
Zápis z mimořádného valného shromáždění České geologické společnosti 

Místo konání: Mineralogická posluchárna PřF UK v Praze, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Termín konání:  13.9.2016 v 16.00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

1. Úvod
Předseda V. Goliáš zahájil valné shromáždění a po sečtení přítomných členů 
konstatoval, že shromáždění není usnášeníschopné. Jednání bylo proto, v souladu se 
stanovami, na jednu hodinu přerušeno.

2. Přednáška Radka Mikuláše „Nenápadný vliv organismů na některé geologické děje“
Velmi zajímavá přednáška byla následována živou diskuzí.

3. Schválení návrhu stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem
Dle stanov pokračovalo valné shromáždění v jednání a bylo usnášeníschopné. Výbor 
ČGSpol předložil návrh stanov, který schválil na předešlé schůzi. M. Knížek shrnul 
nejdůležitější změny a následovala diskuze. Připomínky byly k názvu dokumentu 
„Stanovy spolku Česká geologická společnost“ a k jazykové úpravě textu. Název je 
v pořádku, z.s. (zapsaný spolek) v názvu být nemusí, z důvodu dlouholeté kontinuity 
společnosti a již vžitého názvu. Text bude zaslán k jazykové korektuře. Po vyjasnění 
těchto připomínek byl návrh stanov všemi přítomnými přijat.
Po jazykové korektuře budou stanovy spolu s příslušnými informacemi o ČGSpol, jak 
vyžaduje NOZ, zaslány k rejstříkovému soudu.

4. Usnesení o kontrolní komisi
Valné shromáždění se usneslo, že zavedení tříčlenné kontrolní komise bude odloženo 
do nejbližších voleb výboru ČGSpol. Do té doby budou kontrolní funkci zastávat 
stávající revizoři. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

5. Udělení medailí Radima Kettnera
ČGSpol udělila medaile Radima Kettnera dvěma dlouholetým členům ČGSpol. za 
celoživotní přínos české geologii a propagaci České geologické společnosti – prof. 
RNDr. Františku Fediukovi, DrSc. a RNDr. Ing. Vladimíru Sattranovi, CSc. O udělení 
medailí bude zpráva v nejbližším čísle Zpravodaje ČGSpol.

6. Informace o konferenci v Jáchymově
Předseda V. Goliáš informoval o proběhlé mineralogické konferenci Jáchymov 2016. 
ČGSpol. měla na konferenci popularizační poster a vyšel též článek v mezinárodním 
časopise Elements, což lze velmi kladně hodnotit. Pdf posteru bude zavěšeno na web.

7. Informace o připravovaných akcích
V červnu 2017 se bude konat Otevřený geologický kongres Slovenskej geologickej 
spoločnosti a České geologické společnosti. Kongres pořádá slovenská strana ve 
Vysokých Tatrách. Za českou stranu jsou v čestném předsednictvu kongresu RNDr. P. 
Budil, Ph.D. a Mgr. V. Goliáš, Ph.D. V organizačním výboru pak Mgr. P. Bokr, Mgr. P.
Tomanová Petrová, Ph.D., Mgr. H. Gilíková, Ph.D. a Mgr. J. Sejkora, Ph.D. 
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Další, úžeji zaměřená, akce Bazalt 2017 se bude konat v září 2017 v Kadani. O 
přípravě bude informovat Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

RNDr. V. Němec informoval, že rok 2018 bude rokem oslav 50. výročí matematické 
geologie. V Olomouci připravují k tomuto výročí konferenci IMG. Dr. Němec navrhl, 
že ČGSpol by mohla být spolupořadatelem. Výbor tuto nabídku projedná na nejbližší 
schůzi.

8. Ukončení valného shromáždění v 19.00.

Zapsala: T. Sidorinová

Schválil: V. Goliáš
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