rozvinout činnost
SSN v oborových sekcích,
jak byly včetně
mluvčích
ustaveny 2. valným shromážděním
SSN v Liblicích
(1990). Výbor
proto navrhuje, aby formální členění SSN na
sekce zůstalo zachováno, avšak zastoupení oborových polí religionistiky bylo vzato v úvahu spíše při volbě výboru SSN.
Prostřednictvím prof. Komorovského
se poměrně záhy podařilo navázat vstřícnou
spolupráci se slovenskými religionisty. Původní úvahy o zřízení pobočky SSN v Bratislavě však
vzhledem
k rozdělení
státu nebylo
možno uskutečnit. Výbor
SSN proto podpořil
vznik samostatné religionistické společnosti na Slovensku a převedení slovenských členů do její organizace. Je potěšující, že celé jednání nenarušilo přátelské vztahy
se slovenskými kolegy a vytvořilo příznivé podmínky další spolupráce.
Česká
část SSN, která tvoří
asi 90% původní členské
základny, je právním nástupcem SSN, a to i ve vztahu k IAHR.
S ohledem na uvedené skutečnosti
výbor SSN valnému shromáždění navrhuje
změnu názvu SSN na Česká společnost pro studium náboženství (ČSSN), v anglické verzi Czech Society for
the study of Religions.

Dalibor Papoušek
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zPRÁVA O HOSPODAŘENí

ČSSN

SSN ZA LÉTA 1991 A 1992

Korunový účet
Finanční prostředky,
s nimiž hospodaří
Společnost pro
studium náboženství jsou získávány v podstatě ze dvou hlavních zdrojů, a to z členských příspěvků a z dotací prostřednictvím Rady vědeckých společností při AV ČR.
Zpráva o hospodařeni za rok 1991 je podávána na základě
účetní uzávěrky ke 31. 12.1991:
Příjmy:
členské příspěvky ••••••••• 1 820,úroky. •••••••••••••••••••••• 179, 78
dotace ČSAV ••••••••••.••• 12 900,celkem .•••••.••••.•••••.

14 899,78 Kčs

Výdaje:
materiálové

náklady •••••••• 864,60

OON. • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • ••

785,

-

cestovné •••••••••••.••.•. 1 316,výkony spojů a banky ••••• 2 604,60
celkem •••••••••.•••••••••
Přebytek

v

hospodaření

5 570,26 Kčs

činil celkem 9 329,52 Kčs.

Zpráva o hospodařeni za rok 1992 je podávána na základě
účetní uzávěrky ke dni 31. 12. 1992:
V tomto roce došlo z provozních důvodů
účetnictví do tří základních okruhů:

k rozčlenění

1. vlastní činnost SSN:
příjmy:
členské příspěvky .. 1 680,úroky. .•.••.••.•..••• 473, 62
dotace ČSAV .•••••• 28 700,příjmy celkem ••..• 30 853,62 Kčs
výdaje:
materiálové náklady •••.•• 274,20
mzdové náklady ..•.••.•• 5 000,OON. . • • . • . • • • • . • • • • . • •.

7 051,-

cestovné •••.••.••.••••• 1 924,služby nemater. povahy ••.. 31,10
výkony spojů •••••.••••• 1 221,96
výkony banky ••...•••••.•• 631,50
poplatek nemoc. poj .•••••• 50,výdaje celkem ..••.••.• 16 183,76 Kčs
7
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2. časopis Religio:
příjmy:
dotace ČSAV •••••••.•••

50 000,- Kčs

výdaje:
materiálové •.•.••.•••. 2
ostatní výk. mat ••.•• 43
OON
1
ostatní služby •.•••••• 3

514,50
875,375,415,-

---------------------------------výdaje celkem .•••••.• 51 179,50 Kčs
(výdaje přesahující
VYS1
dotace
na časopis
Religio byly hrazeny ze zdrojů
SSN z přebytkových okruhů)
3. konference

Bible a její tradice:

příjmy:
dotace Střediska pro nevládní
................

dotace Čs. biblické

společnosti

. . . . . . . . . . . . . . ..

