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Zprávy

Zápis 
Z řádného valného shromáždění

České spoleČnosti antropologické
konaného dne 11. 1. 2018 v kampusu masarykovy univerzity 

v Brně, posluchárna a11/306

ve čtvrtek, 11. 1. 2018, ve 13 hodin, bylo zahájeno valné shro-
máždění České společnosti antropologické (dále jen ČSA). 
valné shromáždění zahájila předsedkyně společnosti doc. Eva 
Drozdová. počet zúčastněných členů, čítal 23 osob, tudíž se 
nedostavila stanovami požadovaná polovina členů společnosti 
a valné shromáždění nebylo usnášeníschopné. Z toho důvodu 
předsedkyně zasedání ukončila, podle stanov.

Další zasedání valného shromáždění ČSA se konalo za půl 
hodiny (od 13.30), kdy je podle stanov, valné shromáždění 
usnášeníschopné při jakémkoli počtu přítomných členů. Hned 
v úvodu byli členové ČSA opakovaně vyzváni, aby volili zástup-
ce do hlavního výboru ČSA, pokud tak již neučinili online apli-
kací či korespondenčně.

valné shromáždění zvolilo tříčlennou volební komisi ve slo-
žení: Mgr. Kateřina vymazalová, ph.D., rNDr. Michaela račan-
ská, ph.D. a Mgr. Kateřina Kalová, ph.D. pro členky komise hla-
sovali všichni přítomní v sále, tedy 13 osob (někteří z členů se 
vrátili, po přerušení schůze, později z kuloárů). Nikdo se nezdr-
žel hlasování, nikdo nebyl proti. volební komise se ujala svého 
úkolu, počítání odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům.

valné shromáždění pokračovalo dále, podle programu, 
zprávami o činnosti společnosti v uplynulém volebním obdo-
bí (2015–2017) – zprávou předsedkyně, zprávou hospodářky 
a zprávou revizorů. Tyto dokumenty jsou přiloženy k zápisu 
v plném znění.

Zpráva předsedkyně 
(doc. rNDr. Eva Drozdová, ph.D.)

v současné době má ČSA 104 členů, z nich 99 komunikuje 
a 5 členů je nedohledatelných, poštovní zásilky jsou vráceny 
odesílateli. U 20 členů se postrádá email, eventuelně je u nich 
uvedena nefunkční adresa. předsedkyně doc. Drozdová proto na 
schůzi ČSA apelovala na členy, aby aktualizovali své kontaktní 
údaje, aby bylo možno zasílat pozvánky a  informace, údaje 
k platbě členských poplatků a především časopis. v minulém 
období (2015–2017) vstoupilo do ČSA šest nových členů, tři vy-
stoupili a tři zemřeli. Nikdo nebyl vyloučen. Dále byli jmenová-
ni čestní členové společnosti – prof. rNDr. Jarmila riegerová, 
CSc., doc. rNDr. Lubomír Krejčovský, CSc., doc. rNDr. pavel 
Bláha, CSc. a doc. rNDr. Ladislava Horáčková, ph.D., rNDr. 
Miluše Dobisíková, CSc.

Hlavní výbor pracoval efektivně a ve shodě, předsedkyně 
poděkovala všem členům za činnost, vstřícnost a spolupráci.

Činnost za minulé období:

•	 Obnovení tradice konference Antropologické dny. v roce 
2015 se tato konference konala na Anatomickém ústavu 
Lékařské fakulty MU v Brně (organizátoři: kolektivy čle-
nů společnosti z Ústavu experimentální biologie přF MU 
a Anatomického ústavu LF MU a dr. Markéta Šaňková 
z Laboratoře forenzní genetiky) a v roce 2017 v prosto-
rách Fakulty zdravotnických věd a Lékařské fakulty na 
Up v Olomouci (organizátoři doc. Kopecký a dr. Kikalo-
vá). předsedkyně poděkovala organizátorům konferencí 
za vynikající práci.

•	 ČSA byla nově zaregistrována u krajského soudu v Brně.

•	 Sídlo ČSA bylo přesunuto do Brna. Jednání o možném 
sídle ČSA na přírodovědecké fakultě opakovaně selhalo 
především na přemrštěných finančních požadavcích ze 
strany fakulty za pronájem prostor, kde by ČSA sídlila. 

Z tohoto důvodu se sídlo ČSA nyní nachází doma u před-
sedkyně doc. Drozdové, která by ovšem uvítala, pokud 
by bylo možné jej přesídlit na jiné odborné pracoviště.

