
Zápis z valného shromáždění SHSD ČR dne 12. dubna 2013 od 10h30 v  zasedací síni 

Rektora ČVUT v Praze, Zikova 4, Praha 6 

 

Přítomni: Podle přiložené presenční listiny. 

 

Omluvení členové výboru SHSD: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), 

PhDr. Petr Popelka, PhD. (FF OU v Ostravě) 

 

Program valného shromáždění: 

 

Přivítání účastníků valného shromáždění SHSD ČR 

 

M. Efmertová přivítala účastníky valného shromáždění SHSD ČR v zasedací síni Rektora 

ČVUT v Praze. V souvislosti s netradičním místem konání valného shromáždění připomněla 

historii ČVUT v Praze, jeho historických předchůdců a vývoj technického vysokého školství 

v českých zemích a v Československu obecně. Upozornila na obrazovou výzdobu místnosti 

vztahující se k historickým odborným pracím studentů pražské techniky (strojnické výkresy 

z poloviny 19. století) a na kartografickou mapu Prahy z konce 18. století. 

 

Dále přivítala hosta valného zasedání pana doc. Ing. Jaroslava Knápka, CSc., vedoucího 

katedry ekonomiky, managementu a humanitních věd FEL ČVUT v Praze, který přivítal 

účastníky valného shromáždění SHSD ČR za vedení ČVUT v Praze a který účastníkům 

valného shromáždění popřál především úspěšné projednávání nových stanov společnosti. 

 

M. Efmertová zároveň omluvila pana prof. PhDr. Jiřího Kociána, CSc., předsedu Sdružení 

historiků ČR (SH ČR), který právě v době jednání valného shromáždění SHSD ČR pobývá na 

služební cestě mimo ČR. 

 

Na závěr úvodu jednání valného shromáždění SHSD ČR představila M. Efmertová program 

setkání, který se bude dělit na odbornou část a administrativně-programovou část. 

 

Odborná část programu: 

1. Vystoupení doktorandky paní Mgr. Michaely Závodné z Centra pro hospodářské a 

sociální dějiny FF Ostravské univerzity s referátem „Elektrifikace tramvají v Ostravě 

v letech 1900-1901“.  

Administrativní a organizační část programu 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání Valného shromáždění SHSD ČR  



3. Proces schválení nových stanov SHSD ČR 

4. Schválení návrhu placeného členství SHSD ČR a jeho výše  

5. Vstup kolektivního člena SFK do SHSD ČR 

6. Různé 

 

Odborná část programu: 

 

Ad 1. Vystoupení doktorandky paní Mgr. Michaely Závodné 

 

Mgr. M. Závodná v úvodu svého vystoupení shrnula hlavní ekonomicko-sociální důvody pro 

zavedení tramvajové dopravy v Ostravě v závěru 19. století. Poté se zaměřila na její 

elektrifikaci jako na proces statický a dynamický, navíc vázaný na specifika ostravské 

aglomerace. Popsala situaci v Ostravě a vazbu na brněnské městské dráhy, které se podílely 

na stavbě tramvajových tratí v Ostravě. Představila aspekty technické (přenos elektrické 

energie), finanční (výše úhrad za elektřinu) a majetkově-právní. Závěrem vyzdvihla 

ekonomický a společenský význam zvolených řešení pro tramvajovou trakci v Ostravě. Referát 

doprovodila bohatá diskuse, kterou otevřeli PhDr. Vlastislav Lacina, CSc., prof. PhDr. Zdeněk 

Jindra, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc. a doc. PhDr. Jana Englová, CSc. Otázky se vztahovaly 

k poznání národnostního složení kapitálu v Ostravě, posouzení lobystických cílů, vypozorování 

městských zájmů při stavbě tramvajové trati v Ostravě apod. Otázku sporu o stejnosměrný a 

střídavý proud v českých zemích doplnili J. Mikeš a M. Efmertová z FEL ČVUT v Praze a pan 

J. Holovský, student Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze. Mgr. M. 

Závodná se zevbrubně vyjádřila ke všem položeným otázkám.  

 

Na webových stránkách SHSD ČR bude vyvěšen ppt z vystoupení paní Mgr. M. Závodné. 

 

Administrativní a organizační část programu 

 

Ad 2. Kontrola zápisu z valného shromáždění SHSD z 2. 11. 2012 

 

M. Efmertová konstatovala, že k zápisu z 2. 11. 2012 z předchozího valného shromáždění 

SHSD ČR nebyly doručeny žádné doplňky a úpravy, ani nejsou nyní žádné připomínky z pléna. 

Hlasováním valného shromáždění SHSD ČR byl zápis z 2. 11. 2012 přijat bez připomínek 

všemi hlasy zúčastněných členů. 

 

 

 



Ad 3. Proces schválení nových stanov SHSD ČR 

 

M. Efmertová informovala valné shromáždění, že tajemník SHSD ČR rozeslal návrh nových 

stanov všem členům Společnosti. Tento návrh vznikal postupně při obšírných diskusích na 

několika minulých zasedáních výboru Společnosti (25. 1. 2013, 22. 2. 2013, 5. 4. 2013). Možná 

i díky této důkladné přípravě nebyly ohlasy členstva SHSD k rozeslanému návrhu nikterak 

rozsáhlé ani početné. Širší připomínky zaslala pouze paní prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., 

doplňující poznatky textově předložila paní doc. PhDr. Jana Englová, CSc. Připomínky paní 

prof. J. Geršlové byly již probírány na předchozím jednání výboru SHSD ČR a taktéž 

předloženy k diskusi valnému zasedání SHSD ČR. Poznatky a doplnění paní doc. J. Englové 

byly diskutovány na valném shromáždění a po diskusi zapracovány do konečného znění 

stanov.  

