VáženÍ kolegové,

dne 19. dubna 1996 se v Bmč sešlo již 4. valné shromáždění ČSSN. Vzhledem
k tomu, že se jednání zúčastníl jen omezený počet členů, považujeme za vhodné
seznámit s průběhem a Wavními výsledky jednání celou členskou základnu alespOll
prostřednictvím/llformačllího bulletinu éSSN.
Na jednání valného shromáždční navazoval seminář Religiollistika jako
vysokoškolsk}' obor, berého se zúčastnili především zástueci českých vysokých škol,
na nichž výuka religionistiky v nčjaké podobě probíhá. Ceské zkušenosti s výukou
religionistiky mohly být současně konfrontovány se zkušenostmi slovenských kolegů,
kteli na jednání semináře také participovali.
Seminář se soustředil zejména na výměnu informací o stávající výuce
religionistiky na česh:ých (a slovenských) vysokých školách (studijní programy,
struktura studia, kombinace s jinými obOlY apod.) a širší diskusi o somlsejících
otázkách (perspektivy, problémy, koordinace apod.).
Z neformálniho Jednání vzešel závěr o naléhavé potřebě vzájemné
infonnovanosti, kterou by moW naplnit právě Informační bulletin éSSN. V bměnském
sídle ČSSN budou proto shromažďovány informace tohoto druhu a ve vhodných
pelÍodách zveřejňovány. Výbor ČSSN, který mimo jiné plní úlohu redakce bulletinu,
proto uvítá jakékoliv infOlmace o výuce religionístíky ze všech vysokoškolskich
pracovišť České republik')'.

výbor éSSN

----------.--.--------------
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ZPRÁVA O ČiNNOSTI ČSSN V LETECH 1993-1995
1. V}'voj Č:SSN
Na 3. valném shromáždění
ČSSN, konaném 12. března 1993 v Bmě, byla \'
sou\islosti vS rozdělením státu přejmenována
Společnost
rro studium
náboženstvi
(SSN) na Ccskou společnost
pro studium
náboženství
(CSSN). Valné shromáždění
tak reagovalo na \11Čjší okolnosti, ktcré se v životě společnosti projevily oddělením
slovcnské pobočkY' v Bratislavě a vytvořením
samostatné Slovenské společnosti pro
studium nábožcnst\~ (Slovemká spo/OČ/losľ prc slzidlulI1 lIáboiemliev
- SSSN).
ČSSN se stala právnim nástuJlcem SSN, a to i ve vztahu k l/llel'lla/lolla/
AsSOCta/lOlIfor Ihe His/ory of Religiolls (IAI!R). Nicméně bylo třeba, aby tato změna
byla fOlluálně potvrzena Valným shromážděním
IAHR, které se konalo jako součást
XVII. kongresu IAHR v Mexico City v srpnu 1995. Na jednání reprezentovali
ČSSN
Břetislav HOlyna, Dalibor Papoušek a lva Doležalová.
V rámci IAl-IR se dostalo dosavadní činnosti ČSSN pl1Z1llvé odezvy, zejména
diky konání mezinárodní konfcrence Religiolls ill COlllacl v srpnn 1994 v Bmě. Na
základě Jednání Mezinitrodního
v",'bom IAHR v zál1 1993 v Paříži, kde reprezentovali
ČS SN Josef Kandel1 a Dalibor Papoušek, ziskala brněnská konference oficiální statut
sJleciáhlí konfercnce lAHR spojené se zasedáním Výkonného výbom lAI-IR,

2. Předn:íšková

čínnost

ČSSN pravídleně pořádala veřejné přednáškové cykly v Praze (Náprstkovo
muzenm) a v Brně (FF MU). Přednášky se konaly v pruměm jedenkrát
do měsíce,
přičemž sledovaly průběh vysokoškolski'ch
semestru. Členové ČSSN byli infonuováni
o konání
přednáškového
cyklu
prostředniclVÚn
jednotlivých
pozvánek
nebo
semestrálních přehledú zveřejněn}'ch podle možností v lllformačllím bul/elillll éSSN
lJvahy o samostatué
publikaci vybraných
tematicki'ch
celků přednášek
zaměřcných
na "Asíjská náboženství"
a "Mimo evropské křesťanské
misie" se pro
finančni obtížc nepodaříl0 naplnit. Zřejmě ani v budoucnu podobné projekty nebude
možno bez grantového zajištění realizovat. Některé ze ziskaných příspěvků proto byly
publikovány v časopise Re/iglO.
3. Konference