•	 Byla obnovena spolupráce se zastupiteli města Humpo-
lec, kde se v roce 2016 uskutečnilo i výjezdní zasedání 
hlavního výboru ČSA. Na něm proběhlo také jednání se 
starostou, tajemníkem a ředitelkou muzea. Členové ČSA 
byli požádáni o pomoc při tvorbě nové expozice Muzea 
dr. Aleše Hrdličky na téma „Člověk“. Do realizace nové 
expozice se zapojili doc. Drozdová, doc. Kopecký, doc. 
Horáčková, dr. vargová a Mgr. Brzobohatá.

•	 v roce 2017 proběhla ve spolupráci s Městem Humpolec 
soutěž o Cenu dr. Aleše Hrdličky v kategorii magisterských 
prací. Město Humpolec uvolnilo pro první tři oceněné cel-
kem 15 000 Kč. Do soutěže se přihlásilo šest magisterských 
prací. Hodnotící komise se sestávala z členů ČSA – před-
seda doc. Kopecký a členky dr. Stříbrná a dr. Hrušková, dr. 
Křiváková a dr. račanská a dr. Jančová. Komisi doplnila 
místostarostka Humpolce ing. Bartáková. Soutěž vyhrála 
Mgr. Anežka Kotěrová z Katedry antropologie a genetiky 
člověka přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, druhé 
místo obsadila Mgr. Lenka polcerová z Ústavu antropologie 
přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a třetí se 
umístila Mgr. Klára Banotová z Ústavu experimentální 
biologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 
Slavnostní předání spojené s večeří proběhlo v Humpolci. 
v  roce 2019 se bude konat tato soutěž v  kategorii 
doktorských prací.

•	 ČSA spolu s městem Humpolec bude připravovat mezi-
národní Kongres dr. Aleše Hrdličky, který se bude konat 
k 150. výročí jeho narození v roce 2019. Nově zvolený 
výbor bude mít na starost určení termínu a organizaci. 
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v souvislosti s tímto výročím ČSA a město Humpolec 
poslali do České národní banky návrh na vydání výroční 
stříbrné mince v hodnotě 200 Kč. ČNB žádosti vyhověla 
a minci zařadila do svého emisního plánu. v březnu pro-
běhne výběrové řízení.

•	 Jménem ČSA byla Ministerstvu průmyslu a obchodu za-
slána žádost o vydání známky s motivem dr. Aleše Hrdlič-
ky. Komise, která tuto žádost bude schvalovat, dosud 
nezasedla.

•	 K 1. 1. roku 2017 časopis Česká antropologie změnil re-
daktorku. Z toho postu odešla doc. přidalová (ČSA oceni-
la její dlouholetou práci v této funkci děkovným dopisem) 
a její místo převzala dr. Kikalová. Na vydávání časopisu 
se podílí také doc. Kopecký. v souvislosti s touto změnou 
byla uspořádána schůze redakční rady, kde bylo dohod-
nuto, že bude redakční rada doplněna o nové členy – prof. 
Krejčí, dr. Kornatovskou, doc. Beňuše a dr. Čutu. Naopak 
z redakční rady, na vlastní žádost, odešel dr. Mottl.

•	 vznikla nová funkce – administrátor webových stránek 
ČSA. Této funkce se od září 2017 ujala Mgr. věra Bár-
tová. Její hlavní činností bude aktualizace obsahu webu 
ČSA. Technickou stránku webu ČSA i nadále zajišťuje 
Bc. Aleš Woska.

•	 Olomoucká a brněnská pobočka pořádaly přednášky spe-
cialistů pro členy ČSA. pražská pobočka nevykazovala 
v tomto směru žádnou aktivitu.

•	 ČSA převzala, v  roce 2016, od prasynovce prof. Suka, 
Tomáše Černého, urnu s jeho ostatky a během pietního 
shromáždění, byla urna prof. Suka uložena do kolumbá-
ria Ústředního hřbitova v Brně.

•	 Národní komitét antropologických a etnologických věd, 
jehož členem byla i ČSA, zanikl. pokud má někdo zájem 
být i nadále členem společnosti Antropologických a et-
nologických věd (IUAES), musí si zařídit indivi duální 
členství.

•	 Dr. Čuta, doc. Kopecký a dr. Charamza v roce 2015 re-
prezentovali ČSA na Jarmarku vědy v praze, který byl 
pořádán Akademií věd Čr v praze.

Zpráva předsedkyně byla přijata jednohlasně. všichni pří-
tomní členové hlasovali pro, nikdo nebyl proti, ani se hlasová-
ní nezdržel.

