Zápis o konání Valného shromáždění České sociologické společnosti
Hradec Králové, 29. 11. 2018
Jednání zahájil předseda ČSS prof. Dušan Lužný, který přivítal přítomné. Poté vystoupil dr.
Miroslav Tížik se zdravicí od Slovenské sociologické společnosti. Zároveň pozval všechny členy
ČSS na Slovensko-České dny, které se budou konat 21. a 22. listopadu 2019 ve Smolenicích.
Dále se opět ujal slova prof. Dušan Lužný a navrhl, aby byl předsedou Valného shromáždění prof.
Hynek Jeřábek. Shromáždění členové ČSS jeho návrh odhlasovali (jeden se zdržel hlasování).
Prof. Jeřábek se ujal vedení schůze a navrhl, aby mandátová komise pracovala ve složení doc. Iva
Šmídová, doc. Dušan Janák a dr. Miroslav Paulíček. Shromáždění jeho návrh odhlasovalo (tři se
zdrželi hlasování). Dále předseda schůze navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení doc.
Jan Váně a doc. Helena Kubátová. Shromáždění i tento návrh odhlasovalo (dva se zdrželi
hlasování).
Poté prof. Jeřábek vyzval mandátovou komisi, aby sečetla přítomné členy ČSS. Mandátová
komise zjistila, že na Valném shromáždění je přítomno 44 členů. Vzhledem k tomu, že stanovy
ČSS vyžadují (pro platnost hlasování) přítomnost alespoň jedné třetiny všech členů společnosti
(tedy 95 z celkem 283), mandátová komise konstatovala, že Valné shromáždění není
usnášeníschopné. Předseda Valného shromáždění rozhodl, že o návrzích, které budou na schůzi
předneseny, se nebude hlasovat, ale že dle stanov bude v příslušném termínu uspořádáno
hlasování per rollam.
Dále předseda ČSS přednesl Zprávu o činnosti ČSS v letech 2017–2018 a hospodářka ČSS dr.
Alena Miltová přečetla Zprávu o hospodaření České sociologické společnosti za období 2017–
2018. V rámci svého vystoupení dr. Miltová vysvětlila, proč je na konci roku 2017 tak velký
záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji: konference 2017, která se konala v únoru 2017 v Praze,
měla velmi vysoký rozpočet. A tento rozpočet se na straně příjmů naplňoval již v roce 2016,
zatímco v roce 2017 proběhly všechny výdaje spojené s touto akcí. Ve Zprávě o hospodaření je
vidět, že na straně příjmů je u této konference v roce 2017 jen částka 83 450 Kč na vložném a
částka 97 100 Kč na darech a příjmech z propagace. Celkové příjmy na této akci ovšem činily 175
400 Kč na vložném a 131 000 Kč od dárců. Dále Členka Kontrolní komise dr. Martina Štípková
přednesla Zprávu Kontrolní komise České sociologické společnosti za období 2016–2018.
K těmto zprávám byla otevřena diskuse, ve které nikdo nevystoupil. Poté hospodářka ČSS dr.
Alena Miltová přednesla návrh rozpočtu na rok 2019. V následné diskusi vystoupil jeden člen
ČSS s otázkou, zda je nutné Bulletin ČSS tisknout a rozesílat ho poštou všem členům. Dr. Miltová
vysvětlila, že o této věci jednal Hlavní výbor několikrát na svých schůzích. Výsledkem těchto
jednání je, že všichni členové ČSS byli dopisem předsedy ČSS zaslaným společně se složenkou na
úhradu členského poplatku vyzváni, aby vyjádřili svůj zájem v této věci. Ti členové, kteří chtějí i
nadále dostávat tištěný bulletin, měli možnost o to požádat prostřednictvím jednoduchého
formuláře, který byl součástí dopisu a který měli zaslat na sekretariát ČSS. Dr. Miltová sdělila, že
tyto žádosti eviduje, není jich mnoho, takže se bulletin již většině členů ČSS nebude zasílat
v tištěné, ale pouze v elektronické podobě.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí čtyřletý mandát Hlavního výboru a Kontrolní komise
ČSS, předseda Valného shromáždění prof. Jeřábek představil návrh na kandidáty do volební
komise pro volby nového Hlavního výboru a Kontrolní komise: doc. Ivu Šmídovou, dr. Františka
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Znebejánka a dr. Miroslava Joukla. Protože Valné shromáždění nebylo usnášeníschopné, o
schválení složení volební komise proběhne hlasování všech členů ČSS per rollam v příslušném
termínu.
