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ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČDS 
 

 
Datum konání:  16. prosince 2020 
Místo konání:  online formou v prostředí Google Meet na adrese  

https://meet.google.com/qbr-jfjw-qzw  
 
 
Pořad jednání: 

  
1) Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění 

2) Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s. 

3) Přehled o činnosti za rok 2020 a přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2021 

4) Informace o platbách členských příspěvků pro rok 2021 

5) Závěr 

 
Valné shromáždění bylo zahájeno podle programu v 16:00 předsedkyní paní doc. Ing. Jitkou 
Langhamrovou,CSc. Nejprve byla provedena prezence řádných členů ČDS. 
 
 
Ad 1) 

Počet přítomných členů na jednání Valného shromáždění (VS) členů České demografické 
společnosti (ČDS) byl 14 členů společnosti.  

Předsedou Valného shromáždění byla zvolena předsedkyně ČDS paní doc. Ing. Jitka Langhamrová, 
CSc.  

Zapisovatelem byla zvolen RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. S ohledem na VS bez nutnosti dalších voleb 
nebylo nutné zvolit ověřovatele ani sčitatele.   

Počet přítomných členů 14 z celkového počtu aktivních členů České demografické společnosti 
(163) byl nedostatečný, Valné shromáždění bylo neusnášeníschopné. Přesto VS pokračovalo, neboť 
se jednalou pouze o informativní VS (viz další body), kdy členové mohou být informování i ex post 
z tohoto zápisu a jejích příloh.  

 

Ad 2)  

Pokladník Ing. Jana Vrabcová přednesla členům Společnosti Zprávu o hospodaření (viz Příloha 1). 
Členové Společnosti mají možnost vznést ke zprávě ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto zápisu 
námitky. V případě, že nebudou vzneseny námitky, bere se Zpráva o hodpodaření jako odhlasováná.  
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Ad 3)  

Předsedkyně doc. Jitka Langhamrová přednesla členům přehled činnosti Společnosti za rok 2020 
a přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2021. Jedná se o následující akce: 

• konference ČDS (předpokládá se uspořádání dle stejných parametrů, jak u zrušené 
konference z roku 2020) 

• kulaté stoly (uspořádáme i když nebude možnost prezenčního setkání ve formě online - 
témata se nabízí různá; pravděpodobně březen a říjen) 

• soutěž (opět vyhlášení v říjnu, vyhlášení v prosinci) 
• školení v R (opět náhrada za zrušené, co bylo v plánu v roce 2020 – pravděpodobně v jarních 

měsících, tj. dle epidemiolgické situace) 

Více viz Příloha 2. 

 

Ad 4)  

Tajemník dr. Luděk Šídlo přednesl informaci o platbách členských příspěvků pro rok 2021, a to, že 
HV ČDS na své schůzi 14. 10. 2020 rozhodl, že členské příspěvky (individuální členství) pro rok 
budou 2021 dobrovolné. Důvodem jsou především omezené možnosti konání plánovaných akcí 
Společnosti v souvislosti se současnou situací  

Pokud se členové rozhodnout členský příspěvek zaplatit a podpořit tak běžný chod Společnosti 
(a s tím spojené nutné výdaje), bude takovýto příspěvek veden v profilu člena v systému 
czechdemography.cz jako „Dobrovolný příspěvek na činnost ČDS“ (lze vyfakturovat jako členský 
příspěvek) 
 

Více viz Příloha 3. 
 
 

Ad 5)  

Na závěr byl prostor pro diskusi zúčatněných členů. Doc. Kocourková vyjádřila souhlas nad 
přednesenými zprávami a kladně ocenila dobrovolnost členských příspěvků pro rok 2021. 

Valné shromáždění bylo ukončeno v 16:22 hodin. Předsedkyně doc. Langhamrová poděkovala všem 
zúčastněným členům Společnosti za účast. 
 
 

 

Zapsal: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., tajemník  

 

 

 

Ověřila: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., předsedkyně 
 
 
          
 
                   
  
Zveřejněno na webových stránkách ČDS (https://www.czechdemography.cz/o-spolecnosti/valna-
shromazdeni/) dne 18. 12. 2020. 
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