konferenční

styky FMZV

20000,15 000,-

poplatky .•. 9 211,-

--------------------------------příjmy celkem ••••••.•• 44 211,- Kčs
výdaje:
materiálové

náklady •.••..••. 2 043,20

OON. • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • ••

3 050,-

cestovné (vč. stravování) •• 59 287,20
nájemné •.•••••••.•••••••.••• 1400,výkony spojů .••••••••••••..• 1 694,56
ostatní fin. náklady ••••••.• 1 755,-

--------------------------------------výdaje celkem •.•••••.••••.•

69 229,96 Kčs

(výdaje na konferenci
přesahující výši
příjmů
byly vyrovnány
z prostředků SSN z přebytkových
okruhů)
příjmů a výdajů SSN vykazoval
SSN v Komerční bance přebytek

Po účetní uzávěrce všech
k 1. lednu 1993 korunový účet
ve výši 6 354,- Kč.

Devizový účet
V roce 1992 byl také
založen devizový
účet SSN ve
Státní spořitelně
v Brně, kam
jsou ukládány devizové
prostředky získané z členských příspěvků zahraničních členů SSN
a dotace, případně jiné příjmy ze zahraničí. Zpráva o hospodaření na devizovém účetním okruhu
je podávána na základě
účetní uzávěrky k 31. 12. 1992:
8
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příjmy:
členské příspěvky .•....•. 80,úroky •••.••.•••••.•••••.• 88,38
dotace NAASR ••••.••.•• 2 000,konferenční poplatky .• 2 848,38

USD
USD
USD
USD

příjmy celkem ..•••.••• 5 016,76 USD
výdaje:
bankovní

poplatky •.••.••. 57,20 USD

Celková
suma na devizovém
účtu k 1. 1. 1993 byla
4 959,56 USD. Tyto finanční prostředky
jsou určeny částečně
na financování sborníku
Bible a její tradice
a zbývající
část jako finanční rezerva.

Iva Doležalová

REVIZNí

ZPRÁVA

Revizi účetnictví, evidence členské základny a hospodaSpolečnosti pro studium náboženství
jsem provedl dne
ření
10. 3. 1993 bez spoluúčasti
dalších členů
revizní komise
(dr. Bednaříková: nemoc; dr. Frolíková: omluva).
Prohlédl jsem veškeré účetní doklady,
účetní evidenci
a účetní
uzávěrky za léta 1991 a 1992 a zjistil jsem, že
dokladový materiál,
týkající se hospodaření
SSN, je uložen
ve vzorném stavu, všechny
doklady jsou opatřeny příslušnými
podpisy a jsou náležitě
archivovány, vlastní účetnictví pak
je vedeno na profesionální úrovni,
přehledně a přesně, a to
jak na korunovém, tak na devizovém účetním okruhu.
Stvrzuji, že příjmy SSN tvořily vedle dotací prostřednictvím RVS členské příspěvky (také od zahraničních členů)
a úroky; zvláštní příjmovou položku
tvořily subvence a konferenční poplatky
v rámci konference
Bible a její tradice
- bible v interkulturní komunikaci
a dotace RVS na vydávání
časopisu
Religio. Výdaje
sestávaly z nákladů na materiál,
cestovné, nájemné, mzdy, OON, v menší míře na pohoštění, dále na výkony spojů a banky, příp. jiné služby.
Konstatuji, že jsem neshledal žádné nadužívání rozpočtu
a také se nedomnívám, že by některý výdaj byl nezdůvodněný.
Navrhuji
proto,
aby hospodářce
SSN dr. Doležalové
a účetnímu
ing. Hanzálkovi
bylo vysloveno
členskou schůzí
absolutorium a vysloveno poděkování
za vzorné vedení hospodářské agendy SSN.