Hospodářskou zprávu přednesla dr. vargová, v  níž členy 
ČSA seznámila s hospodařením společnosti v  letech 2015 – 
2017. K 1. 1. 2015 bylo na účtu ČSA 35 022 Kč, k 31. 12. 2017 
68 918 Kč. příjmy tvořily granty od Av, sponzorské dary, kon-
ferenční poplatky a členské příspěvky. Nejnákladnější výdaje 
v rozpočtu patřily tisku časopisu a překladatelské činnosti, IT 
podpoře a vedení účetnictví. Zpráva hospodářky byla přijata 
jednohlasně. všichni přítomní členové hlasovali pro, nikdo ne-
byl proti ani se hlasování nezdržel.

revizní zprávy společně přednesli oba revizoři, dr. Čuta a dr. 
Stříbrná. pozitivně hodnotili důkladné, podrobné a transpa-
rentní vedení účetnictví, v němž se dobře orientuje, a pravidel-
né schůzky hlavního výboru revizní zprávy byly odsouhlaseny 
všemi zúčastněnými členy.

Během přednesu zpráv spočítala volební komise výsledky 
hlasování. Dr. vymazalová seznámila přítomné s výsledky vo-
leb do hlavního výboru ČSA:

1. Doc. Eva Drozdová 38 hlasů
2. Dr. vargová 28 hlasů
3. Doc. Kopecký  24 hlasů
4. Dr. Čuta 21 hlasů
5. Doc. Horáčková  18 hlasů
6. Dr. Stříbrná 17 hlasů
7. Doc. Bláha 12 hlasů
7. Mgr. Fialová  12 hlasů
8. Mgr. et Mgr. Kristýna BrZOBOHATá  7 hlasů
8. Doc. paedDr. petr KUTáČ, ph.D.  7 hlasů
8. prof. MUDr. Ivo MAŘÍK, CSc. 7 hlasů
8. Doc. rNDr. Miroslava pŘIDALOvá, ph.D. 7 hlasů
9. paedDr. věra vráNOvá, ph.D.  6 hlasů
9. rNDr. Martina HrUŠKOvá, ph.D. 6 hlasů
9. Mgr. Kateřina vyMAZALOvá, ph.D. 6 hlasů

10. Mgr. Olga HUDáKOvá, phD. 5 hlasů
10. rNDr. Michaela rAČANSKá, ph.D.  5 hlasů
10. rNDr. Daniela ZEMKOvá, CSc. 5 hlasů
11. Mgr. Andrej SHBAT, ph.D. 3 hlasy

Jednotlivé pobočky nyní svolají volební schůze, na nichž zvo-
lí nové výbory (podle stanov minimálně tříčlenné – předseda, 
tajemník a člen) protože předsedové poboček jsou automaticky 
členy hlavního výboru, je nutné, aby volba proběhla co nejdříve 
a mohlo dojít k ustavující schůzi hlavního výboru.

Na prvním zasedání hlavního výboru si členové rozdělení 
funkce.

Se sestavením nového výboru by se nemělo otálet, je třeba 
vybrat termín Kongresu dr. Aleše Hrdličky a začít jej organi-
zovat co nejdříve. Na přípravě takto velké akce se ovšem ne-
bude podílet pouze hlavní výbor ČSA, ale bylo by vhodné, aby 
se zapojilo i co nejvíce řadových členů. Bude tedy muset být 
ustaven organizační výbor konference za účasti členů z měs-
ta Humpolce.

v poslední části valného shromáždění, kdy byl dán prostor 
pro „různé“

•	 Doc. Kopecký jménem ČSA poděkoval odstupující 
předsedkyni doc. Drozdové.

•	 Doc. Bláha optimisticky nastínil, že v budoucnu je mož-
né, že pražská pobočka začne být aktivní a zapojí se do 
přípravy Kongresu dr. Aleše Hrdličky.

•	 Dále se účastníci schůze shodli na tom, že v rámci orga-
nizace kongresu musí být osloven i Ústav antropologie 
přírodovědecké fakulty UK a Hrdličkovo muzeum člově-
ka v praze a bude vhodné s nimi doladit plány k oslavám 
tohoto významného jubilea.

•	 pokud by se Ústav antropologie ani Hrdličkovo muzeum 
nechtěli zapojit, dr. Shbat navrhl alternativu prostor pro 
slavnostní zahájení na 1. lékařské fakultě UK.

v Brně 11. 1. 2018

Zapsala: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá
Doplnila: doc. rNDr. Eva Drozdová, ph.D.
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výsledky voleb do hlavního výboru 
České společnosti antropologické na volební období 2018 – 2020

volby proběhly v období 1. 12. až 11. 1. 2018, kdy se konalo vo-
lební valné shromáždění společnosti. Členové mohli volit elek-
tronicky, korespondenčně nebo osobně na valném shromáždění.
pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů

1. Doc. rNDr. Eva DrOZDOvá, ph.D.  38
2. MUDr. Lenka vArgOvá, ph.D.  28
3. Doc. paedDr. Miroslav KOpECKÝ, ph.D.  24
4. Mgr. Martin ČUTA, ph.D.  21
5. Doc. rNDr. Ladislava HOráČKOvá, ph.D.  18
6. Mgr. Lucie STŘÍBrNá, ph.D.  17

— ——— ————— zvolení kandidáti do Hv ——— ——— ———
7. Doc. rNDr. pavel BLáHA, CSc.  12
7. Mgr. Dana FIALOvá  12
8. Mgr. et Mgr. Kristýna BrZOBOHATá   7
8. Doc. paedDr. petr KUTáČ, ph.D.   7
8. prof. MUDr. Ivo MAŘÍK, CSc.  7
8. Doc. rNDr. Miroslava pŘIDALOvá, ph.D.  7
9. paedDr. věra vráNOvá, ph.D.   6
9. rNDr. Martina HrUŠKOvá, ph.D.  6

9. Mgr. Kateřina vyMAZALOvá, ph.D.  6
10. Mgr. Olga HUDáKOvá, phD.  5
10. rNDr. Michaela rAČANSKá, ph.D.   5
10. rNDr. Daniela ZEMKOvá, CSc.  5
11. Mgr. Andrej SHBAT, ph.D.  3

Hlasování:
•	 23 členů společnosti hlasovalo elektronicky
•	 17 členů společnosti hlasovalo korespondenčně nebo na 

valném shromáždění.
•	 Celkem hlasovalo 40 členů České společnosti antropo-

logické.
•	 Členů ČSA je 104, u 5 členů však se korespondence vrací 

zpět a nelze je nijak kontaktovat. počet členů, kteří mohli 
hlasovat, byl tedy 99. volební účast byla 40,4 %.

Složení volební komise: Mgr. Kateřina vymazalová, ph.D., Mgr. 
Kateřina Kalová, ph.D., rNDr. Michaela račanská, ph.D.

Složení Hv ČSA bude kompletní po zvolení nových předsedů 
poboček, kteří doplní hlavní výbor ČSA.

Zpráva předsedkyně o činnosti Čsa 
ve volebním období 2015–2017

stav členské základny:
Aktuální počet členů společnosti je 104, z nich je možné ko-

munikovat s 99 z nich, pět nelze obeslat elektronicky, ani poš-
tou (adresy jsou neplatné). Členové neaktualizují údaje a od asi 
z nich 20 máme jen poštovní adresu.

Do společnosti vstoupilo šest členů: Mgr. Jandová, Mgr. Bár-
tová, Mgr. Ingrová, Mgr. Zemanová, dr. Zeman, všichni z br-
něnské pobočky a dr. Charamza z olomoucké pobočky.
vystoupili: dr. Huták, dr. Blažek, doc. Mazura.
Zemřeli: doc. Jebavý, prof. Strouhal a dr. Šaňková.

v roce 2016 byli jmenováni noví čestní členové ČSA: doc. 
Horáčková, prof. riegerová, doc. Krejčovský, dr. Dobisíková, 
doc. Bláha.

ve volebním období se nevylučovalo pro neplacení příspěv-
ků, ač by si to někteří členové zasloužili.

poděkování členům hlavního výboru Čsa:
Hlavní výbor společnosti pracoval efektivně a hlavně ve sho-

dě. rozpory při řešení problémů a při rozhodování byly mini-
mální. Bylo mi ctí se členy výboru spolupracovat.

Složení odstupujícího hlavního výboru společnosti:
Doc. Drozdová – předsedkyně
Doc. Kopecký – místopředseda
Dr. vargová – hospodářka, předsedkyně brněnské pobočky
Dr. vránová – tajemnice
Doc. Horáčková – členka
Doc. Kutač – člen
Doc. Bláha – člen, předseda pražské pobočky
Doc. přidalová – členka, předsedkyně olomoucké pobočky, do 
konce roku 2016 redaktorka časopisu Česká antropologie.

Činnost hlavního výboru Čsa v letech 2015-2017:
Došlo k obnovení tradice pořádání konference Antropolo-

gické dny.
v  roce 2015 proběhla konference Antropologické dny 

v Brně, v prostorách Anatomického ústavu LF MU. Konferen-
ce byla organizována brněnskou pobočkou ČSA.

v roce 2017 se konala v Olomouci, v prostorách teoretických 
ústavů FZv Up a byla organizována olomouckou pobočkou 
společnosti.

