
Zápis ze schůze výboru České geologické společnosti

Místo konání: malá zasedací místnost ČGS, Klárov 3, Praha 1
Termín konání: 29. 9. 2014 ve 13.00 hod.

Přítomni (bez titulů): M. Ivanov, K. Verner, P. Budil, D. Buriánek, B. Dudíková Sch., 
J. Sejkora, T. Sidorinová, B. Čížková

Omluveni: L. Lisá, Z. Táborský, J. Jiránek, O. Fatka

1. Zahájení schůze – předseda M. Ivanov 

2. M. Ivanov uvítal přítomné, omluvil nepřítomné a uvedl fakt, že P. Budil se z vážných 
rodinných důvodů musel vzdát funkce místopředsedy výboru. Tuto funkci se 
souhlasem všech členů výboru bude zastávat T. Sidorinová.

3. Členové výboru se shodli na pořádání společného kongresu ČGS a SGS 
v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově v termínu od 15. – 17.10. 2015, tedy 
2 dny přednášek a 1 den exkurze. Přednášky by se konaly v 1 velkém sále, 2. menší 
sál se ponechá v rezervě podle počtu přihlášených účastníků pro případnou 2. sekci 
přednášek. S managementem hotelu se ještě projedná nejvhodnější místo pro 
vystavení posterů a konání poster session, dále vedení účetnictví kongresu a možnost 
objednání autobusů na exkurzi. Slavnostní společenský večer se uskuteční mimo 
prostory hotelu. Exkurze proběhne ve dvou paralelách – sedimentární povede M. 
Bubík spolu se slovenskými kolegy, krystalinickou připraví D. Buriánek.  

4. Na základě nového občanského zákoníku se od 1.1. 2014 Česká geologická společnost 
stává spolkem registrovaným u rejstříkového soudu. Z toho vyplývá i povinnost 
upravit nejen název, ale hlavně stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Po poradě T. Sidorinové s právnickou osobou budou dány všechny 
podrobnosti v této záležitosti v povědomost členům ČGS (Zpravodaj, e-mail apod.), 
k závěrečnému projednání a odsouhlasení změn dojde na valné hromadě, která se 
uskuteční v době konání mikulovského kongresu. V co nejkratší době je potřeba 
registračnímu soudu předložit údaje o účelu a cíli spolku, sídle spolku a o jaký 
statutární orgán se jedná. Výbor se usnesl, že statutárním orgánem ČGSpol. je 
předsednictvo hlavního výboru ČGSpol.

5. Valná hromada by měla v říjnu 2015 zvolit nový výbor, členové by měli mít možnost 
volit i elektronicky – zařídí P. Bokr, který je prozatímním správcem internetových 
stránek ČGS po V. Erbanovi. 

6. B. Čížková k lednu 2015 odchází, proto byla navržena paní P. Paukertová z firmy 
Daupp, s.r.o. jako účetní a sekretářskou práci bude zastávat. T. Sidorinová. 

7. Příští schůze výboru ČGS byla naplánována na středu 19.11.2014. Místo konání se 
upřesní. Je nezbytně nutné, aby se výbor sešel v pokud možno kompletní sestavě.

Zapsala: B. Dudíková Schulmannová

Schválil: M. Ivanov
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