Vladimír Podborský
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ČSSN

PLÁN ČINNOSTI ČSSN NA ROK 1993 S VÝHLEDEM NA ROK 1994
1. Přednášková

činnost

V Praze (Náprstkovo muzeum) a v Brně (FF MU) budou konány jedenkrát
za měsíc populárně vědné přednášky na religionistická
témata. Z předchozích cyklů bude vydán výběr
přednášek
věnovaný orientálním
náboženstvím v rámci edice
Náboženství světa.
2. Časopis Religio
Připravuje se vydání dvou čísel odborného časopisu Religio - Revue pro religionistiku ročně. Časopis je vydáván
ve spolupráci a Ústavem religionistiky FF MU v Brně.
3. Informační Bulletin
V roce 1993 se počítá s vydáním nejméně dvou čísel Informačního bulletinu,
který vychází jako členský tisk ČSSN
finančně krytý členskými příspěvky. Je určen především k výměně informací v rámci ČSSN.
4. Konference

Nová religiozita

jako religionistický

problém

Konference se bude konat koncem září nebo začátkem října a bude věnována
současným proměnám náboženství (nové religiozitě) za účasti asi 30 badatelů. Materiály z konference
budou publikovány
v časopise Religio,
nebo ve zvláštním
sborníku.
5. Mezinárodní

konference

Česká bible v kontextu evropské
kultury

v prosinci 1993 se bude v Brně konat dvoudenní mez~narodní konference věnovaná české bibli. Konference bude navazovat na jednání biblické
konference v Bechyni (1992).Jejím
cílem bude všestranná
interdisciplinární
analýza významu
bible v dějinách a kultuře českých zemí a Evropy. Kromě českých badatelů budou na tuto konferenci pozváni také vybraní
odborníci ze zahraničí.
6. Mezinárodní

konference

Religions

in Contact v roce 199~

V srpnu 1994 se bude konat v Brně mezinárodní čtyřdenní konference Religions in Contact,
jež se bude zabývat problemar
tikou náboženské
změny jako důsledku
kontaktu mezi různými
kulturními komplexy
a náboženstvími. Jednání
se zaměří ze~
jména na historické
a společensko-kulturnípozadí
interkul .•.
turních a int$rreligiózních
kontaktů,
na jejich průběh
a vliv na charakteristiku náboženství. Cílem konference bude
především
ověření obvyklých
religionistických interpretací
pojímajících interreligiózní kontakty
jako proces paralelní
inkulturace a akulturace odehrávající se ve formě impaktu,
synkreze a syntézy.
Pavel Spunar
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NÁVRH ROZPOčTu

ČS SN

ČSSN NA ROK 1993

Vzhledem ke skutečnosti, že vědecké společnosti získaly
statut občanských sdružení, byla žádost o dotace, které tvoří rozhodující zdroj finančních prostředků ČSSN, podána jako
žádost
o finanční
dotaci na
jednotlivé úče10vé
projekty,
přičemž výše požadované dotace může činit maximálně 70% celkového rozpočtu projektu:
1. Časopis Re1igio .••••.• nák1ady •.••.. 94
výnosy •••••••
28
2. Přednáškový cyklus a jeho edice
20
· ......
náklady ......
výnosy ••.•••.• 6
3. Konference Nová re1igiozita
14
· ......
náklady ......
výnosy .•.•••.. 4
4. Konference Česká bible
••..••. náklady •••.•• 36
výnosy •••••••
11
5. Seminář Mezináboženský dialog
3
· ......
náklady .......
výnosy ...•••.. 1

Náklady celkem:
Výnosy celkem:
výše požadované

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.-

167 000,- Kč
50 000,- Kč
dotace: 117 000,- Kč

Vzhledem k navrhovanému
zvýšení členských příspěvků je
předpokládán příjem
v této položce rozpočtu
ve výši 8 000,
- Kč, z nichž 2 000,- Kč bude určeno na členský
tisk, tj.
Informační bulletin ČSSN.
Ke dni konání valného shromáždění
obdržela SSN zálohu
na dotaci z RVS ve výši 19 000,- Kč spolu s informacemi
o složitých problémech ve financování vědeckých společností.
Vyplývá z nich i krajní
možnost, že již žádné finanční prostředky nebudou na činnost vědeckých společností přiděleny.

