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Zápis z 13. valného shromáždění České společnosti
pro religionistiku (Olomouc, 4. října 2018)
Přijetí programu
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání účastníků a slovo předsedy
Zpráva tajemníka za léta 2015-2018
Zpráva hospodáře za léta 2015-2018
Volba nového výboru společnosti a apelační a revizní komise
Různé

Hlasování o přijetí programu: pro: 12, proti: 0, zdržel(a) se: 0.

Zpráva tajemníka za léta 2015-2018 (do 30. září)
 Tajemník ČSR, David Zbíral, představil zprávu tajemníka za léta 2015-2018.
 Nová zákonná úprava si vynutila přijetí nových stanov (10. března 2017) a změnu
názvu („zapsaný spolek“, zkratka „z.s“).
 Konference spolupořádané ČSR v letech 2015-2018: ČSR se v tomto období
podílela na organizaci pěti konferencí.
o Třetí olomoucká religionistická konference (Olomouc, 4.-5. října 2018).
o Historical Network Research 2018 (Brno, 11.-13. září 2018).
o Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism (Brno, 6.-7.
června 2018).
o Druhá olomoucká religionistická konference (Olomouc, 20.-21. září 2017,
zpráva v Religiu).
o Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky (Olomouc, 6.-7.
října 2016).
o Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central
and Eastern Europe (Brno, 3.-6. června 2016).
 Plánované konference spolupořádané ČSR:
o Čtvrtá olomoucká religionistická konference (Olomouc, 2019).
o Konference ISORECEA (Olomouc, 2020).
 Přednášky ČSR: V letech 2015-2018 (stav k 30. září) zdárně pokračovala
přednášková činnost ČSR. Uskutečnilo se zatím 12 přednášek ČSR (4 v roce 2015, 4
v roce 2016, 3 v roce 2017 a zatím 1 v roce 2018), přednáškovou činnost lze hodnotit
jako uspokojivou. K přednášejícím patřili například Bernadett Bigalke, Jakob De
Roover, Nimrod Luz, Katharina Neef či Eszter Spät. Seznam přednášek je dostupný na
adrese http://www.casr.cz/prednasky.php.
 Účast členů ČSR na konferencích EASR a IAHR: Na světovém kongresu IAHR
roku 2015 v Erfurtu byla účast členů ČSR poměrně vysoká; příští kongres IAHR se
koná v r. 2020 na Novém Zélandu. Konferencí EASR se členové ČSR účastní
v menším počtu; příští konference se koná v estonském Tartu 25.-29. června 2019, do
konce října 2018 probíhá registrace panelů, členové ČSR jsou vítáni.
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 Otázka revize členské základny. Někteří členové již léta neplatí příspěvky, aktivit
ČSR se neúčastní a možná již ani nechtějí být členy. Nový hospodář ČSR (který
zároveň spravuje databázi členů) by měl v součinnosti se zbytkem výboru provést
aktualizaci členské základny a zahájit aktivnější výběr členských příspěvků.
Valné shromáždění bere na vědomí zprávu tajemníka ČSR: pro: 11, proti: 0, zdržel(a)
se: 1.

Zpráva hospodáře za léta 2015-2018 (do 30. září 2018)
 Příjmy ČSR sestávají zejména z členských příspěvků, prodeje časopisu Religio, dotace
Rady vědeckých společností a konferenčních poplatků (v případě konání konferencí).
 Výdaje ČSR tvoří zejména náklady na vydávání časopisu Religio, běžné provozní
výdaje, náklady za doménu http://www.casr.cz, náklady spojené s pořádáním
konferencí a veřejných přednášek a poplatky za členství v mezinárodních organizacích
(EASR a IAHR).
 Hospodaření v roce 2015: příjmy 70 150 Kč (z toho členské příspěvky 8 800 Kč,
dotace RVS 55 000 Kč, výdaje 105 009 Kč (z toho Religio 101 567 Kč), celkový
finanční výsledek -34 859 Kč.
 Hospodaření v roce 2016: příjmy 84 127 Kč (z toho členské příspěvky 5 200 Kč,
dotace RVS 50 000 Kč), výdaje 107 355 Kč (z toho Religio 98 241 Kč), celkový
finanční výsledek byl záporný, -23 228 Kč.
 Hospodaření v roce 2017: příjmy 19 016 Kč (z toho členské příspěvky 8 000 Kč,
dotace RVS 6 243 Kč), výdaje 26 690 Kč (z toho Religio 15 093 Kč), celkový finanční
výsledek byl záporný, -7 674 Kč. Snížení příjmů bylo způsobeno výpadkem dotace
RVS způsobeným problémy s přeregistrací ČSR z občanského sdružení na zapsaný
spolek. Situaci se podařilo zvládnout díky finančnímu příspěvku ÚR FF MU, který
podpořil fungování společnosti a časopisu Religio částkou přibližně 90 000 Kč
(kompletní tisk dvou čísel a jazykové korektury atd.).
 Stav financí ČSR k 1. 10. 2018: příjmy 70 814 Kč (z toho členské příspěvky 15 000
Kč, dotace RVS 50 000 Kč), výdaje a celkový finanční výsledek: prozatím
nevyčísleno. Zůstatky na bankovním účtu a příruční pokladně: bankovní účet
61 027,29 Kč, pokladna -1 425 Kč. Předpokládané výdaje na Religio: asi 110 000 Kč.
Žádost o dotaci od RVS na rok 2019 byla podána. Ztrátu vzniklou vydáváním časopisu
Religio se vedle dotace od RVS daří krýt díky grantu FF MU na podporu časopisů
vydávaných či spoluvydávaných fakultou (cca 60 000 Kč) a z dalších zdrojů ÚR FF
MU, a společnost si tak udržuje potřebnou, byť stále se tenčící, finanční rezervu ve výši
cca 10 000 Kč.
 Aktuální počet členů: ČSR má k 30. 9. 2018 98 členů.
Valné shromáždění bere na vědomí zprávu hospodáře ČSR: pro: 12, proti: 0, zdržel(a)
se: 0.

