
ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA (ČAAS) 

Místo konání: Katedra politologie, Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Náměstí svobody 1, 

Hradec Králové. 

Datum konání: 10. listopadu 2017  

Počet všech přítomných účastníků Valného shromáždění: celkem 14 (11 plnohodnotných členů, 2 

přidružení členové, 1 čestný člen). 

Seznam přítomných členů předsednictva na Valném shromáždění: Hana Horáková (předsedkyně), 

Vlastimil Fiala (1. místopředseda), Linda Piknerová, Kateřina Mildnerová, Kateřina Werkman 

(pokladník). 

Program Valného shromáždění  

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti asociace za rok 2016  

3. Zpráva o hospodaření asociace za rok 2016 

4. Volba do předsednictva a revizní komise 

5. Diskuze o změně stanov ČAAS 

6. Seznámení s výsledky voleb do předsednictva a revizní komise 

7. Diskuse – různé 

8. Zakončení 

Průběh Valného shromáždění 

1. Zahájení  

Schůzi valného shromáždění zahájil 1. místopředseda asociace doc. Vlastimil Fiala, který představil 

program schůze a inicioval hlasování o programu. Program schválili všichni přítomní. 

2. Zpráva o činnosti asociace za rok 2016  

Zprávu o činnosti ČAAS za rok 2016 přednesla předsedkyně asociace doc. Hana Horáková. Zhodnotila 

aktuální situaci ČAAS a vysvětlila všem přítomným důvody rezignace dvou stávajících členů 

předsednictva dr. Víta Zdrálka a doc. Vlastimila Fialy. Předsedkyně upozornila na negativistickou 

kampaň jednoho ze členů ČAAS dr. Petra Skalníka, který systematicky napadá fungování asociace a 

zpochybňuje legitimitu stávajícího předsednictva. Předsedkyně vyzdvihla fakt, že většina členů 

předsednictva pracuje pro ČAAS ve svém volném čase, bez náhrady cestovních výdajů a bez nároku 

na finanční odměnu. Předsedkyně zdůraznila význam asociace pro celou akademickou obec a pro 

rozvoj afrických studií v ČR. Výroční zpráva o činnosti ČAAS za rok 2016 nebyla předsedkyní detailně 

představena, neboť byla všem členům asociace poskytnuta elektronicky (na webových stránkách 

asociace) předem, 6.11. (Upravená zpráva, reagující na připomínky ze strany členů, bude neprodleně 

zavěšena na webu) Předsedkyně věnovala čas rozboru „problematických“ voleb do předsednictva 

ČAAS v důsledku neuskutečněné schůze Valného shromáždění v roce 2016, které několikrát 

zpochybnil dr. Petr Skalník. Podle něj nebyla volba členů předsednictva per rollam legitimní, neboť 

podle stanov má být předsednictvo voleno na Valném shromáždění asociace. Předsedkyně sdělila 

přítomným, že se odpovědí na stížnost dr. Skalníka předsednictvo zabývalo a iniciovalo hlasování 

členů ČAAS o otázce, zdali chtějí opakovat volby do předsednictva, či nikoliv. Souhlasili pouze 3 

členové, jeden člen žádal pouze svolání Valného shromáždění. Proti návrhu dr. Skalníka bylo 5 členů, 

ostatní se nevyjádřili. Jak vyplývá ze stanov ČAAS (Dle Stanov ČAAS (kap. VI, část 1, odstavec c) lze 

mimořádné VS svolat pouze na žádost nejméně třiceti procent členů asociace.) a z hlasování členů 



ČAAS, není důvod považovat současné předsednictvo za nelegitimní. Předsedkyně navíc podotkla, že 

výsledky dotazování mohly být zpochybněny do 3 měsíců (podle právní analýzy), což se nestalo.  