Iva Doležalová

USNESENÍ 3. vALNÉHo SHRO~DĚNÍ
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ
KONANÉHO DNE 12. BŘEZNA 1993 V BRNĚ
Valné shromážděni
I. bere na vědomi
1. zprávu o činnosti
dr. D. Papouškem

SSN v letech 1990-1992,
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II. zvolilo
1. výbor ČS SN ve složení:
doc. ThDr. Milan Balabán
PhDr. Iva Doležalová
prof. ThDr. Jan Heller
PhDr. Břetislav Horyna
PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Král, CSc.
PhDr. Wolf B. Oerter, CSc.
PhDr. Dalibor Papoušek
PhDr. Helena pavlincová
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. ThDr. Petr Pokorný, CSc.
PhDr. Jana Součková, DrSc.
doc. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
Mgr. Odilo štampach
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
2. apelační a
PhDr.
PhDr.
PhDr.

revizní komisi ve složení:
Jarmila Bednaříková, CSc.
Alena Frolíková, CSc.
Michaela Horáková, CSc.

III. schvaluje
1. zprávu o hospodaření
SSN za léta 1991-1992, přednesenou dr. I. Doležalovoui
2. zprávu apelační a revizní komise, přednesenou prof.
V. Podborským
3. změnu názvu "Společnost
pro studium náboženství" na
"Česká
společnost
pro
studium
náboženství",
v anglické verzi
"Czech Society
for the Study of
Religions"
4. změny ve stanovách ČS SN ve smyslu přílohy (viz Stanovy ČSSN, s. 13-15)
5. plán
činnosti na rok 1993 s výhledem
na rok 1994,
přednesený doc. P. Spunarem
6. návrh rozpočtu na rok 1993, přednesený dr. I. Doležalovou
7. členské příspěvky počínaje rokem 1993 ve výši:
50 Kč (důchodci, studenti)
20 USD (zahraniční členové)
100 Kč (všichni ostatní členové)
IV. pověřuje
1. výbor
změnu
2. výbor
konání
výboru

ČSSN, aby v Mezinárodním
výboru IAHR podpořil
názvu IAHR na "IA for the Study of Religions".
pražské pobočky ČSSN,
aby do jednoho měsíce od
valného
shromáždění zajistil volby
do nového
pobočky.

V Brně dne 12. března

Za správnost odpovídá:
PhDr. Dalibor Papoušek

1993
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STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ
schválené 3. valným shromážděním ČSSN dne 12. března 1993
v Brně
I. Základní ustanovení
Článek 1
(1) Česká společnost pro studium náboženství (dále jen ČSSN)
je nezávislá,
dobrovolná a výběrová
organizace, sdružující
badatele
různých oborů
na základě
široce koncipované vědy
o náboženství (religionistiky).
(2) Smyslem existence ČSSN je všestranný rozvoj studia náboženství jako samostatné vědní disciplíny.
Článek 2
(1) ČS SN působí na celém území České republiky.
(2) Sídlem ČS SN je Brno.
II. Úkoly ČSSN
Článek 3
(1) ČSSN napomáhá rozvoji jednotlivých oborů vědy o náboženství jakož
i jejich vzájemnému
propojení a koordinaci.
Za
tímto účelem pořádá (pravidelné) přednášky, diskuse, semináře, konference apod.
(2) ČS SN hájí
relativní
samostatnost
vědy o náboženství
a přispívá k upevnění její společenské
prestiže. Prosazuje
ji jako obor vysokoškolského studia.
(3) Za účelem intenzívnější výměny poznatků
a názorů jakož
i odpovídající
prezentace
navenek
vyvíjí
ČSSN publikační
činnost, a to zejména vydáváním specializovaného ,periodika,
případně i monografické řady.
(4) ČS SN spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného
zaměření.
Ve vhodných
případech vstupuje
do mezinárodních
badatelských struktur i organizačně.
(5) ČSSN
přispívá k popularizaci úkolů
vymezených v bodech
1-4 tohoto článku.
III. Prostředky