Byla provedena registrace společnosti u krajského soudu 
v Brně, podle nového občanského zákoníku. Česká společnost 
antropologická (IČ 00444642) je nyní zapsána ve veřejném rejs-
tříku pod spisovou značkou L 22354. Bylo zřízeno nové sídlo 
společnosti. Společnost, podle nového občanského zákoníku, 
musí každoročně zveřejňovat účetní uzávěrky, změny stanov 
nebo změnu předsedy, na stránkách veřejného rejstříku na por-
tálu www.justice.cz. Zajištění nového sídla společnosti, s nále-
žitostmi pro registraci u soudu zabralo nejvíce času. vyjedná-
vání, o získání možnosti zapsat jako sídlo společnosti přF MU, 
skončilo fiaskem. Fakulta požadovala za zřízení sídla, ve společ-
né spolkové klubovně, vysoké nájemné, které by bylo pro spo-
lečnost likvidační (nájemné požadované fakultou se skládalo 
z několika složek a činilo přibližně 10 000Kč za rok). proto bylo 
zřízeno sídlo v domě předsedkyně společnosti, které je zdarma. 
Do budoucna by bylo vhodné získat pro společnost sídlo v ně-
které výzkumné instituci.

Hlavní výbor společnosti navázal na tradičně výbornou spo-
lupráci s představiteli města Humpolce. Členové výboru se zú-
častnili výjezdního zasedání 15. 4. 2016 do Humpolce, kde byli 
přijati starostou města Mgr. Jiřím Kučerou, jednali s tajemní-
kem městského úřadu Mgr. Jiřím Fialou a vedoucí muzea dr. A. 
Hrdličky Dagmar Kluchovou. Byla dohodnuta těsná spolupráce 
města a ČSA, která skutečně probíhá.
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Zástupci města Humpolce požádali ČSA o pomoc při aktua-
lizaci antropologické expozice v muzeu dr. A. Hrdličky v Hum-
polci, která by měla být otevřena veřejnosti v roce 2019. ČSA 
svou pomoc přislíbila. Na aktualizaci expozice se podílejí doc. 
Drozdová, doc. Kopecký, doc. Horáčková, dr. vargová, Mgr. et 
Mgr. Brzobohatá.

Od 1. 9. 2017 do 2. 11. 2017, proběhla soutěž o cenu dr. A. 
Hrdličky v kategorii magisterských diplomových prací. Do sou-
těže bylo přihlášeno šest prací. Zvítězila diplomová práce Mgr. 
Anežky Kotěrové z Katedry antropologie a genetiky člověka 
přF UK praha. Na dalších dvou místech se umístily studentky 
z Brna – Mgr. Lenka polcerová z Ústavu antropologie přF MU 
získala druhé místo a na třetím místě se umístila Mgr. Klára 
Banotová z Ústavu experimentální biologie přF MU. Zastupi-
telstvo města Humpolce schválilo finanční odměnu pro sou-
těžící na prvních třech místech, v celkové výši 15 000Kč, za-
jistilo slavnostní akt předání ceny i následnou oslavu ve for-
mě večeře, v hotelu Kotyza v Humpolci. ČSA se na organizaci, 
soutěže o cenu dr. A. Hrdličky, podílela sestavením odborné 
hodnotící komise, která přihlášené práce zhodnotila a vybrala 
vítěze. Komise pracovala ve složení: doc. Kopecký – předseda, 
členky: dr. Stříbrná, dr. Hrušková, dr. Křiváková, dr. račanská 
a dr. Jančová a místostarostka města Humpolce, ing. Bartáková.

v roce 2019 uplyne 150 let od narození dr. Aleše Hrdličky. 
Začaly probíhat přípravy na oslavy tohoto výročí v roce 2019. 
Město Humpolec, společně s ČSA zajistili vydání pamětní stří-
brné mince v hodnotě 200Kč k tomuto výročí. v současnosti 
probíhá výběrové řízení a v březnu 2018 bude vybrán za účasti 
předsedkyně, vítězný návrh mince.

ČSA podala návrh emisní komisi Ministerstva průmyslu 
a obchodu na vydání známky k výročí dr. A. Hrdličky v roce 
2019. Ministerstvo písemně potvrdilo přijetí návrhu, zatím 
nemám zprávy, zda komise již zasedala.

Hlavní akcí, v rámci oslav 150. výročí narození dr. A. Hrdlič-
ky v roce 2019, bude Mezinárodní kongres dr. Aleše Hrdličky. 
Tento by se měl konat v Humpolci. Zatím proběhla předběžná 
jednání s představiteli Humpolce, kteří přislíbili této akci pod-
poru. S organizací kongresu by měl začít nově zvolený výbor. 
Zásadní je stanovit datum konání, což velice spěchá.