Předsedkyně poté sdělila všem přítomným, že i když považuje většina členů ČAAS obsazení a funkce 

předsednictva ČAAS za legitimní, přesto se všichni členové současného předsednictva rozhodli ke dni 

konání Valného shromáždění rezignovat a umožnit nové volby. Předsedkyně ujistila jménem všech 

členů předsednictva, že není důvod ČAAS rušit. Zdůraznila úspěchy asociace v minulosti jako je 

například vstup ČAAS do prestižního AEGIS v roce 2015 a nastínila vize do budoucnosti. Vyzdvihla 

především nabídku, kterou dostala ČAAS ve věci uspořádání prestižního mezinárodního evropského 

kongresu afrikanistů ECAS 2023 v Praze. Tato příležitost je dle slov předsedkyně velkou šancí pro 

zviditelnění české afrikanistiky u nás i ve světě. Sdělila také, že tento návrh byl v tajném hlasování na 

plenární schůzi předsednictva AEGIS v Basileji v červnu 2017 jednohlasně schválen. Finální schválení 

pak proběhne v roce 2019, kdy se ČAAS bude prezentovat na ECAS 2019 v Edinburghu. 

Předsedkyně zmínila také neúspěch asociace stát se členem Rady vědeckých společností AV v roce 

2016, přičemž podala podrobné vysvětlení. Na plenárním zasedání Rady vědeckých společností 

Akademie věd (RVS AV) v září 2016 ČAAS získalo pouze 38 z potřebných 46 hlasů. Odmítla přitom 

spekulace o tom, že byl tento neúspěch způsoben její nepřipraveností či neschopností, ze které ji 

obvinil ve svém dopise dr. Petr Skalník a seznámila všechny přítomné s reálnými příčinami nepřijetí 

ČAAS (nedostatek financí v AV ČR, málo členů ČAAS, negativní posudek vypracovaný Českou 

geografickou společností, aj.). Předsedkyně ujistila přítomné, že chceme navýšit počet členů asociace 

a znovu se ucházet o vstup do RVS AV v příštím roce.   

3. Zpráva o hospodaření asociace za uplynulý rok 2016 

Dr. Kateřina Werkman, která má na starosti správu financí ČAAS, seznámila všechny přítomné se 

zprávou o finančním hospodaření asociace za rok 2016, která je součástí závěrečné zprávy ČAAS 

(Příloha 1) dostupné na webových stránkách. Dr. Werkman vyzvala ty, kteří nezaplatili členské 

příspěvky, aby tak neprodleně učinili. 

4. Volba členů do předsednictva a volba členů revizní komise 

Doc. Vlastimil Fiala seznámil všechny přítomné s procedurou volby do předsednictva a revizní komise  

tak, jak ji vymezují stanovy ČAAS.  Předložil seznam všech plnohodnotných členů, kteří mohou být 

voleni do výboru a revizní komise. Sdělil, že 7 členů se volí do výboru předsednictva a 3 členové do 

revizní komise. Do předsednictva mohou být zvoleni jen plnohodnotní členové.   

Námitku vznesl dr. Petr Skalník, který žádal, aby byly volby do předsednictva odloženy a nejprve se 

řešila úprava stanov asociace tak, aby mohli být čestní členové taktéž voleni. Žádal rovněž ustavení 

volební komise, která by zajistila na jaře 2018 průběh voleb per rollam. Dr. Werkman vznesla 

relevantní poznámku o tom, že předsednictvo v demisi nemůže řešit úpravy stanov. Doc. Fiala zase 

dr. Skalníka upozornil, že program schůze VS byl na začátku všemi odsouhlasen a nemůže být 

libovolně měněn. V reakci na tuto námitku vyzval všechny přítomné, aby se vyjádřili ve formě 

hlasování k otázce: „Zdali mají volby do předsednictva proběhnout tady a dnes“. Výsledky hlasování, 

(PRO 11 členů, PROTI 1 člen, 2 členové se zdrželi hlasování), dopadly ve prospěch konání voleb do 

předsednictva na schůzi Valného shromáždění.   

Dále byla ustavena sčítací volební komise složená se dvou členů ČAAS (dr. Jan Prouza a Iva Sojková). 

Komise byla členy VS odsouhlasena v hlasování: (PRO- 10 členů,  PROTI- 0 členů, 2 členové se zdrželi 

hlasování). 



Kvůli další námitce, vznesené dr. Skalníkem, týkající se nevhodného způsobu hlasování, nechal dr. 