a semináře

Ve spolupráci s Ústavem religíonistiky FF MU uspořádala ČSSN celostátní
seminář Interreligiózní
díalog, který se konal 12. břeZ11a 1993 v Brně v rámci 3.
valného shromáždění
ČSSN. Soustředil se na diskusi nad překladem
krrillY Hanse
Kiinga ProJckt We//e/hos (Světový étos. Projck1), přípraven ou překladateli díla Karlem
Flossem a Břetislavcm
Borynou.
Seminář se zabýval aktuálními teologickými
a
religíonistickými
otázkami současného
náboženského
dialogu a jeho VÝZ11amem ph
řešení globálních problémú nábožensky pluralitru'ho světa.
Ještě v témže roce se v podobném
Konference Nov:í religiozita

Il)l)~ núlOdllí
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na předchozí jednání ote\Ťením podobnč aktuálních témat. Soustředila se na zvážcní
možností
rclígíonistické
reflexe současných
proměn náboženského
fcnoménu
na
příkladu tzv. nové relígíozíty.
Předmětem
referátú byla analýza krizc tradíčních
nábožcnství, zdrojú a podstaty nových náboženski'ch
hnntí včetně jejich vlívu na život
společnosti. Vybrané referáty byly pnblikovány v časopise Religio (2/1, 1994,3-38).
Vc dnech 3.-4. prosincc 1993 se v Bmě konala konference se zahraniční účastí
l~od názvem Česká bible v dčjinách
evropské
kultury phpravená ve spolupráci s
Ceskou biblíckou společností a Ustavem relígionistiky FF MU. Konference navázala na
jednání mezinárodni konference
Bible and Hs Traditions
- Bible in Intercultural
Communication
(Bechyně
1992). Program konfcrence
sc soustředil na osvětlení
širších souvíslostí české pcrcepce biblického textu se zaměřcním na interdisciplínámí
analýzu výmamu české bible v dějinách a kultuře českých zemí a Evropy. Konference
se konala v přímé sonvíslosti s projektem edice slovanských bibli koordinovaným
prof.
Rothcl11 (Bonn). Referáty z konferencc
včetně diskuse byly \ydány pod redakci
Heleny Pavlincové a Dalibora Papouška ve stcjnojmenném
sbomiku publíkovaném
\
roce 1994 paralelně se sborníkem předcházejicí biblícké konference.
V roce 1994 se ČSSN plně soustředila na uskutcčněuí mezínárodI1Í konference
Rcligions in Contaet,
na jejíž jednání se podúilo zajistit účast předních religíonistú z
celého světa. Kouference se zúčastnilo asi 40 badatelú z 15 zemí světa. Konferencc sc
konala ve dnech 23.-26. srpna 1994 v Bmě ve spolupráci s Ústavem relígíonistiky FF
MU. Byla zařazena do programu Roku Masarykovy lllliverzíty u příležitosti 75. výroči
jejího založenÍ. Na základě jednání v Mczinárodním
výboru IAHR v Paříži 1993
phZllal konferenci Výkonný výbor IAHR prestižní statnt speciáluí konference IAHR
Sponzorsk)' se na konferenci podílel Odbor pro ncvládní a krajanské styky MZ ČR a
sponzoli Rokn Masarykovy wllverzity.
Program
konference
zahmnjící teoretické
referáty i případové
studie se
soustředil na problemati1.'U náboženské =ěny
jako dúsledku kontaktu mezí ruznými
kulturami a náboženstvími.
Součástí konference též bylo zasedání Výkouného
výboru
IAHR. Z matcrálú konference je pod redakcí lvy Doležalové,
Břetislava Boryny a
Dalibora Papouška přípraven stejnojmenný
sborník, který bude publikován v rocc
1996, jakmile budou známy výsledky dodatečného grantového řízenÍ.
V roce 1995 uspořádala ČSSN ve spolupráci s Náprstkovým
llluzecm národuí
konferenci Žena v náboženstvích
světa, která se us\nltečníla 15. lístopadn 1995 v
prostorách Náprstkova
muzca v Praze. Soustředila se na dva klíčové aspekty dané
problematiky:
(I) žena jako mýtický princip, (2) žena v socíální rcalítě. Refcráty
ÚČaStIÚk'll příspěly jak k exernplámí profilaci obou těchto aspektů, tak k hlnbšímu
postižení jejich vzájemného vztahu v rúzných náboženských okruzích i obecně. Jednání
se zúčastIÚlo asi 30 badateliL Referáty a nejpodnětnější
diskusní příspěvky budou \'
roce 1996 publikovány v samostatném
svazku jako supplemclltum
časopisu ReliglO.
Pokud se nepodaří získat potřebné finanční prostředky v probíhajicím grantovém řízení,
bude výběr z referátú publikován v časopise Re/iglO.

