
Jednací řád pro volbu
Českého národního byzantologického komitétu

Český  národní  byzantologický  komitét  (dále  ČNBK)  je  volený  orgán,  jehož  cílem  je 
podporovat a koordinovat výzkum v oboru byzantologie a příbuzných vědeckých disciplinách 
a který je pověřen reprezentovat českou byzantologii na mezinárodním fóru a především ji 
zastupovat v Mezinárodní asociaci byzantských studií.

Zřizovatelem  ČNBK  je  Rada  pro  zahraniční  styky  Akademie  věd  ČR,  která  jeho  členy 
potvrzuje na základě návrhu, který je jí předkládán odstupujícím ČNBK po provedené volbě 
nových kandidátů na členství.

Jak vyplývá ze schváleného organizačního řádu, ČNBK je zřízen a působí jako autonomní 
orgán při Slovanském ústavu AV ČR v.v.i.  (dále  jen SlÚ). Je přitom propojen s redakční 
radou  mezinárodního  časopisu  Byzantinoslavica,  který  SlÚ  vydává.  Jednací  řád  pro  jeho 
volbu proto navazuje na způsob volby jiných akademických orgánů a zejména Rady SlÚ.
 
ČNBK je volen vždy na pětileté funkční období, a to v době mezi konáním mezinárodních 
byzantologických kongresů. Volba se provádí na rozšířeném zasedání ČNBK, jehož se mohou 
zúčastnit  a  na  volbě  se  podílet  všichni  zainteresovaní  badatelé,  kteří  se  těchto  zasedání 
obvykle  účastní  a  kteří  se  podílejí  na  výzkumu  v  oblasti  byzantologie,  neogrecistiky, 
paleoslovenistiky a dalších příbuzných disciplin.

Do ČNBK je voleno 9 řádných členů, z nichž aspoň část mají tvořit výzkumní pracovníci SlÚ 
zapojení  do  redakce  časopisu  Byzantinoslavica.  Kromě  nich  mohou  být  voleni  i  členové 
z dalších pracovišť, na nichž se pěstuje byzantologický výzkum nebo byzantologie vyučuje. 
P5edpokládá  se,  že  za  členy jsou  voleni  badatelé,  kteří  se  už  mohou  vykázat  publikační 
činností v oboru a kteří dosáhli vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti. Za člena ČNBK 
lze být zvolen opakovaně bez omezení.

Kromě řádných členů mohou  být  zvoleni  i  čestní  členové  ČNBK. Předpokládá  se,  že  na 
čestné členy budou navrhováni zasloužilí badatelé, kteří svou vědeckou a publikační činností 
dosáhli  obecného uznání mezi domácí i zahraniční odbornou veřejností.  Čestné členství je 
časově neomezené.

Po stanovení data volební schůze vyzve stávající ČNBK v dostatečném časovém předstihu 
všechny zainteresované badatele, aby podali návrhy se jmény kolegů, kteří by měli být podle 
jejich mínění zvoleni za členy ČNBK na příští období. Na základě těchto návrhů pak vedení 
stávajícího  ČNBK  sestaví  kandidátku,  kterou  předloží  všem  přítomným  členům 
byzantologické skupiny k volbě. Volba se provádí tajně a za zvolené členy příštího ČNBK 
bude  považováno  prvních  devět  kandidátů  podle  počtu  obdržených  hlasů.  Ke  zvolení  za 
čestného člena je třeba obdržet více než polovinu platných odevzdaných hlasů.

Zvolení členové ČNBK pak zvolí ze svého středu předsedu (předsedkyni) a místopředsedu 
(předsedkyni),  při  čemž je žádoucí,  aby předsedou (předsedkyní)  se stal  interní  pracovník 
SlÚ. Předseda a místopředseda pak určí po vzájemné dohodě jednoho ze zvolených členů za 
tajemníka, který po dobu funkčního období povede písemnou agendu komitétu. Všichni tři 
budou tvořit předsednictvo ČNBK.