Dne 14. 11. 2016 proběhla schůze redakční rady časopisu 
Česká antropologie. Hlavními body jednání byla změna redak-
tora časopisu a doplnění nových členů do redakční rady. Od 
1. 1. 2017 došlo ke změně redaktorky časopisu Česká antro-
pologie. redakci převzala od doc. přidalové, dr. Kikalová. Na 
vydávání časopisu se také podílí doc. Kopecký. výbor poděko-
val doc. přidalové za dlouholetou práci ve funkci redaktorky. 

redakční rada byla doplněna o nové členy: prof. Krejčí z palest-
ry praha, dr. Kornatovskou z JČU v Českých Budějovicích, doc. 
Beňuše z Univerzity Komenského v Bratislavě, doc. přidalovou 
z Univerzity palackého v Olomouci a dr. Čutu z Masarykovy 
univerzity v Brně. Z redakční rady odešel, na vlastní žádost, 
dr. Mottl.

vznikla nová funkce – administrátor webových stránek 
ČSA, které se ujala, od září 2017, Mgr. věra Bártová. Kontakt 
na ni je uveden na webových stránkách ČSA. IT specialista, 
který obhospodařuje webové stránky ČSA, zůstává i nadále Bc. 
Aleš Woska.

Olomoucká i  brněnská pobočka pořádaly, v  rámci svých 
schůzí, tradiční přednášky odborníků z různých směrů antro-
pologie. Olomoucká pobočka uspořádala exkurzi do předmos-
tí u přerova.

Brněnská pobočka ČSA převzala starost o pozůstatky prof. 
vojtěcha Suka. předal je společnosti jeho prasynovec, Tomáš 
Černý, dne 2. 10. 2016. Urna byla slavnostně uložena, 28. 11. 
2016, na Ústředním hřbitově v Brně, kde bylo, za tímto účelem 
pronajato kolumbárium (skupina OKr, řada 2, schránka 528).

proběhlo podivné jednání o osudu Národního komitétu Me-
zinárodní unie antropologických a etnologických věd. předsed-
kyně společnosti byla nejprve vyzvána Av Čr, aby se vyjádřila 
k potřebnosti býti členem IUAES (zastávala kladné stanovisko), 
poté ji Av Čr vyzvala k tomu, aby ČSA nabídla Národnímu 
komitétu začlenění do své struktury (protože došlo ke změně 
legislativy a AvČr již nemohla komitét provozovat samostatně). 
Hlavní výbor společnosti tento krok schválil. předsedkyně 
se obrátila s  dotazem, zda má komitét zájem na začlenění 
do struktury ČSA, na předsedu komitétu doc. Uherka. Doc. 
Uherek nikdy na dopis předsedkyně nereagoval (ač zde byly 
signály, že dopis dostal a četl). později bylo náhodně zjištěno, 
že doc. Uherek komitét zrušil, aniž o tom jednal s  jeho členy 
(Av Čr v tomto smyslu zaslala dopis IUAES). Členy komitétu 
za ČSA byli doc. přidalová, doc. Kopecký, doc. Drozdová, dr. 
velemínský a doc. Bláha.

pokud některý z členů ČSA má zájem i nadále být členem 
IUAES, musí si zařídit individuální členství.

Na podzim roku 2015 se konal v praze, v sídle AvČr, tzv. 
Jarmark vědy, který pro veřejnost, pořádala rvS. Za ČSA na této 
akci vystoupili dr.Čuta, doc. Kopecký, dr. Charamza.

v Brně 11. 1. 2018

Doc. rNDr. Eva Drozdová, ph.D.
předsedkyně společnosti (2015–2017)

Zpráva o hospodaření České společnosti antropologické 
v letech 2015 a 2017

Česká společnost antropologická měla v letech 2015 až 2017 fi-
nance uloženy na účtu u České spořitelny (č. účtu 0-1922539349).

Hospodářkou byla v tomto období MUDr. Lenka vargová, 
ph.D a ve funkci revizorů byli Mgr. Martin Čuta, ph.D a Mgr. 
Lucie Stříbrná, ph.D.

Nově zvolený hlavní výbor přebral k 1. 1. 2015 na tomto 
účtu 35 022,- Kč.

