Program jednání Výboru SHSD ČR dne 19. 02. 2021 od 10h00 distanční formou
prostřednictvím TEAMS SHSD ČR
Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.,
Ing. Jan Mikeš, Ph.D., PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D., prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PhDr. Michaela
Závodná, Ph.D.
Omluveni: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
(dále jsou jednající uváděni bez titulů)

Program jednání:
1) Zpráva za rok 2020 (mimo kontroly hospodaření) – prof. PhDr. M. Efmertová, CSc.
2) Informace z RVS – prof. PhDr. M. Efmertová, CSc.
3) Žádost pro RVS podle výzvy RVS k podpoře vydávání HD/EH na rok 2021 –
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
4) Informace o stavu přípravy jednotlivých čísel recenzovaného časopisu HD/EH –
PhDr. Jan Hájek, CSc.
5) Přesun 23. kongresu historiků v Poznani na rok 2022 a kongres IEHA Paris 2022 –
prof. PhDr. M. Efmertová, CSc.
6) Organizace Valného shromáždění SHSD ČR v roce 2021 – celý Výbor SHSD ČR.
7) Kontrola placení členských poplatků – Ing. Jan Mikeš, Ph.D. a prof. PhDr. M. Efmertová, CSc.
8) Různé.
Průběh jednání:
Výbor SHSD ČR se setkal kvůli probíhající pandemii COVID19 distanční formou prostřednictvím TEAMS
SHSD
CR,
vytvořeným
na
FEL
ČVUT
v Praze,
na
linku:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a360686b625734639b77323393140fd62%40thread.tacv2
/conversations?groupId=a545e244-1ddd-4c95-a550-ab17ede626e6&tenantId=f345c406-5268-43b0b19f-5862fa6833f8
M. Efmertová, předsedkyně společnosti, přivítala virtuálně přítomné a poděkovala za jejich
disponibilitu a čas jednat distanční formou. Uvedla, že některým členům se nepodařilo k TEAMS
připojit (prof. M. Hlavačka) a že záležitost bude třeba do budoucna, pokud nekontaktní forma jednání
bude přetrvávat, řešit individuálně s těmi, kteří mají s připojením problém. Přechod na systém Zoom
není technicky vhodný z hlediska zabezpečení dat na soukromých počítačích, z nichž někteří členové
Výboru SHSD ČR realizují svá připojení.
Ad 1) Zpráva SHSD ČR za rok 2020 (mimo kontroly hospodaření) – prof. M. Efmertová.
M. Efmertová podala základní informaci o zprávě SHSD ČR za rok 2020, kterou pro Radu vědeckých
společností (RVS) připravila a nahrála do systému RVS. Tato zpráva je součástí tohoto zápisu jako
příloha. Nebyla zatím provedena kontrola hospodaření za rok 2020 kvůli pandemii COVID19
a nevhodnosti z hygienického hlediska realizovat přímé kontaktní setkání více členů Výboru SHSD ČR
a členek a člena Kontrolní komise SHSD ČR. Termín kontroly bude stanoven dodatečně.

Ad 2) Informace z RVS - prof. M. Efmertová.
M. Efmertová uvedla, že jednání RVS se uskuteční příští týden, dne 24. 02. 2021 distanční formou a že
se k jednání připojí a důležité informace s členkami a členy Výboru SHSD ČR bude sdílet hromadným emailem.
Ad 3) Žádost pro RVS podle výzvy RVS k podpoře vydávání HD/EH na rok 2021 – PhDr. Barbora
Štolleová, Ph.D.
M. Efmertová požádala paní B. Štolleovou, aby informovala výbor o podkladech, které přeposlala
koncem roku 2020, k podpoře projektů a členství v mezinárodních institucích z RVS a které znamenají
možnost požádat o finanční podporu k vydávání recenzovaného vědeckého časopisu Hospodářské
dějiny/Economic History (HD/EH) a k podpoře platby členských poplatků k mezinárodní organizaci
IEHA. Termín k podání žádostí k RVS je k 01. 03. 2021 (projekty) a k 01. 09. 2021 (mezinárodní
členství). Paní B. Štolleová uvedla, že vyplnění žádosti o podporu projektu časopisu se jí jeví
formulářově poměrně snadné. Diskuse k věci ukázala nutnost žádost k RVS podpořit konkrétními údaji
o cenách přípravy a tištění HD/EH, neboť RVS podporuje v případě udělení dotace projekt ze 70 %,
zbytek by hradila SHSD ČR. Finanční analýzu podle posledního zpracování čísla HD/EH připraví pan
J. Hájek a předá ji paní B. Štolleové v pondělí 22. 02., nebo ráno 23. 02. 2021. Poté paní Štolleová
připraví žádost a rozešle ho členkám a členům Výboru SHSD ČR ke kontrole per rollam. Členky
a členové Výboru SHSD ČR jsou žádáni, aby kontrolu provedli do čtvrtka 25. 02. 2021 do 12h00, aby
bylo možno včas žádost odeslat na RVS.