organizačním zajištění konala v Bmě 8. října
jako rcligionistíck}'
problém, jež navázala

-
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V nastalých organizačních
a prostorových
potížícl1 se ČSSN OIicntovala
zejména na pravidclné vydávání časopisu Re/igLO. Revue pro religiollisliku.
Časopis
vychází ve spolupráci
s Ústavem
religionistiky
FF MU v Bmě. Jde o jedin)'
religionisticki' časopis v České republice. Ve spolupráci s IAHR jsou anotace hlavních
stati poskytovány
mezinárodnímu
bíbliografickému
časopisu Sciellce
of Religioll
(Lancaster) shrnujícímu religionístíckou časopiseckou produkci z celého světa. V letech
1993-1995 byly vydány ročníky 1-3. Poděkoválú
za usilovnou práci nálcží v této
souvislosti především Heleně Pavlincové, výkonné redaktorce časopísu.

Finančtú prostředky ČS SN byly uloženy na dvou účtech - korunové prostředkY'
v Komerční bance a dcvizové prostředky ve Státní spořitelně. Pro účetní uzávěrky bylo
nutné účtovat dle platného kursu v korunách.

1. Přehled

pracoval

vc složcní:

Joscf

Kandclt

(přcdscda),

Dne 1. dubna 1994 vystřidal Jana Hellera ve funkci předsedy ČSSN Břetislav
Horyna. Prof Heller odstoupil přes několikeré naléhání členů výboru ČSSN, kter)'
nakonec ustoupil zdravotním
důvodúm, jež stávajícímu předscdovi
nedovolovalv
funkci nadále vykonávat.
Prof Hellerovi náleží hluboké poděkování
za uvážlivé a
laskavé vedení společnosti,
které bylo zároveií velkou podporou
při obecném
prosazování religionistiky jako svébytného oboru. Generační směna ve funkci předsedy
ČSSN proběhla ve vzácně přejné atmosféře dávající mnohé přisliby do budoucna
britlli

i

pokladna

Praha

I

pokladna

Bmo

korunoyý

Při práci \~'bom se ukázalo,
operati\1losti
jcho pi'tsobení

že poměmě vysoký počet jeho
Stávající v)'bor ČSSN proto

-

6 -

ČSSN za léta 1993

72,00 Kč

2. Přehled

4959,56

hospodaření

orostředků

komnov\'

2097,38
Kč

USD

Kč
Kč

3 845,38 Kč
4173,54

USD

ČSSN za léta 1994

k I. I. 1994

Ilokladna Praha
, pokladna

820,00

9417,68Kč
10029,18

Stav finančnich

928,00 Kč

539,50 Kč

účet (KB)

devizovÝ účet (ČS)

..

1.31. P. 1993

k 1.1. 1993

Celkem

ČSSN měla v uplynulém období phbližně 90 členů. Členská základna se tedy v
zásadě nerozšiluje. Bylo by vhodné, aby se Pliští členové ČSSN vyhledávali především
mezi studenty religionístíky,
zejména v Bmě a Praze, kde se religionistíka
sousta\1lě
studuje.

pobočky'

hospodaření

Stav finančních nrostředků

život ČSSN

Výbor pražské
Kopecká, Jana Součková.

Papoušek

ZPRÁVA O HOSPODAŘENí ČSSN ZA LÉTA 1993-1995

Ze dvou biblicki'ch konferencí (Bcchyně 1992, Bmo 1993) se podahlo vydat
dva sbomíky v graficky obdobné úpravě. Oba připravili k vydání Hclcna Pavlincová a
Dalibor Papoušek. Z mezinárodní konference v Bechyni vyšel sbomík pod názvem The
Bible III Cul/ural COIl/ex/, z bměnské biblické konference pod stejnojmenným
názvcm
Česká bible v dějinách evropski: kul/ury Sborníky byly vydány ve spolupráci ČSSN a
Ústavu religionistíky FF MU.