Během sledovaného tříletého období příjmy společnosti či-
nily celkově 186 123,- kč. příjmy zahrnovaly peníze z členských 
příspěvků (celkem za 3 roky 44 650,- Kč), z grantů Akademie 
věd České republiky (celkem za 3 roky 90 000, Kč) a sponzor-
ských darů (celkem za 3 roky 50 000,- Kč, z toho věnovala v roce 
2015 firma Sigma Aldrich 10 000,-Kč; Life Technologies Czech 
republic s.r.o. 10 000,-Kč; LAB MArK a.s. 5 000,-Kč; East port 

praha 5 000,-Kč a v roce 2016 Lékárna Invest s.r.o. 20 000,-
Kč). v roce 2015 pak byl ještě jedním z příjmů zůstatek financí 
z konference Antropologické dny (celkem 1 473,-Kč).

výdaje České společnosti antropologické činily v  letech 
2015–2017 celkem 152  229,- kč. Největší finanční výdaje 
byly spojeny s přípravou a vydáváním časopisu Česká antro-
pologie (celkem za tři roky 115 060,-Kč, přičemž ještě dalších 
7 000,-Kč bylo za překladatelské práce dopláceno v lednu roku 
2018). Každoročně zahrnovaly poplatky za doménu Antropo-
logy (1 610,-Kč/rok), za služby IT Bc. Aleše Wosky (4 000,-
Kč/rok), za vedení účetnictví paní Laczi (2 500,-Kč/rok) a za 
vedení účtu bance celkem 4 862,-Kč (z  toho za 2015 popla-
tek 1 055,-Kč; za rok 2016 poplatek 2 072,-Kč; za rok 2017 
poplatek 1 735,-Kč). Další drobnější platby byly vynaloženy 
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za k uctění památky zesnulých členů společnosti, za květi-
nové dary.

K 31. 12. 2017 bylo na účtu České společnosti antropologické 
celkem 68 918,-Kč. Za uvedené tříleté období byl tedy zazna-
menán nárůst o 33 894,- kč.

přehled příjmů a výdajů Čsa v letech 2015-2017
počáteční stav k 1. 1. 2015 – na účtu celkem 35 022,- kč
konečný stav k 31. 12. 2017 – na účtu celkem 68 918,- kč

příjmy:

rok 2015 74 573,- Kč
rok 2016 65 900,- Kč
rok 2017 45 650,- Kč
příjmy celkem: 186 123,-kč

výdaje:

rok 2015 51 593,- Kč
rok 2016 56 814,- Kč
rok 2017 43 822,- Kč
výdaje celkem: 152 229,-kč

vyúčtování hospodaření české společnosti antropologické 
za rok 2015
počáteční stav k 1. 1. 2015 – na účtu celkem 35 022 kč
konečný stav k 31. 12. 2015 – na účtu celkem 58 002 kč

příjmy:

Členské poplatky celkem: 13 100 Kč
Zůstatek konf. Antrop. dny 1 473 Kč
grant Av 30 000 Kč
Sponzorské dary 30 000 Kč
příjmy celkem: 74 573 kč

výdaje:

poplatky bance: 1 055 Kč
Smlouva o dílo – Doc. přidalová 5 000 Kč
Tisk časopisu 39 928 Kč
Smlouva o dílo – Bc.Woska 4 000 Kč
poplatek domény anthropology 1 610 Kč
výdaje celkem 51 593 kč

Za rok 2015 je nárůst na účtu 22 980 kč

vyúčtování hospodaření České společnosti antropologic-
ké za rok 2016
počáteční stav k 1. 1. 2016 – na účtu celkem 58 002,35 kč
konečný stav k 31. 12. 2016 – na účtu celkem 67 090,28kč

příjmy:

Členské poplatky celkem: 15 900,-Kč
grant Av 30 000,- Kč
Sponzorské dary Lékárna Invest 20 000,-Kč
příjmy celkem: 65 900,-kč

výdaje:

poplatky bance: 2 072,- Kč

Tisk časopisu 43 355,- Kč
Smlouva o dílo – Bc.Woska 4 000,- Kč
poplatek domény anthropology 1 610,- Kč
vedení účetnictví Laczi 2 259,- Kč
rytectví – tabulka prof. Suk 1 694,- Kč
věnec – prof. Strouhal 1 824,- Kč
výdaje celkem 56 814,-kč

vyúčtování hospodaření České společnosti antropologic-
ké za rok 2017
počáteční stav k 1. 1. 2017 – na účtu celkem 67 090,28 kč
konečný stav k 31. 12. 2017 – na účtu celkem 68 918, 60 kč

příjmy:

Členské poplatky celkem: 15 650,- Kč
grant Av 30 000,- Kč
příjmy celkem: 45 650,- kč

výdaje:

poplatky bance: 1 734,68 Kč
Tisk časopisu 21 777,- Kč
předtisková příprava časopisu 10 000,-Kč
Smlouva o dílo – Bc.Woska 4 000,- Kč
poplatek domény anthropology 1 610,- Kč
vedení účetnictví Laczi 2 500,- Kč
Květy, pohřeb dr. Šaňková 2 200,- Kč
výdaje celkem 43 821,68 kč

Za rok 2017 je nárůst na účtu 1 828,32 kč (není tam ovšem 
zahrnuta faktura za překladatelské práce za rok 2017 pro časo-
pis Česká antropologie ve výši 7 000,- Kč, kterou jsme hradili 
až po novém roce).

