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ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČDS
Datum konání: 8. prosince 2021
Místo konání: online formou v prostředí Google Meet na adrese
https://meet.google.com/pqa-xuyq-kbk

Pořad jednání:
1) Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění
2) Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
3) Přehled o činnosti za rok 2021 a přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2022
4) Informace o platbách členských příspěvků pro rok 2022
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 20.
Předsedkyní Valného shromáždění byla zvolena doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Zapisovatelem
byl zvolen RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Sčitatelem počtu přítomných členů RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Počet přítomných členů 20 z celkového počtu aktivních členů České demografické společnosti
(167) byl nedostatečný (viz Stanovy společnosti), Valné shromáždění bylo neusnášeníschopné.
Přesto VS pokračovalo, neboť se jednalou pouze o informativní VS (viz další body), kdy členové
Společnosti mohou být informování i dodatečně prostřednictvím tohoto zápisu a jeho příloh.

Ad 2)
Pokladník Společnosti Ing. Jana Vrabcová přednesla členům Společnosti Zprávu o hospodaření (viz
Příloha 1). Členové Společnosti mají možnost vznést ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto zápisu
námitky. V případě, že nebudou vzneseny, bere se Zpráva o hodpodaření jako odsouhlasená.

Ad 3)
Předsedkyně Společnosti doc. Jitka Langhamrová přednesla členům přehled činnosti Společnosti
za rok 2021 a přehled plánovaných aktivit na rok 2022. Jedná se o následující akce:

•

konference ČDS (předpokládá se uspořádání v květnu 2022, místo v jednání, bude upřesněno
počátkem roku 2022)
– v rámci konference proběhne řádné VS – pokud se nesejde usnášeníschopná většina,
bude svoláno náhradní VS v průběhu června 2022
– součástí Valného shromáždění bude nejen volba nového HV, ale také změna stanov –
ta by se měla týkat především přesnější specifikace možnosti využití vzdálené účasti,
včetně vzdáleného/online hlasování
– členská základna bude informována předem o navrhovaných změnách a zároveň bude
vyzvána k případným návrhům týkajících se obsahu Stanov

•

kulaté stoly (uspořádáme i když nebude možnost prezenčního setkání ve formě online pravděpodobně březen a říjen)

•

soutěž o nejlepší práci v oboru Demografie (opět vyhlášení v říjnu, vyhlášení v prosinci)

•

školení v R

Více viz Příloha 1.

Ad 4)
Tajemník dr. Luděk Šídlo přednesl informaci o platbách členských příspěvků pro rok 2022 – pro
rok 2022 se vrací povinnost platit členské příspěvky, čímž dojde k vytvoření finanční základny pro
řádný chod Společnosti v následujících letech.
Stále se nedaří vybrat neuhrazené členské příspěvky, jejichž výše se aktuálně pohybuje nad hranicí
35 tis. Kč (viz následující tabulka). HV zaslal připomínku k uskutečnění doplatkových plateb, stejně
jako možnost uhrazení platby na rok 2022 ještě v průběhu prosince 2021.
Přehled neuhrazených plateb za posledních pět let (v Kč), které se platily, dle kategorií členů:
Status
člen/student
člen/pracující
člen/senior 65–79
Celkem

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

150

150

150

750

2 400

3 600

4 350

4 500

3 750

5 850

9 600

28 050

600

600

600

600

1 050

3 450

5 250

5 250

4 500

7 200

13 050

35 100

Pokud členové Společnosti nebudou mít uhrazeno na jaře 2022 alespoň platby za poslední tři
platící roky (viz Stanovy), budou individuálně vyzváni k jejich doplacení a informování, že pokud
nedojde k uhrazení během 30 dnů, tak bude jejich členství pozastaveno.
Členové Společnosti měli možnost zaplatit dobrovolný příspěvek na činnost ČDS, takto se vybralo
za rok 2021 celkem 12 100 Kč.
Více viz Příloha 2.

Ad 5)
Na závěr byl prostor pro diskusi zúčastněných členů.
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/valnashromazdeni/) dne 9. 12. 2021.