Čínnost ČSSN spravoval v uplynulém období výbor ČSSN ve složení: Milan
Balabán (místopředseda),
lva Doležalová
(hospodářka),
Jan Heller (předseda).
Břetislav Horyna (předseda),
Josef Kandert, Oldřich Král, Wolf B. Oerter, Dalibor
Papoušek (tajemník),
Helena Pavlincová, Vladimír Podborský,
Petr Pokomý,
Jana
Součková, Pavel SpUllar, Odilo Štampach, František VrheJ.

ČSSN

shromáždění
k úvaze jistou redukci počtu členů výbolU, která by vyhovovala
jak
požadavkům
práce výbolU, tak požadavkúm
oborového
a regionálního
zastoupeni
členské základny.

činnost

ČSSN pokračovala
ve vydávání IlIforll/ačního bu//e/II/u ČSSN, kter)' slouží
jako plíležitostllÝ intemí tisk sloužící přcdevším k výměně infonnací.
Vzhledem k
několikeré transfonnaci
Ústavu religionistiky FF MU, který slouží jako sídlo ČSSN,
byla narušena plánovaná periodicita dvou čísel ročně. V uplynulém období tak byla
~řipravena pouze dvě čísla (4 - listopad 1993, 5 - červenec 1995). Infonnovanost
členů
CSSN byla zajištěna konkrétně rozesílanými infonnacemi.

5. Vnitřní

SHROMÁŽOĚNÍ

k 3Ll2.

928,00 Kč

Brno

820,50 Kč

účet (KB)

Celkem
devizovÝ účet (ČS)

I?O,OO Kč
104,30 Kč

? 097,38 Kč

26629,32

3845,38

?6 853,32 Kč

4173,54

členú poněkud
dávit valnému

-

1994

7

-

Kč
USD

1361,43

Kč

USD
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Zpráva o hospoda1-ení za rok 1995 je podávána
dni 31. 12. 1995.

ČSSN za rok 1995

prodej sbomíků

(Č. bible, Tbe Bible)

prodei a předplatné

Religja

členské příspěvk-y
sponzorské

příspěvky:

54000,00

Kč

16970.00

Kč

5756,21

Kč

6620,00

Kč

Prefa

5000,00

Kč

od zalrr. člena

1800,00

Kč

i
J

Stav finančních

prostt-edkú

k 31.12. 1995

k 1.1. 1995

Praha

120,00 Kč

235,90 Kč

pokladna

Bmo

104,30 Kč

462,90 Kč

I

26629,32

účet (KB)

Kč

9231,26

Kč

I 100,00 Kč

poplatkv

úrok-y z bčžného účtu
úroky z devizového

ke

. pokladna

koruno\~'
konferenční

na základě účetui uzávěrk)'

Finanční prosti-edky společnosti byly uloženy na účtě v Komerční bance v
Bmě. Vzhledem ke skutečnosti, že na devizovém účtč byl malý zůstatek de\lzových
prostt-edki'l (k 29.9.1995 266,76 USD) a jeho vedení bylo finančně ztrátové (3,94 USD
měsíčně), bylo na návrh hospodářky dne 20.10. 1995 výborem ČSSN jednomyslně
schváleno jcho zrušení a p1-evedení zb,;'vajících financí na účet v Komerční bance.

Příjmy:

dotace AV ČR

ČSSN

283,09 Kč
254,08 Kč

účtu

Celkem

91 783,38 Kč

devizový účet (ČS)

I p1-epočet

(l 361,43 USD)

na Kč

Celkem

38186,74

Kč

65040,36

Kč

(O,OO USD)
0,00 Kč
9930,06

Kč

V)"'daje:
lva Do/e':.a/ová
náklady na sbomík Česká bible
náklady na sborník Religions

in Contact

náklady na časopis Religio (tisk)
mzda účetní a daň odváděná

FÚ

poštovné
bankovní

výdaie

I pfupěvek
občerstvení

Kč

1500,00

Kč

75835,00

Kč

4736,00

Kč

5006,76

Kč

2094,34

Kč

I 131,00 Kč

cestovné
matetlálové

48939,50

966,60 Kč

náklady

5000,00

na cestu na kongres

ostatní náklady (školení,

Kč

129,70 Kč

- konference

358,40 Kč

xerox)

