
Zápis ze schůze Výboru SHSD ČR dne 6. prosince 2013 od 10h30 na Fakultě 

elektrotechnické ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6 

 

Přítomni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), Prof. PhDr. Marcela 

Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze), PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ AV ČR), Prof. PhDr. 

Eduard Kubů, CSc. (ÚHSD FF UK v Praze), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT v Praze), doc. PhDr. 

Jiří Šouša, CSc. (FF UK v Praze) 

 

Omluveni: PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, PhD. (JČU České Budějovice), Doc. Mgr. Lukáš 

Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně), PhDr. Jiří Novotný, CSc. (Archiv Národní banky v Praze), 

PhDr. Petr Popelka, PhD. (FF OU v Ostravě), doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, PhD. (VŠO 

Praha), Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě) 

 

(dále v zápise jsou všichni uvedeni bez titulu) 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z jednání Výboru SHSD ČR 5. 4. 2013 

2. Stanovy SHSD ČR a nový Občanský zákoník 

3. Účast kolektivního člena SHSD ČR na Valné hromadě SH ČR 

4. Plán vědecké činnosti SHSD ČR v roce 2014 

5. Různé 

 

Ad 1. Kontrola zápisu z jednání Výboru SHSD ČR 22. 2. 2013 

M. Efmertová konstatovala, že zápis z 5. 4. 2013 byl přijat bez připomínek. 

 

Ad 2. Stanovy SHSD ČR a nový Občanský zákoník 

 

M. Efmertová informovala, že nové stanovy SHSD ČR, přijaté Valným shromážděním SHSD 

ČR, vstoupí v platnost začátkem roku 2014. Vyhovují potřebám nového Občanského 

zákoníku. Problémem se však po Valném shromáždění SHSD CR stal článek 2, bod 3 

Základního ustanovení (A), neboť Jan Hájek oznámil, že vedení Historického ústavu AV ČR 

vzhledem k tomu, že nadále nepočítá s rozvojem oboru hospodářské dějiny, nemůže 

poskytnout ani svou adresu pro sídlo SHSD ČR. Po jednání členů výboru bylo konstatováno, 

že bod 3 bude změněn následovně: 

 

3. Sídlem SHSD ČR je instituce předsedy/předsedkyně SHSD ČR. Kontaktní adresa 

SHSD ČR je uvedena na webových stránkách společnosti: www.shsd.cz 



Vzhledem k tomu, že se jedná o administrativní detail, nebudou stanovy znovu rozesílány 

členům SHSD ČR. V této věci postačí schválení úpravy textu bodu 3 Výborem SHSD ČR, 

což se 6. 12. 2013 stalo. 

 

Stanovy budou na začátku roku 2014 předloženy k zaregistrování na Ministerstvu vnitra ČR. 

 

Vzhledem k zahájení placeného členství v roce 2014 bude v nejbližší době (tj. do konce 

února 2013) nutné připravit odpovídající finančně-účetní zázemí, tj. zřídit na jméno 

Společnosti oficiální účet u některého z renomovaných peněžních ústavů. V úvahu připadají 

především ty instituce, které nepožadují platby za vedení účtu. Bylo stanoveno, že podpisové 

právo pro užívání bankovních služeb by mělo mít více osob, jednak z vedení výboru 

(předsedkyně, místopředseda), jednak z jeho administrativně-servisní složky (tajemník, 

pokladník), přičemž k jednotlivým úkonům by měl stačit podpis alespoň dvou osob – vždy 

jedné z obou zmíněných dvojic). 

 

Na začátku února 2014 bude rozeslán dopis členům SHSD ČR s žádostí o uhrazení 

příslušného členského poplatku do 15. 3. 2014. 

 

Z členů výboru SHSD ČR bude na jeho příštím jednání zvolen pokladník. Pokud tato volba 

neproběhne, bude pokladníkem jmenován některý vhodný člen Společnosti. Ten pak bude 

pracovat v těsné spolupráci s výborem SHSD ČR. 