 

Následně byl návrh Stanov důkladně diskutován. Ke každé části stanov (písmena A.–I.) 

vystoupil před plénem příslušný zpravodaj z výboru SHSD ČR, který přečetl a znovu vysvětlil 

obsah a znění projednávaného bodu navrhovaných stanov, tedy krátce shrnul předchozí 

diskusi výboru i členstva a objasnil důvody, které vedly výbor k navržené textaci příslušných 

otázek.  

K projednávaným bodům proběhla rozsáhlá a plodná diskuse všech na valném shromáždění 

zúčastněných členů. Jejím výsledkem bylo především textové zpřesnění některých formulací. 

Před hlasováním o nových stanovách bylo konstatováno, že valné shromáždění SHSD ČR je 

usnášeníschopné. V proběhlém hlasování byly Stanovy SHSD ČR jednomyslně schváleny. 

V dalším hlasování bylo potvrzeno funkční období nynějšího výboru SHSD ČR až do roku 

2019. Schválené stanovy SHSD ČR jsou platné od 1. ledna 2014. Schválené stanovy jsou 

součástí tohoto zápisu.  

 

Ad 4. Návrh výše placeného členství SHSD ČR  

 

Návrh na zavedení členských poplatků se diskutoval na několika jednáních výboru SHSD ČR 

v průběhu posledního půl roku. Výbor SHSD ČR předložil k odsouhlasení valnému 

shromáždění následující navržené částky:  

- kolektivní člen 1000 Kč ročně,  

- 400 Kč ročně řádný člen, 

- 200 Kč ročně studenti a emeritní členové, 

- čestní členové platí příspěvky dle svého uvážení. 

 



K zavedení členských poplatků vystoupil PhDr. Jan Hájek, CSc., který vysvětlil nutnost jejich 

zavedení. Z právního hlediska potřebu poplatků obhajoval doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, 

CSc. Prof. Drahomír Jančík, CSc. navrhl přijmout myšlenku zavedení členských poplatků ve 

výši 400,-Kč za řádného člena ročně v případě, že členové SHSD ČR budou moci využívat 

nových informací k oboru na webových stránkách SHSD ČR a získávat časopis Hospodářské 

dějiny – Economic History. Ostatní promlouvající jeho myšlenku podpořili. M. Efmertová 

požádala o hlasování o členských poplatcích s výše uvedenými částkami za jeden rok. Návrh 

výboru SHSD ČR byl hlasováním valným shromážděním přijat s platností od 1. ledna 2014 (23 

členové SHSD ČR hlasovali pro návrh, 2 byli proti a 2 se zdrželi hlasování). 

 

Ad 5. Vstup kolektivního člena SFK do SHSD ČR 

 

M. Efmertová informovala o jednání s výborem Společnosti F. Křižíka (SFK), který projevil 

zájem se stát kolektivním členem SHSD ČR. Zmíněná Společnost se věnuje zpřístupňování a 

dalšímu šíření odkazu F. Křižíka, pečuje o jeho rodný domek v Plánici a pořádá příležitostné 

akce spojené s Křižíkovým jménem v České republice i v zahraničí. Cílem spojení je zvýšit 

prestiž SFK a získat zastřešení pro další odborné aktivity (např. vydávání odborných prací 

s tematikou života a díla F. Křižíka, získávání grantů, účasti na domácích a zahraničních 

konferencích SHSD ČR, spolupráce s výborem SHSD ČR apod.). Výbor SHSD ČR na své 

schůzi dne 5. 4. 2013 doporučil valnému shromáždění SHSD ČR přijetí SFK za kolektivního 

člena SHSD ČR. Valné shromáždění SHSD ČR v následném hlasování jednomyslně schválilo 

přijeti SFK za kolektivního člena SHSD ČR od 1. ledna 2014. 

 

U tohoto bodu účastníci valného shromáždění diskutovali o možnosti zřizovat v rámci SHSD 

ČR i její regionální pobočky, případně akceptovat jiné odborné subjekty, které by se chtěly stát 

kolektivním členem SHSD ČR. 

 

Ad 6. Různé 

 

Na základě přijatých stanov byla všemi hlasy přítomných členů SHSD ČR zvolena Kontrolní 

komise SHSD ČR ve složení PhDr. Jakub Kunert, Ph.D. (Archiv České národní banky), Mgr. 

Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity) a 

PhDr. Helena Sedláčková (Archiv České národní banky).  

 

Valné shromáždění bylo informováno o úsilí výboru SHSD ČR zajistit konání některého 

z příštích světových kongresů hospodářských dějin, pořádaných International Economic 



History Association (IEHA), v ČR. Výborem pověření účastníci kongresu IEHA ve Stellenbosch 

(červenec 2012) také předložili výboru IEHA v tomto smyslu příslušnou nabídku. 

 

V další diskusi se členové Společnosti vyjádřili k systému elektronického rozesílání pozvánek. 

Ohlasy na pozvánky na valné shromáždění byly pozitivní. Někteří členové ale vyslovili názor, 

že pozvánky by bylo třeba zasílat alespoň dva měsíce dopředu. Při předchozím jednání výboru 

SHSD ČR byla podpořena zásada rozesílat pozvánky cca tři týdny před konáním daného 

zasedání (což odpovídá i znění právě schválených stanov SHSD ČR) a tento princip také valné 

shromáždění SHSD ČR všeobecným konsensem přijalo. 

 

Zapsal: J. Mikeš, 15. 4. 2013 

Schválili: M. Efmertová a J. Hájek, 5. 10. 2013 

 