145 697,30 Kč

Celkem

REVIZNí ZPRÁVA
Dne 17. dubna 1996 byla členkami revimí komise dr. J. Bednaříkovou
a dr.
M. Horákovou
za přítOl1lllosti hospodá1-ky dr. 1. Doležalové
provedena
kontrola
hospoda1-ení a vedení účetní evldence České společnosti pro studium náboženstvi za
léta 1994 a 1995 a za počátek roku 1996.
Obccně bylo shledáno, že účetni evidence ČSSN je vedena velrní pečlivě a
odpovídá příjmovým i výdajovým dokladúm, příčemž účetní záznamy společnosti za
léta 1994 a 1995 byly POlO\~lány i s výpisy z jejího běžného účtu.
Členky revimí komise se seznámily se zprávami o hospoda1-ení s účelovou
dotací Ministerstva zahraničí ČR pro rok 1994 a s ročními dotacemi Rady vědeck,ích
společností pří AV ČR za léta 1994 a 95 a seznaly, že s těmito prosti-edky bylo
naloženo dle jejich účelu (mezinárodní
konference
v r. 1994, vydáválú časopisu
Religio), a to racionálně a zdúvodněně.
Dále bylo prově1-ováno hospoda1-ení s členskými příspěvky za rok 1994, jichž
bylo v tomto roce využito především na financování Bulletlll1l společnosti, který je
rozesílán všem jejím členlnIl, pro poti-eby výboru (hlavně hrazení cestov'lého
pří
zasedáních výbon! konaných střídavě v 13mě a v Praze), zbytek byl využit jako rezerva
pro udržení běžného
účtu. V hospodařcní
společnosti
s těmito piíspěvky jsmc

Výdaje p1-esáhly příjmy o 53 913,92 Kč.
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neshledaly žádné nedostatky. Bylo též ovšem zjištěno, že někteří členové společnosti
dluŽÍčlenské příspěvkY'za určitá léta, na což již byli hospodářkou upozoměni.
Další bod kontroly představovaly příjmy a výdaje za časopis Religio v letech
1994-95 podle účetní evidence a faktur, zasílaných odběratelům. Bylo ~ištěno, že
platby za časopis přicházejí většinou včas a vyplácí se i distribuce sborníků z vědeckých
konfcrencí společnosti. Pomoci by bylo třeba s nabídkou časopisu Religio do zahraničí.

ČSSN

5. Národní konference o kultovním předmčtu
ČSSN uspořádá v roce 1997 národní konfercnci včnovanou tématice
kultomího předmětu. Místem konání bude Bmo, jednacím jazykem čeština a
slovenština. Z konference bude vydán podle možností samostatný sborník

Devizové konto ČSSN bylo zrnšeno.
Závěrem lze říci, že prostředk'Ů ČSSN je vyuŽÍváno opravdu účelně a doklady
o jeich vynŽÍváníjsou ve vzomém pořádk-u.

V Bmě dne 18.4.1996

6. Mezinárodní

konference

Na rok 1998 ČSSN plánuje uspořádání mezinárodní konfercnce. Konfcrence
by se měla pohybovat v tématickém okmhu teorie a mctodologie rcligionistiky. ČSSN
vstoupí do jednání s některým zahraničlúmi institucemi o možnostech společného
pořádání této konference. Na základě dalších jednání bude upřesněn tennín i téma
konference. Z konference bude vydán samostatný sbolUík.
Bt'etisIGí'Ho'y'za

Jarmila Bednaříková

PLÁN ČiNNOSTI ČSSN NA ROK 1996 S VÝHLEDEM
1997-1998
1. Přednášková

NA LÉTA

činnost

V Praze (Náprstkovo muzeum nebo FF UK) a v Brnč (FF MU) budou
pořádány jedenkrát za měsíc přednášky na religionistická témata. Vybrané přednášh.Y'
budou podle možností publikovány v časopise Religio. Přednášky budou piistupné
nejširší veřejnosti.