Volba výboru ČSR a apelační a revizní komise
Valné shromáždění posoudilo následující návrh složení příštího výboru a apelační a
revizní komise ČSR (souhlas kandidátů byl zajištěn):
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Předseda
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Místopředsedové
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Tajemník
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Hospodář
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
Další členové výboru
doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Apelační a revizní komise
PhDr. Iva Doležalová
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Hlasování o postupu volby: Stávající předseda ČSR představil následující návrh postupu
volby: pokud nebude na danou funkci navržen žádný jiný kandidát, bude se o jejím obsazení
hlasovat aklamací. V opačném případě se o dané funkci bude hlasovat tajnou volbou. U
funkcí předsedy, místopředsedů, tajemníka a hospodáře se navrhuje volit jednotlivě. U dalších
členů výboru a u členů apelační a revizní komise se navrhuje volit souhrnně o všech třech
v případě volby aklamací, v případě tajné volby budou zvoleni ti tři, kteří v tajné volbě získají
v součtu nejvyšší součet hlasů.
Jiné návrhy postupu volby nebyly předneseny.
Hlasování o tomto návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel(a) se: 0. Návrh je přijat.
Předseda: Nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy o stávajícím
návrhu (Tomáš Bubík). Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Místopředsedové: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy o
stávajícím návrhu: David Václavík: Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 1. Jana
Valtrová: Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 1. Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a)
se: 1.
Tajemník: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy o stávajícím
návrhu (David Zbíral). Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Hospodář: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy o stávajícím
návrhu (Jakub Cigán). Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Další členové výboru: nebyl navržen žádný jiný kandidát, hlasuje se tedy o stávajícím návrhu
(Martin Fárek, Silvie Kotherová, Martin Pehal). Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel(a) se: 0.
Apelační a revizní komise: do apelační a revizní komise nebyl navržen žádný jiný kandidát,
hlasuje se tedy o stávajícím návrhu (Iva Doležalová, Aleš Chalupa, Kateřina Mildnerová).
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel(a) se: 0.
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Různé
 Kniha Juraje Franeka: tematický oddíl časopisu Religio bude věnován diskusi o
knize Juraje Franeka Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (Brno:
Masarykova univerzita 2017, ISBN 978-80-210-8798-9).
 Konference ISORECEA v roce 2020: výbor ČSR souhlasil, aby byla ČSR
spolupořadatelem konference ISORECEA v Olomouci za spolupráce brněnského a
olomouckého pracoviště (se souhlasem jejich vedoucích). Byli jsme 4. října 2018
vyzváni podat oficiální přihlášku.
 e-rhizome: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP založila v r.
2017 nový časopis e-Rhizome (http://www.e-rhizome.upol.cz/) zaměřený výrazně i na
religionistiku. Šéfredaktorem je Tomáš Bubík, v současné chvíli je v přípravě první
číslo, věnované tématu magie a čarodějnictví. Souběžně se také připravuje druhé číslo
k tématu rituálu. Po vydání 4. čísle bude vyvinuta snaha, aby byl časopis databázován
ve Scopusu.

Přepis prezenční listiny
David Zbíral
Jana Valtrová
David Václavík
Martin Pehal
Silvie Kotherová
Vít Marša
Jan Král
Václav Ketman
Kateřina Mildnerová
Giuseppe Maiello
Martin Lang
Tomáš Bubík

Přílohy zápisu
 Prezenční listina.
V Olomouci, 4. října 2018

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Předseda České společnosti pro religionistiku

Tajemník České společnosti pro religionistiku