Ad 4) Informace o stavu přípravy jednotlivých čísel recenzovaného časopisu HD/EH - PhDr. Jan Hájek,
CSc.
Pan J. Hájek, hlavní vědecký redaktor HD/EH, uvedl, že jsou nyní k tisku připravena 3 čísla časopisu
HD/EH, která editorsky v krátkém čase zpracovali paní B. Štolleová a pan E. Kubů. Všechna 3 čísla mají
provedené autorské korektury a mohou být odeslána do vydavatelství. Vydání bude datováno rokem
2020.
Další čísla jsou připravována následovně:
2017 – č. 1 – prof. A. Zářický
č. 2 – dr. J. Hájek (texty příspěvků v ČJ z kongresu českých historiků v Olomouci)
2018 – č. 1 – chybí (prof. Matoušek?)
č. 2 – prof. M. Efmertová (texty magisterských a doktorských studentů)
2019 – č. 1 – chybí (dr. Hallon?)
č. 2 – prof. M. Hlavačka a prof. M. Efmertová (texty z kongresu Business History v Paříži – září
2019)
2020 – tři čísla – prof. E. Kubů a PhDr. B. Štolleová
2021 – č. 1 – věnované jubilantům
č. 2 – chybí

Ad 5) Přesun 23. kongresu historiků v Poznani na rok 2022 a kongres IEHA Paris 2022 –
prof. M. Efmertová.
M. Efmertová informovala, že 23. světový kongres historiků v Poznani byl znovu po jednáních, kdy
většina participantů má zájem na kontaktním konání kongresu, přeložen do dalšího roku, tj. na srpen
2022. Kongres IEHA 2022 nepřijal sekci, kterou připravili společně členky a členové SHSD ČR.
Ad 6) Otázka organizace Valného shromáždění SHSD ČR v roce 2021 – celý Výbor SHSD ČR.
Celý Výbor SHSD ČR diskutoval o organizaci VS SHSD ČR v roce 2021. Z diskuse vyplynulo, že VS bude
plánováno na podzim 2021, kdy by se již pandemie COVID měla zmírnit např. proočkováním české
populace a kdy by snad bylo možno jednání organizovat kontaktně. V případě, že pandemie COVID19
bude pokračovat, bude připraveno distanční jednání VS SHSD ČR. Příprava obou forem započne na
příštím jednání Výboru SHSD ČR navržením potencionálních referentů.
Ad 7) Kontrola placení členských poplatků - Ing. Jan Mikeš, Ph.D. a prof. Marcela Efmertová.
Členky a členové SHSD ČR mají velmi slabou platební morálku u členských poplatků. Za rok 2020,
výrazně poznamenaném pandemií COVID19, členské poplatky nezaplatili ani někteří členové Výboru
SHSD ČR. Znovu byla výborem diskutována nutnost zaslat členské základně dopis s informacemi, jak
a kdy platit členské poplatky a vyzvat členstvo, aby doplatilo období, kdy členské poplatky SHSD ČR
neobdržela na svůj účet u FIO Banky Praha 6, č. účtu: 2400694768/2010.
Členské poplatky jsou pro členstvo závazně dány Stanovami SHSD ČR (400,-Kč řádný člen, 200,- Kč
senior a student, 1000,-Kč kolektivní člen) – viz stanovy - https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-slfirma?subjektId=865687,
registrace
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=865687&typ=UPLNY.
M. Efmertová zasílá znova návrh původního dopisu z 6. 8. 2020 adresovaného členstvu SHSD ČR jako
informativní. Dopis nebyl tehdy odeslán:
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovolujeme si oslovit vás s informacemi Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky
(SHSD ČR), jíž jste členkou/členem.
SHSD ČR převzala na začátku roku 2020 z Ostravské univerzity zpět do Prahy vědecký recenzovaný
časopis společnosti Hospodářské dějiny/Economic history, který bude muset doplnit svá chybějící čísla
za cca 3 roky. Tím se v současnosti zabývají členky a členové Výboru SHSD ČR a Redakční a Vědecká
rada časopisu. Tato čísla budou členstvu SHSD ČR k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Tištěná forma bude distribuována v době jednání Valného shromáždění SHSD ČR. Toto shromáždění
vzhledem k pandemii COVID19 je z uvažovaného jarního termínu přesunuto na říjen/listopad 2021
a Výbor SHSD ČR stále věří v jeho kontaktní formu. O přesném termínu a organizaci Valného
shromáždění SHSD ČR Vás budeme informovat hromadným e-mailem.