Fiala hlasovat všechny přítomné o způsobu hlasování do předsednictva formou zaškrtnutí kandidátů 

do předem připravené hlasovací listiny. Členové VS se vyslovili pro navržený způsob hlasování (PRO 

11 členů, PROTI – 1 člen, 2 členové se zdrželi hlasování).  

Poté proběhla samotná volba do předsednictva a revizní komise. Všichni plnohodnotní členové 

odevzdali vyplněné hlasovací lístky do předem připravené urny. 

5. Diskuze o změně stanov CAAS 

Diskuzi o změnách stanov ČAAS vedl doc. Vlastimil Fiala. Představil jménem předsednictva v demisi 

tři hlavní návrhy změn: 

1. návrh na změnu prodloužení funkčního období předsednictva na 4 roky ze současných tří let s 

cílem časově sladit funkční období s konáním konference Viva Africa, což zajistí mj. vyšší účast členů. 

2. návrh na prodloužení funkčního období revizní komise na 4 roky tak, aby došlo ke sladění s 

funkčním obdobím předsednictva. 

3. přesněji definovat podmínky udělování typů členství.  

a)  Přidružené členství – studenti, nižší členský příspěvek 250 Kč a nemožnost volit. Návrh změny: u 

studentů by se týkalo jen Bc. a Mgr. studentů, nikoli Ph.D. studentů jako dosud. 

b) Plnohodnotné členství – absolventi Mgr. a studenti Ph.D. (členský příspěvek 500 Kč a právo volit do 

předsednictva a revizní komise). Návrh změny: Studenti Ph.D. studia by platili vyšší příspěvek (500 Kč) 

a mohli by volit a být voleni do řídících orgánů. 

c) Čestní členové – mohou volit do řídících orgánů ČAAS bez nutnosti platit členský poplatek: Návrh 

změny: čestní členové by mohli nejen volit, ale také být voleni do řídících orgánů ČAAS bez nutnosti 

platit členský příspěvek. 

Dr. Petr Skalník přišel s pozměňovacím návrhem k bodu 1): Doba funkčního období předsednictva 

asociace by mohla být od 6 měsíců po 4 roky. Nato dr. Kateřina Werkman opáčila, že by tato úprava 

nebyla přínosem pro činnost předsednictva, neboť by se muselo neustále obměňovat a nemělo by 

čas věnovat se přípravám plánovaných akcí. Doc. Fiala tak navrhl obeslat všechny členy ČAAS 

s dotazem, zdali souhlasí s návrhem změny stanov ve věci činnosti předsednictva, které by mohlo 

obměňovat své členy každých 6 měsíců. K bodu 3 pak doc. Fiala dodal, že pokud by se změnily 

stanovy v bodě 3, měla by asociace 10 nových plnohodnotných členů. Dr. Werkman ujistila všechny 

přítomné, že zajistí právníka, který přepracuje stávající stanovy. 

6. Seznámení s výsledky voleb do předsednictva a revizní komise 

Po sečtení hlasů sčítací komisí byly doc. Fialou vyhlášeny výsledky voleb do předsednictva a revizní 

komise.  Fiala upozornil, že výsledky voleb jsou pouze návrhy, nejsou pro nikoho závazné a budou se 

na základě dotazování zvolených kandidátů (zdali chtějí či nechtějí funkci v předsednictvu přijmout) 

upravovat tím způsobem, že jakmile někdo členství v předsednictvu či revizní komisi odmítne, na jeho 

místo automaticky postupuje ten, který měl nejvyšší počet hlasů. 

Výsledky voleb do předsednictva ČAAS, tj. návrh členů předsednictva podle počtu získaných hlasů: 

10 hlasů - Kateřina Mildnerová  

9 hlasů – Vlastimil Fiala, Hana Horáková, Stephanie Rudwick, Kateřina Werkman 



8 hlasů – Linda Piknerová 

6 hlasů – Josef Kandert 

Náhradník: Jan Prouza (3 hlasy) 

Na dalším místě: Alena Rettová, Dobrota Pucherová, Georg Klute, Emília Biháriová (všichni 2 hlasy) 

Výsledky voleb do revizní komise ČAAS 

7 hlasů – Tomáš Machalík 

6 hlasů – Jan Prouza 

3 hlasy – Albert Kasanda, Dobrota Pucherová a Alena Rettová 

2 hlasy -  Kateřina Rudincová 

1 hlas – Emília Biháriová 

Doc. Fiala oslovil zvolené přítomné členy předsednictva s otázkou, zdali chtějí pokračovat v činnosti 

pro asociaci. Všichni zvolení se vyjádřili souhlasně až na prof. Kanderta, který nebyl přítomen. Doc. 