ČSSN

Článek 4
(1) Prostředky ČS SN sestávají:
a) z členských příspěvků;
b) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmu.
IV. Členství

v ČSSN

Článek 5
(1) Řádným členem ČSSN se může
stát každý, kdo má vážný odborný zájem o studium náboženství.
(2) Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů ČSSN.
(3) Vstup do ČSSN schvaluje výbor ČSSN.
(4) Členství vzniká přijetím
za člena, zaplacením zápisného
a členských příspěvků na jeden rok.
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Článek 6
(1) Členům přísluší právo:
a) účastnit se valného shromáždění
ČSSN a podílet se na
jeho jednání;
b) volit a být volen do výboru (případně jiných orgánů)
ČSSN;
c) vznášet připomínky a náměty k činnosti výboru ČS SN po
celé jeho funkční období;
d) být informován o pořádání všech akcí ČSSN;
e) podle svých zájmů a možností se podílet
na ostatní
práci ČSSN.
Článek 7
(1) Členové jsou povinni:
a) jednat v souladu se stanovami a programem
b) platit členské příspěvky.

ČSSN;

Článek 8
(1) Členství zaniká:
a) vystoupením, o němž je třeba písemně informovat výbor
ČSSN;
b) neplacením
členských příspěvků po dobu dvou let při
nejméně třech upomínkách; o zániku členství rozhoduje
v tomto případě výbor ČSSN;
c) vyloučením člena pro vážné porušení stanov; o zániku
členství rozhoduje v tomto případě valné shromáždění
ČSSN;
d) úmrtím člena.
Článek 9
případech může ČSSN

udělit čestné členství.
(2) Udělení čestného členství (nevztahují
se na ně čI. 5-8)
schvaluje na návrh výboru ČSSN valné shromáždění.
(1) Ve

výjimečných

V. Orgány ČSSN
Článek 10
orgánem ČSSN je valné shromáždění členů,
(1) Nejvyšším
které:
a) volí členy výboru ČSSN;
b) schvaluje zřizování poboček a sekcí;
c) schvaluje návrh hospodaření ČSSN pro následující rok;
d) schvaluje změny ve stanovách ČSSN;
e) schvaluje udělení čestného členství;
f) rozhoduje o vyloučení člena v případě vážného porušení stanov.
(2) Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát za tři roky.
Svolává je výbor ČSSN.
(3) K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných
členů a ke změně stanov dvoutřetinová
většina vzhledem
k počtu přítomných.
Článek 11
(1) V době mezi jednáními valného
shromáždění řídí činnost
ČS SN výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy, hos§
14
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podáře, tajemníka
a členů reprezentujících
pobočky a podle
možností oborové sekce.
(2) ČSSN reprezentuje předseda výboru ČSSN nebo jím pověřený
člen ČSSN.
(3) Výbor je volen valným shromážděním na dobu
3 let, přičemž individuální
členství ve výboru není
touto dobou omezeno.
(4) Schůzi
výboru svolává předseda,
místopředseda nebo tajemník.
(5) výbor se může usnášet,
je-li přítomno více než 50% jeho
členů. O přijetí usnesení rozhoduje
prostá většina přítomných členů
výboru. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
Článek 12
(1) Proti kterémukoli rozhodnutí
výboru ČSSN se lze odvolat
k apelační a revizní komisi, která
má 3 členy, z nichž přinejmenším jeden je zároveň revizorem hospodaření.
(2) Odvolání k apelační a revizní komisi má odkladný účinek,
pokud komise nerozhodne jinak. Apelační a revizní komise je
povinna
rozhodnout ve věci odvolání
do 6 týdnů od podání
a informovat o svém rozhodnutí výbor i odvolatele.
VI. Členění ČSSN
Článek 13
(1) V rámci ČS SN mohou vznikat
pobočky s místní působností
a sekce pro práci v jednotlivých oborech.
(2) Činnost pobočky řídí 3-členný výbor pobočky, volený plenární schůzí členů pobočky na dobu 3 let.
(3) výbor pobočky se skládá
z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Nejméně jeden člen výboru pobočky je zároveň členem
výboru ČSSN.
(4) Sekci zastupuje mluvčí, volený plenární schůzí sekce.
(5) Mluvčí sekce má právo účastnit se zasedání výboru pobočky i výboru ČSSN.
VII. Zánik ČSSN
Článek 14
pouze valné shromáždění,
(1) O zániku ČSSN může rozhodnout
být
dvoutřetinová většina
prlcemž pro
rozpuštění ČSSN musí
vzhledem k počtu přítomných.
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