USNESENí 4. VALNÉHO SHROMÁŽDĚNí
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVí
KONANÉHO DNE 19. DUBNA 1996 V BRNĚ

Valné shromáždění
I. zvolilo
I. výbor ČSSN ve složení:

2. Časopis Religio
Při vydáválÚ časopisu bude zachována periodicita dvou čisel ročně. Časopis
Religio. Revue pro religionistiku te vydáván ve spolupráci s Ústavem religiolÚstik" FF
MU. Představuje edičlÚprioritou CSSN.

3. Informační bulletin ČSSN
V následujících letech se počítá s periodicitou bulletinu 1-2 čísla ročně podle
aktuální potřeby a finančlÚch možností ČSSN. Bulletin je určen pro vlÚtřní potřebu
ČSSN a finačně je zajištěn pouze členskými příspěvkY'-

4. Sborník z konference Religions in Contact

ThMgr. Dalibor Antalík
prof ThDr. Milan Balabán
prof PhDr. Jan Bouzek, CSc.
PhDr.lva Dolcžalová (hospodářka)
prof ThDr. Jan Heller
Dr. et PhDr. Břetislav Horyna (předseda)
doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. (místopředseda)
doc. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
PhDr. Dalibor Papoušck (tajemlúk)
Phdr. Hclena Pavlincová
prof PhDr. Pavel Spunar, CSc.
doc. ThDr. Odilo Štampach

Sbomík z konference Religions in Contact bude co nejrychleji připraven k
vydání a publikován. Redakcí sborníku jsou pověření lva Doležalová, Břetislav Horyna
a Dalibor Papoušek.
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ČSSN

2. apelační a revizní komisi ve složení:

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM
NÁBOŽENSTVí

PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Alena Frolíková, CSc.
PhDr. Michaela Horáková, CSc.

schválené 4. valn)'m shromážděním

I. Základní
II. schvalnje
1. zprávu o činnosti ČSSN v letech
1993-1995,
přednesenou
dr. D.
Papouškem
2. zprávu o hospodaření
ČSSN za léta 1993-1995,
přednesenou
dr. I.
Doleža\ovou
3. zprávu apelační a revizní komise, přednesenou dr. 1. Bednaříkovou
4. změnu ve čI. II, bodu 2 Stanov ČS SN - Nové mění: "Statutámím
zástupcem ČSSN je předseda ČSSN nebo jím pověřený člen ČSSN."
5. plán činllosti na rok 1996 s výhledem na léta 1997-1998, přednesený dr. B.
Horynou

(I)
dobrovolná
koncipované
(2)
samostatné

ČSSN dne 19. dubna 1996 v Bmě

ustanovení

Článek I
Česká společnost pro studium náboženství (dále jen ČSSN) Je nezávislá,
a výběrová organizace, sdružující badatele různých oborů na základě šiJ'Oce
vědy o náboženst"~ (rehgionistiky).
Smyslem existence ČSSN je všestranný rozvoj studia náboženst"~ jako
vědrú discipliny.

Článek 2
(I) ČSSN působí na celém území České republiky.
(2) Sidlem ČSSN je Brno.
.

II. ľJkoly Č:SSN
lIl. pověřuje
I. výbor pražské pobočky ČSSN, aby do jednoho
shromáždění zajistil volby do nového výboru pobočky.

měsíce od

konání valného

V Bmě dne 19. dubna 1996

Za správnost

PhDr. Břetislav Horyna,

odpovidá:

předseda

PhDr. Dalibor Papoušek

ČSSN

Dr

Článek 3
(I) ČSSN napomáhá rozvoji jednotlivých
obori'I vědy o náboženst\~ jakož i
jejich vzájemnému
propojení a koordinaci.
Za tímto účelem pořádá (pravidelné)
přednáškY', disk'Use, semináře, konference apod.
(2) ČSSN hájí relativní samostatnost vědy o náboženstvi a přispívá k upevnční
její společenské prestiže. Prosazuje ji jako obor vysokoškolského
studia.
(3) Za účelem intenzí~'I1ějši výměny poznatki'I a názori'I jakož i odpovidající
prezentace
navenek
vy>~jí CSSN publikační
činnost, a to zejména
vydáváním
specializovaného
periodíka, případně i monografické
řady.
(4) ČSSN spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Ve
vhodných př3Padech vstupuje do mezínárodních badatelských struktur i organizačně.
(5) CSSN phspívá k popularizaCI úkolů vymezených
v bodech 1-4 tohoto
článk'U.

lIl. Prostředky

{'SSN

Článek 4
( I) Prostředky ČSSN sestávají.
a) z členských pííspěvki'I;
b) z dan\ dotací a jiných zdroji'I pííjmu.