 

 

Ad 3.  Účast kolektivního člena SHSD ČR na Valné shromáždění SH ČR 

 

Dne 10. 12. 2013 se koná Valné shromáždění SH ČR. Dopisem jeho předsedy, pana prof. 

PhDr. Jiřího Kociána, CSc., byla předsedkyně SHSD ČR Marcela Efmertová vyzvána, aby 

na Valném shromáždění SH ČR informovala o činnosti kolektivního člena SHSD ČR. M. 

Efmertová požádala výbor SHSD ČR o schválení jejího vystoupení na valném shromáždění 

SHSD ČR s cca 5 minutovým příspěvkem. Členové výboru SHSD ČR zdůraznili, že 

příspěvek na jednání Valného shromáždění SHSD ČR by měl zdůraznit nové pojetí SHSD 

ČR jako otevřeného vědeckého sdružení nového typu, pracujícího jak klasickým způsobem, 

tak i moderním elektronickým (interaktivním) pojetím odborné komunikace. Nová forma 

činnosti SHSD ČR by mohla mít i kladnou odezvu při získávání státních dotací např. z Rady 

vědeckých společností.  

 



Jednání Valného shromáždění SH ČR se za výbor SHSD ČR zúčastní Marcela Efmertová a 

Jan Hájek. Valné shromáždění SH ČR se koná v úterý 10. 12. 2013 od 15h00 v sále číslo 

206 AV ČR, Národní 3, Praha 1.  

 

 

 

Ad 4. Plán vědecké činnosti SHSD ČR v roce 2014 

 

Plán vědecké činnosti bude probrán na příští schůzi Výboru SHSD ČR dne 31. 1. 2014.  

  

Ad 5. Různé 

 

1. Otázkou zůstává platba za webové stránky společnosti pro rok 2014. 

 

2. M. Efmertová informovala, že v roce 2012 zemřel kolega, pan PhDr. Otto Smrček, 

CSc., historik hospodářských dějin a historie techniky, který se dlouhodobě zabýval 

vývojem strojírenství na území českých zemí a Československa. Úmrtí kolegy 

Smrčka historická obec v podstatě nezaregistrovala, nebyl vydán ani nekrolog, ani 

Společnost pro dějiny věd a techniky na svých webových stránkách tuto věc 

neuvedla. M. Efmertová se dotázala Výboru SHSD ČR, zda by bylo možné práci 

Technický vývoj československého strojírenství v letech 1900-1945 ve srovnání 

s vývojem ve světě kolegy Smrčka vystavit na webové stránky SHSD ČR. Uvedená 

práce nebyla vydána, byla připravena v oddělení historie vědy a techniky na bývalém 

Ústavu československých a světových dějin ČSAV (HiÚ AV ČR) v roce 1985.  

 

Výbor se shodl na tom, že je třeba práci získat, posoudit a případně ji publikovat jako 

elektronickou knihu na stránkách www.shsd.cz Výbor prostřednictvím M. Efmertové 

požádá paní Mgr. Emilie Těšínskou, aby rukopis práce získala od rodiny O. Smrčka. 

J. Hájek zároveň uvedl, že je možné publikovat nekrolog na stránkách 

Hospodářských dějin. 

 

3. J. Hájek informoval o tom, že časopis Hospodářské dějiny – Economic History bude 

v budoucnu vydávat Ostravská univerzita. Na příští redakční radě časopisu bude 

navrženo její doplnění a výrazné rozšíření jak o domácí odborníky, tak i o zájemce 

z řad zahraničních badatelů (např. Gabrielle Hecht z USA). 

 

http://www.shsd.cz/


4. Přítomní členové Výboru SHSD ČR se dohodli, že příští jednání výboru se uskuteční 

dne 31. ledna 2014 na FEL ČVUT v Praze. Všem členům bude odeslána pozvánka. 

 

Zapsal: J. Mikeš, 6. 12. 2013 

Schválili: M. Efmertová a J. Hájek, 8. 12. 2013 

 

 