Doc. Iva Šmídová poté seznámila přítomné členy ČSS s listinou kandidátů do nového Hlavního
výboru a Kontrolní komise, která vzešla z prvního kola voleb, ve kterém měli všichni členové ČSS
možnost navrhovat kandidáty.
Kandidáti do předsednictva Hlavního výboru ČSS:
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. – předsedkyně
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. – místopředseda
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. – místopředseda
Kandidáti na členství v Hlavním výboru ČSS:
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. František Kalvas, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Alena Miltová, CSc.
Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, CSc.
PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Kandidáti do Kontrolní komise ČSS:
Mgr. Lukáš Dirga
Mgr. Michal Kotík
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Druhé kolo voleb do Hlavního výboru ČSS a do Kontrolní komise ČSS proběhne v souladu
s volebním řádem ČSS poté, co bude per rollam schválena volební komise, která sestaví konečné
znění kandidátní listiny. Tato kandidátní listina (volební lístek) bude rozeslána všem členům
ČSS, kteří zvolí 8 členů Hlavního výboru, 3 na funkci předsedy a místopředsedů ČSS a 3 do
Kontrolní komise ČSS. Vyplněné volební lístky se vracejí do sekretariátu ČSS osobně nebo
poštou. Výsledky voleb nejsou podmíněny počtem odevzdaných volebních lístků. Zvoleným
kandidátem je ten, kdo dosáhl nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů, pro nastoupení do
funkce je rozhodující pořadí podle počtu získaných hlasů.
Poté vystoupila prof. Gerlinda Šmausová s vyžádanou přednáškou o ústřední teorii kritické
kriminologie, symbolické funkci trestního práva. Hovořila o kriminalitě jako produktu orgánů
trestně právní sociální kontroly a o kriminalitě jako negativním právnickém statku, který se
selektivně uděluje především mužům, mladým, chudým, velmi často tmavší pleti. Následovala
bohaté diskuse.
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Na závěr Valného shromáždění byly slavnostně předány ceny ČSS.
Hlavní výbor České sociologické společnosti udělil Cenu České sociologické společnosti za
vynikající publikaci prof. RNDr. Haně Librové, CSc. za knihu Věrní a rozumní: kapitoly o
ekologické zpozdilosti. Tato publikace je mimořádným počinem, který rozvíjí českou
sociologii.
Ve studentské soutěži České sociologické společnosti o nejlepší odbornou sociologickou
stať v časopise s recenzním řízením Cena Miloslava Petruska v roce 2017 byly předány tyto
ceny:
1. místo: Johana Kotišová: Cynicism ex machina: The emotionality of reporting the ´refugee
crisis´ and Paris terrorist attacks in Czech Television. European Journal of Communication, 2017,
Vol. 32 (3): 242–256 (first published March 14, 2017).
2. místo: Jaromír Mazák a Tomáš Diviák: Transactional activism without transactions:
network perspective on anti-corruption activism in the Czech Republic. Social Movement Studies,
published online 23 November 2017.
2. místo: Lukáš Dirga: Body as a Project: The Relationship Czech Prisoners Have to Their
Bodies. Sociológia – Slovak Sociological Review, 2017, Vol. 49, No. 6: 636–656
Poté bylo Valné shromáždění ukončeno.
Návrhová komise navrhuje tato usnesení, o jejichž schválení proběhne hlasování všech členů ČSS
per rollam v příslušném termínu:
a) Valné shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti ČSS v letech 2017–2018.
b) Valné shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření České sociologické společnosti za
období 2017–2018.
c) Valné shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise České sociologické společnosti za
období 2016–2018.
d) Valné shromáždění schvaluje Návrh rozpočtu České sociologické společnosti na rok
2019.
e) Valné shromáždění schvaluje volební komisi ve složení: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.,
Mgr. František Znebejánek, Ph.D., PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Zapsala: Helena Kubátová (za mandátovou komisi)
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