MUDr. Lenka vargová, ph.D.
hospodářka České společnosti antropologické 

r. 2015-2017
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Zprávy

revizní zpráva 
za roky 2015, 2016, 2017

revizní zpráva revizní komise České společnosti antropologic-
ké, se sídlem viničná 7, 128 44 praha 2, (dále jen jako „ČSA“).

Dne 15. 11. 2017 a 8. 1. 2018 mi doc. rNDr. Eva Drozdová, 
ph.D., předsedkyně ČSA a MUDr. Lenka vargová ph.D. před-
ložily účetní dokumenty ČSA za roky 2015, 2016, 2017, kdy 
předmětem revizní kontroly z mé strany bylo:
1. odsouhlasení stavu pokladny v podobě výpisu z účtu ČS ke 

dni 31. 12. 2017
2. kontrola všech v účetnictví vedených faktur a pokladních 

dokladů
3. kontrola souladu předložených dokladů s výpisy z účtů za 

roky 2015, 2016, 2017
4. kontrola souladu zprávy o hospodaření za rok 2015, 2016, 

2017 s účetními doklady
výdaje ČSA jsou uskutečňovány v souladu s platnými stano-

vami a rozpočtu společnosti.

výkonný výbor ČSA se pravidelně schází na zasedáních. vý-
stupy z těchto zasedání v elektronické podobě jsou následně 
k dispozici všem členům společnosti na jejich internetových 
stránkách:
http://www.anthropology.cz 
http://www.anthropology.cz/www.data/indexen.htm

Závěr:
Jako členka revizní komise fungující dle čl.8 obecně platných 

stanov ČSA (ze dne 9. 9. 2015) jsem neshledala žádné nesrov-
nalosti v hospodaření ČSA za kontrolované období, tj. za roky 
2015, 2016 a 2017. Účetnictví je vedeno pečlivě a transparent-
ně. Konstatuji uspokojivou práci výboru ČSA a plnění všech 
usnesení členských schůzí.

v pardubicích dne 10. 1. 2018

Mgr. Lucie Stříbrná ph.D. 
členka revizní komise ČSA

revizní zpráva o hospodaření České společnosti antropologické 
za roky 2015, 2016 a 2017

Základní úkoly dle stanov Čsa:
1. přispívat k vytváření koncepce oboru antropologie, k orga-

nizaci vědeckého výzkumu a koordinaci vědecké spolupráce 
svých členů.

2. podporovat výuku nových adeptů oboru antropologie a roz-
voj jejich vědeckých schopností.

3. Šířit a popularizovat nové vědecké poznatky z oboru mezi 
odbornými pracovníky (výměna informací, organizace te-
matických pracovních skupin, organizace vědeckých setkání 
domácích i mezinárodních aj.).

4. všemi dostupnými způsoby napomáhat k popularizaci ant-
ropologie a k šíření poznatků o člověku v nejširších vrstvách 
společnosti.

Česká společnost antropologická vede jednoduché účetnic-
tví právnické osoby. Společnost je bez závazků.

Běžný účet je veden u České spořitelny, č.ú. 1922539349/0800. 
Na tomto účtu bylo ke dni 1. 1. 2018 celkem 68 918,60 Kč.

Zdroje finančních prostředků za rok 2015

Členské příspěvky 14 000,00
Dotace 30 000,00
Dar 30 000,00
Ostatní 40 300,00

výdaje společnosti za rok 2015

Služby 41 538,00
OON 12 060,00
Ostatní 38 827,00

Hospodářský výsledek: 19 937,00

Zdroje finančních prostředků za rok 2016

Členské příspěvky 15 900,00
Dotace 30 000,00
Dar 20 000,00

výdaje společnosti za rok 2016

Služby 49 159,00
OON 4 000,00
Ostatní 3 903,00

Hospodářský výsledek: 8 846,93

Zdroje finančních prostředků za rok 2017

Členské příspěvky 15 650,00
Dotace 30 000,00

výdaje společnosti za rok 2017

Služby 31 777,00
OON 6 500,00
Ostatní 5 544,68

Hospodářský výsledek: 1 828,32 (není sem však zahrnuta fak-
tura za překladatelské práce pro časopis Česká antropologie ve 
výši 7 000,00 Kč, která byla hrazena až po novém roce).

při kontrole hospodaření České společnosti antropologické 
jsem nezjistil žádné nedostatky. Konstatoval jsem, že zásady 
hospodaření probíhají v souladu se stanovami ČSA.

v Brně dne 11. 1. 2018
Mgr. Martin Čuta, ph.D.
člen revizní komise ČSA