Fiala slíbil, že bude v nejbližší době kontaktován. Dále byli osloveni zvolení přítomní členové revizní 

komise s otázkou, zdali chtějí tuto funkci vykonávat. Dva z nich odmítli (Alena Rettová a Dobrota 

Pucherová) a dva se vyjádřili souhlasně (Jan Prouza a Albert Kasanda). Další zvolený člen Tomáš 

Machalík, který nebyl schůzi VS přítomen, byl po skončení schůze kontaktován a se členstvím 

v revizní komisi souhlasil. 

7. Diskuze – „různé“ 

Doc. Fiala poděkoval bývalému tajemníkovi ČAAS dr. Vítovi Zdrálkovi v jeho nepřítomnosti a vyjádřil 

přede všemi ocenění za jeho přínosnou práci pro ČAAS. 

Stephanie Rudwick vyjádřila rozhořčení nad nepřístojným chováním manželky dr. Skalníka během 

konference Viva Africa 2017, které podle jejího názoru rozhodně nepatřilo na akademickou půdu. 

Většina členů zapojených do diskuse chování p. Skalníkové ostře odsoudila, přičemž dr. Skalník se 

odmítl od chování své manželky jednoznačně distancovat.   

Dr. Skalník vznesl návrh udělit čestné členství Heleně Bertoncini a Ladislavu Venyšovi za jejich 

celoživotní přínos pro českou afrikanistiku. Přítomní členové o návrhu hlasovali a jednohlasně návrh 

přijali. Doc. Fiala sdělil, že čestným členům bude zaslán oficiální dopis. 

Dr. Skalník dále vznesl námitku týkající se zveřejnění závěrečné zprávy ČAAS za rok 2016 a upozornil 

na chyby, které byly členům předsednictva zaslány emailem. Předsedkyně všechny ujistila, že zpráva 

bude opravena a v co nejbližší době zavěšena na stránky www.africkastudia.cz Dr. Dobrota 

Pucherová poděkovala všem členům organizačního týmu Viva Africa za úspěšný průběh konference. 

8. Závěr 

Doc. Fiala pronesl závěrečná slova. Povzbudil členy ČAAS v další činnosti pro asociaci a vyzval všechny 

ke společné práci na budoucnosti naší společnosti. Závěrečnou řeč přednesla také doc. Horáková, 

která popřála jménem nově zvoleného předsednictva asociaci vše dobré, hodně tvůrčí inspirace a 

nápadů, a zejména přející a podporující prostředí.   

Zápis zpracovala: Kateřina Mildnerová                                                                V Hranicích dne 3. 12. 2017 

http://www.africkastudia.cz/


Příloha 1: Zpráva o hospodaření asociace za rok 2016 

 

Přijaté platby: 

Členské příspěvky             5739.15,- Kč 

Příjmy celkem                 5739.15,- Kč 

 

Odchozí platby: 

Udržovací poplatek domén na 12 měsíců (10/2015-10/2016)                            605,- Kč  

Hosting domény africkastudia.cz/12 měsíců (2/2015-2/2016)             1210,- Kč  

Příspěvek ČAAS pro Hanu Horákovou na zasedání AEGIS              5000,- Kč 

Poplatek AEGIS                   2760.87,- + 20,- Kč  

Administrativní výdaje (poštovné)                    150,- Kč 

Výdaje celkem                  9745.87,- Kč 

 

Stav účtu ČAAS: 

k 31. 12. 2015              6657.51,- Kč 

k 31. 12. 2016                 2650.79 Kč 

 

Nezaplacené pohledávky: 

Jan Mwesigwa – Webdesign                  4840,- Kč 

 

 


