Program jednání Výboru SHSD ČR dne 30. 03. 2021 od 16h00
distanční formou prostřednictvím platformy MS TEAMS
Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.,
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., Ing. Jan
Mikeš, Ph.D., PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Omluveni: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (telefonický kontakt během jednání výboru), prof. PhDr. Aleš
Zářický, Ph.D., PhDr. Michaela Závodná, Ph.D.
(dále jsou jednající uváděni bez titulů)
Program jednání:
1. Schválení předchozího zápisu výboru SHSD ze dne 19. 2. 2021.
2. Otázka úprav Stanov SHSD ČR.
3. Webová stránka SHSD ČR.
4. Členské poplatky.
5. Informace o časopisu Hospodářské dějiny / Economic History (HD/EH).
6. Různé.

Průběh jednání:
Výbor SHSD ČR se setkal kvůli probíhající pandemii COVID19 distanční formou prostřednictvím MS
TEAM SHSD ČR, vytvořeným na FEL ČVUT v Praze, na linku: https://teams.microsoft.com/
M. Efmertová, předsedkyně společnosti, přivítala přítomné a poděkovala za jejich účast.

Ad 1) Schválení předchozího zápisu výboru SHSD ze dne 19. 2. 2021.
M. Efmertová se dotázala přítomných na případné připomínky k zápisu z jednání ze dne 19. 2. 1921
(který jim byl zaslán hromadným e-mailem) a požádala o jeho schválení. Připomínky nebyly žádné,
všichni se zápisem souhlasí. Zápis byl schválen.

Ad 2) Otázka úprav Stanov SHSD ČR.
M. Efmertová informovala o návrhu změny stanov na základě doporučení Rady vědeckých společností
(RVS). Změna souvisí se současnou pandemií COVID19 – má umožnit do budoucna jednání Valného
shromáždění SHSD CR i Výboru SHSD ČR též formou distanční nebo per rollam. Změna bude tvořit
dodatek ke stanovám a musí být nahlášena Rejstříkovému soudu, kde je vedena SHSD ČR, vědecký
spolek.

Specifikace změny:
D. Orgány
Čl. 5
Valné shromáždění SHSD ČR
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SHSD ČR. Řádné zasedání Valného shromáždění v přímé
nebo distanční formě svolává Výbor SHSD ČR minimálně jednou v kalendářním roce, mimořádné,
pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů SHSD ČR. Ve zcela mimořádných případech může
Valné shromáždění hlasovat formou per rollam. Svolání Valného shromáždění SHSD ČR je nutné
oznámit členům písemně nejméně 15 dnů před jeho konáním.
E. Výbor
Čl. 6
1. Výbor je výkonným orgánem SHSD ČR a řídí činnost SHSD ČR mezi zasedáními valného
shromáždění přímou nebo distanční formou. Sestavuje roční plán činnosti a rozpočet SHSD ČR
a zajišťuje jejich plnění.
9. Výbor rozhoduje a hlasuje přímo, distančně nebo per rollam prostou většinou všech členů Výboru
SHSD ČR. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda, pokud není přítomen, pak místopředseda.
M. Efmertová žádá přítomné o vyjádření k návrhu a následné schválení proponované změny. Bez
připomínek, všichni souhlasí.

Ad 3) Webová stránka SHSD ČR.
M. Efmertová představila aktualizovanou webovou stránku SHSD – www.shsd.cz (převod na platformu
FEL ČVUT v Praze), její strukturu, charakter vkládaných informací, umístění časopisu HD/EH aj.
Požádala přítomné o spolupráci při doplňování informací z činnosti SHSD, především fotomateriály
apod. Za „bílá místa“ označila především dění před rokem 2006, kdy veškeré zápisy z jednání a doklady
dalších aktivit SHSD nebyly zatím dohledány.
Logo SHSD ČR je zatím na stránkách provizorní, bude se do budoucna řešit.
Stránka obsahuje přehledné informace ke stávající členské základně i k placení příspěvků (číslo účtu).
Jsou zde veškeré potřebné informace pro potenciální zájemce o členství.
Následuje diskuse:
M. Hlavačka přislíbil dodání obrazových materiálů ke konání velkých kongresů (Helsinky, Utrecht,
Kyoto) a vznesl do pléna dotaz, zda by nebylo vhodné na stránky umístit nekrolog na dr. V. Lacinu.
J. Hájek reaguje na dotaz – nekrolog dr. V. Laciny se připravuje. E. Kubů informuje o tom, že společně
s J. Šoušou napsali příspěvek k Lacinovým zásluhám o dějiny zemědělství (do Pramenů a studií
Národního zemědělského muzea), může se vyvěsit i na stránkách SHSD, ale až společně s nekrologem,
který připraví Jan Hájek.
Následující diskuse řešila otázku, zda (a jak) na stránkách odlišit události uplynulé a aktuální.
V současné chvíli je vše pod rubrikou „Informace“. V rámci diskuse se přítomní shodli na tom, že by
bylo vhodné vyčlenit novou rubriku s názvem „Aktuality“, z této rubriky by se ve frekvenci 1x za půl