IV. č:Ienství

v Č:SSN

Článek 5
. (I) Řádným členem ČSSN se múže stát každý. kdo má vážný odbomý
studIUm náboženstvi.

-
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(2) PřiWáška

SHROMÁŽDĚNÍ

za člena vyžaduje

písemné

4. VALNÉ

ČSSN

doporučení

dvou

stávajících

členů

ČSSN.
(3) Vstup do ČSSN schvaluje výbor ČSSN.
(4) Členství v211iká přijetim za člena, zaplacením
Plispěvků na jeden rok.

zápisného

a členských

Článek 6
(I) Členům plisluší právo:
a) účastnit se vahlého shromáždění ČSSN a podílet se na jeho jednání:
b) volit a být volen do výboru (plipadně jiných orgánů) ČSSN;
c) v211ášet připonúnky
a náměty k činnosti výboru ČSSN po celé jeho
flmkční období;
d) být infol1110ván o pořádání všech akcí ČSSN;
e) podle svých zájmů a možností se podílet na ostatní práci ČSSN.

Článek 7
(I) Členové jsou povinni:
a) jednat v souladu se stanovami a programem
b) platit členské příspěvky.

ČSSN;

Článek 8
( I) Členství zaniká:
a) vystoupením, o němžje třeba písemně inf0I1110vat výbor ČSSN;
b) neplacením členských příspěvkií 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
(I) Ve výjímečných případech může ČSSN udělit čestné členství.
(2) Udělení čestného členství (nevztahují se na ně či. 5-8) schvaluje
výboru ČSSN vahlé shromážděnÍ.

V. Orgány

na návrh

ČSSN

Článek 10
(I) Nejvyšším orgánem ČSSN je valné shromáždění členů, které:
a) volí členy výbol1l ČSSN;
b) schvaluje zřizování poboček a sekcí;
c) schvaluje návrh hospodařelú ČSSN pro následující rok;
d) schvaluje změny ve stanovách ČSSN;
e) schvaluje udělení čestného členství;
f) rozhoduje o vyloučení člena v případě vážného pomšení stanov.
(2) Vahlé shromáždění se koná nejméně jedenkrát za tři rok)' Svolává je \}'bor

SHROMÁŽDĚNÍ

(3) K plijetí usnesení stačí prostá většina hlasů plitomných
stanov dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přitomných.

členů a ke změně

Článek II
(I) V době mezi jednáními valného shromáždění
řidí činnost ČSSN výbor,
který
se skládá
z předsedy,
nústopředsedy,
hospodáře,
tajemníka
a členů
reprezentujících pobočl-:y a podle možností oborové sekce.
(2) Statntámím zásnlpcem ČS SN je předseda ČSSN nebo jím pověřený člen
ČSSN.
(3) Výbor je volen valným shromážděním
na dobn 3 let, přičemž indivíduální
členství ve výboru není touto dobon omezeno.
(4) Schůzi výboru svolává předseda, místopředseda nebo tajemník.
(5) Výbor se může usnášet, je-li přítollmo více než 50% jeho členů. O přijetí
usnesení rozhoduje prostá většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje Was předsedy.
Článek 12
(I) Proti kterémukoli
rozhodnutí výboru ČSSN se lze odvolat k apelační a
revizni komisi, která má 3 členy, z nichž přinejmenším jeden je zároveň revízorem
hospodařenÍ.
(2) Odvolání k apelačlú a revízní komisi má odkladný účinek, pokud komise
nerozhodne jinak. Apelační a revízní komíse je povinna rozhodnout
ve věci odvolání
do 6 týdnů od podání a inf0I1110vat o svém rozhodnutí výbor i odvolatele.

VI. Členění

ČSSN

Článek 13
(I) V rámci ČSSN mohou vZlllkat 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 pohočkY' je zároveň členem výboru ČSSN.
(4) Sekci zastupuje mluvči, volený plenární schůzí sekce.
(5) Mluvči sekce má právo účastnit se zasedá.ú výboru pobočky i výboru
ČSSN.

VII. Záník

ČSSN

Článek 14
(I) O zánik<l ČSSN může rozhodnout pouze vahlé shromáždění, plíčemž
rozpuštění ČSSN musí být dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.

CSSN.
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