Prosíme také kolegyně a kolegy, kteří vědí o některé z členek nebo o některém z členů SHSD ČR, že
nedostávají naše informace e-mailem, aby je na tento dopis upozornili a předali jim tento dopis a emailovou adresu k zahájení nebo obnovení naší komunikace: shsd@email.cz Předem za takovou
pomoc velmi děkujeme.
Výbor SHSD ČR přikročil také k důkladné revizi členské základny a ke kontrole členských poplatků. Je to
z toho důvodu, že bychom rádi podruhé kandidovali na organizaci světového setkání historiků
hospodářských a sociálních dějin (WEHC) v příštím termínu. Ve výběrovém řízení k organizaci

současného kongresu WEHC 2022 jsme se napoprvé dostali až do finále (Paříž, Ostrava, Oslo) a opravdu
rádi bychom tento velký kongres pro ČR získali v následném termínu.
Jak už asi víte, současný kongres WEHC byl z roku 2021 přeložen do roku 2022 a místem jeho konání je
Paříž. Výbor SHSD ČR odeslal v roce 2020 vedení IEHA tzv. Bid Book s přihláškou k organizaci příštího
kongresu WEHC a potřebuje tedy vědět s kolika členkami a členy může při realizaci tak velkého
kongresu počítat. Myslíme si, že pořádání kongresu WEHC v ČR může být i pro vás osobně a odborně
velmi zajímavé. Pokud máte chuť Výboru SHSD ČR nabídnout jakoukoliv pomoc v tomto směru, velmi
rádi ji přivítáme.
Zároveň vás v této souvislosti prosíme, zkontrolujte si platby svých členských poplatků (výpis
k Vašemu konkrétnímu jménu Vám rádi zašleme). Poslední revize se konala roku 2015 a od té doby
zjišťujeme mnohé nedoplatky v členských platbách, a to zejména staršího data (po roce 2015). Stanovy
SHSD ČR však nepřipouštějí neplacení poplatků, jinak dochází k ukončení členství (viz Stanovy SHSD ČR
zapsané ve Veřejném rejstříku - www. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=865687).
Poplatky ve výši 400,-Kč řádné členství, 200,-Kč seniorské nebo studentské členství, 1000,-Kč
kolektivní členství (např. některých institucí, jež jsou takovýmito členy SHSD ČR, jako Národní
technické muzeum) se platí každý rok k 30. 6. na konto SHSD ČR u FIO banky č. 2400694768/2010.
Předem vám děkujeme za vaši laskavost a vstřícnost k SHSD ČR v této oblasti. Finanční prostředky
používáme výhradně na vydávání odborných prací, podporu konferenční činnosti, pořádání valných
shromáždění a podobných akcí, určených k rozvoji SHSD ČR včetně mezinárodních vazeb.
Těšíme se s vámi všemi na brzkou shledanou, za Výbor SHSD ČR
M. Efmertová, předsedkyně SHSD ČR, efmertov@fel.cvut.cz
J. Hájek, místopředseda SHSD ČR, hajek.jan@cmail.cz
B. Štolleová, pokladnice SHSD ČR (případné platby v hotovosti jsou možné vždy ve čtvrtek po předchozí
domluvě), barbora.stolleova@ff.cuni.cz, mobil: +420775351606
Ad 8) Různé.
M. Efmertová sdělila, že dojde k převodu webové stránky SHSD ČR na platformu FEL ČVUT v Praze
a k jejím úpravám, a požádala o zasílání relevantních a nových informací ze strany členek a členů
Výboru SHSD ČR pro tyto webové stránky. Zároveň je stále v jednání logo SHSD ČR, které by jako
upoutávka bylo vhodné na webovou stránku umístit.
M. Efmertová též znovu požádala, zda mohou členky a členové Výboru SHSD ČR reagovat na její emaily s informacemi o organizování jednání Výboru SHSD ČR – zvláště nyní v době pandemie je třeba
potvrdit účast na jednání, aby operativně v případě potřeby bylo možno jednání časově upravit.
Nejedná se tedy o spamové či nadbytečné e-maily, ale o zpětnou vazbu, důležitou pro přípravu jednání
Výboru SHSD ČR.
M. Efmertová děkuje kolegům, kteří ji zaslali informaci o nepřítomnosti na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 12h15. Příští zasedání Výboru SHSD ČR bude oznámeno hromadným emailem.
Zapsala: M. Efmertová, dne 20. 02. 2021
Zápis rozeslán ke kontrole Výboru SHSD ČR per rollam dne 20. 02. 2021