roku informace přetahovaly do rubriky „Informace“ podle chronologického tamějšího řazení. J. Mikeš
upřesnil technické parametry webové stránky a znovu připomenul časovou relevantnost zasílaných
materiálů, která byla dosud velmi nízká, a proto nebylo možné vyčlenit samostatně „Aktuality“. Pokud
podklady budou přicházet na adresu shsd@email.cz, je stavu je pak na web zařadit a zřídit novou
rubriku „Aktuality“.
B. Štolleová vznesla poznámku, zda by nebylo vhodné základní rubriky přeložit i do AJ.
M. Efmertová uvedla, že se s překladem do AJ samozřejmě počítá (už s ohledem na jednání IEHAWEHC, které potřebují mít informace o SHSD ČR v AJ), avšak je třeba pro to zajistit finanční zdroje.
Překladatel – pan Jan Valeška – je k překladu připraven. V této souvislosti se M. Efmertová obrací na
vedení ÚHSD FF UK a na Centrum hospodářských dějin FF OU, zda by bylo možné tyto finance zajistit.
Pokud se to nepodaří nyní, je třeba hledat zdroje jinde, např. z členských poplatků, které snad budou
členkami a členy SHSD ČR doplaceny.

Ad 4) Členské poplatky.
V návaznosti na novou podobu webových stránek SHSD M. Efmertová uvedla, že rozešle Výborem
SHSD ČR schválený dopis členské základně SHSD ČR, který informuje o činnosti SHSD ČR, o časopise
HD/EH i o členských poplatcích a který doplní o navrhovanou úpravu stanov SHSD ČR.

Ad 5) Informace o časopisu Hospodářské dějiny / Economic History (HD/EH).
M. Efmertová informovala přítomné o zájmu institucí (knihoven, archivů atd.) o zasílání časopisu
HD/EH. Vzhledem k blížícímu se vydání série čísel je proto třeba řešit otázku distribuce a platby (cena
jednoho čísla). Následně předává slovo J. Hájkovi – hlavnímu vědeckému redaktorovi časopisu HD/EH.
J. Hájek se vyjádřil k otázce umísťování čísel časopisu na webových stránkách SHSD. Navrhuje, aby byl
na stránkách zveřejňován aktuální obsah čísel, s fulltextovou verzí následně počkat nějakou dobu
(1 rok). M. Hlavačka podporuje tento návrh s tím, aby digitální verze byla dostupná pro všechny členy,
pro širší veřejnost teprve poté, co budou saturovány instituce a knihovny (tj. cca po jednom roce).
V současné době jsou připravena 3 čísla věnovaná business history (1-3/2020), J. Hájek představuje
kalkulaci na vydání 120 až 150 ks – rozdíl v kalkulaci je malý (cca 1000 Kč na číslo), a proto je
preferováno vydání 150 ks každého čísla. Náklady na uvedená čísla jsou s ohledem na rozsah (130-150
stran) vyšší než v případě standardních předpokládaných čísel (cca 100 stran). Cena sazby se zvýšila
z původně předpokládaných 40-60 Kč/s na 70 Kč/s. Pro jednotlivé číslo HD/EH navrhuje J. Hájek
paušální cenu 120 Kč (pro nečleny SHSD).
Financování čísel je závislé na udělené dotaci ze strany RVS. J. Hájek žádá souhlas výboru k tisku
uvedených čísel. J. Mikeš zjišťuje na účtu společnosti elektronicky, zda jsou tam v současné době na to
potřebné prostředky. J. Hájek do budoucna navrhuje zřízení zvláštního podúčtu (v rámci existujícího
účtu u FIO banky) pro účely časopisu.
Výbor souhlasně podpořil návrh na zřízení podúčtu pro časopis s ohledem na administrativu spojenou
s udělením dotace RVS na časopis. Administrativa RVS předpokládá vyúčtování veškerých nákladů na
časopis v tomto roce s tím, že na 69,4 % veškerých nákladů je možné použít dotaci RVS (do maximální
výše 75 000 Kč). Je třeba účetně dokládat, odkud byl uhrazen zbytek (tj. 30,6 %).

J. Mikeš zkontroloval finanční možnosti SHSD ČR. Peníze z RVS na účet zatím sice převedeny nebyly,
ale současný zůstatek postačuje k doplacení plánovaných čísel, lze tedy dát pokyn k tisku. M. Efmertová
doplňuje, že zatím nebyla podepsána smlouva mezi RVS a SHSD ČR o poskytnutí letošní dotace na
HD/EH. Po podpisu smlouvy bude finanční částka 75 000 Kč převedena na účet SHSD ČR u FIO banky.
Odhaduje tento proces na cca týden až 14 dní.
V rámci diskuse byla řešena otázka distribuce HD/EH. Členové společnosti si mohou vyzvednout čísla
na Valném shromáždění SHSD ČR, rozesílání (na instituce i případně jednotlivcům) bude řešeno
fakturací - paušálem.
Přítomní se shodují na nutnosti řešit otázku uskladnění vytištěných čísel HD/EH. I. Jakubec uvádí, že
v současné době není možno skladovat na ÚHSD FF UK z důvodu plánované rekonstrukce budovy
v Celetné 20, kde ÚHSD sídlí. Částečně lze skladovat na FEL ČVUT v Praze (M. Efmertová), částečně
v Historickém ústavu AV ČR (M. Hlavačka).
V rámci diskuse řešena nabídka čísel v obchodní síti (do „komise“: Karolinum, Akademia). Přijato řešení
navrhované J. Šoušou, aby byly tyto kroky řešeny po domluvě s panem Kocmanem (Tiskárna
Pelhřimov), který čísla vydává, tj. pokud možno mimo aktivity SHSD ČR (případné prodeje včetně
distribuce by zajišťovala Tiskárna Pelhřimov, vyrovnání by se zanášelo na protiúčet pro další přípravu
budoucích čísel časopisu HD/EH).
M. Efmertová otevírá otázku přidělení DOI pro časopis HD/EH. S ohledem na dohledatelnost se to jeví
jako žádoucí. DOI je třeba řešit na ČVUT v Praze. J. Hájek přislíbil velmi brzké dořešení otázky záznamů
do prohlížečů v USA. Smlouvu pro HD/EH řešil již právník, tj. je třeba přistoupit k finálnímu dojednání
(srovnání právních náležitostí USA a ČR, které ve smlouvě nebyly jednoznačné, ale právník je textově
připravil k opravě ve smlouvě) a k podpisu. Je to nezbytné pro zařazení HD/EH do WOS a pro zvýšení
prestiže časopisu.

Ad 6) Různé
M. Efmertová upozorňuje na posun všech velkých kongresů (Poznaň, WEHC aj.) na rok 2022. Dále
uvedla, že byla v Academii (Galileo) v roce 2020 vydána práce Znovuobjevená vědecká revoluce autora
prof. Mikuláše Teicha (překlad doc. A. Doležalová) a ve vydavatelství FF UK ve stejném roce publikace
Cestami hospodářských dějin k jubileu prof. I. Jakubce (vystaveno na www.shsd.cz).
M. Efmertová informovala o zprávě doc. A. Doležalové ohledně zakládání středoevropské skupiny pro
business history (EBHA).
Jednání bylo ukončeno v 18h15.
Příští zasedání Výboru SHSD ČR bude oznámeno hromadným e-mailem.

Zapsala: B. Štolleová, dne 30. 03. 2021
Doplnila: M. Efmertová, dne 01. 04. 2021
Zápis rozeslán ke kontrole Výboru SHSD ČR per rollam dne 01. 04. 2021

