
                  Zápis ze schůze výboru České geologické společnosti

Místo konání: Přírodověděcká fakulta UK, Albertov  6, 128 43 Praha 2
Termín konání: 23. 2. 2012, 14.00 hodin, zasedací síň ÚPSG, 2. patro

Přítomni (bez titulů): K. Verner, P. Budil, O. Fatka, J. Jiránek, T. Sidorinová, Z. 
Táborský  

Hosté: V. Janoušek, J. Sejkora, B. Čížková
Omluveni: J. Litochleb, D. Buriánek, B. Dudíková Schulmannová, M. Ivanov, P. Rojík,  

1. Zahájení schůze - K. Verner 

2. Kongres české a Německé geologické společnosti
Německá strana má zájem pořádat ve spolupráci s ČGSpol. společnou konferenci, navrhuje 
Klatovy. Kongres německé společnosti je však pořádán ve větším měřítku (spolu s 
aplikovanou geologií), tj. pro větší počet účastníků a s větší finanční náročností než jsou 
pořádány kongresy ČGSpol. pro na české straně si Unie geologických asociací pořádá akce 
sama. 
Výbor ČGSpol. po diskusi navrhuje odpovědět německé straně, že si vážíme nabídky 
konferenci pořádat, ale jsme omezeni naší finanční situací (a nastavenými pravidly pro 
neziskové organizace v ČR). Navrhujeme:
Konferenci pořádat v omezeném počtu - do 250 účastníků
K organizaci konference najmout profesionální agenturu
Téma: Geologie ČM, od spodního patra po nejmladší sedimentární pokryv
Datum: září 2013 
Místo: Praha/Český Krumlov/Č. Budějovice 
Jednací jazyk: angličtina 
ČGSpol. osloví osobnosti, které by kongres zaštiťovaly 
Nabízíme: ke kongresu vydat Special Issue JGeosci

3. Úprava stanov
Předseda a místopředseda připravili dle připomínek členů výboru a konzultace s právníkem 
návrh stanov, který všichni členové výboru obdrželi. Do týdne se k němu ještě mohou 
vyjádřit, potom se zveřejní na webových stránkách Společnosti k vyjádření členské základny. 
Případné připomínky se začlení do textu a ten bude schvalován na nejbližší Valné hromadě.

4. Valná hromada ČGSpol.
Výbor ČGSpol. odsouhlasil program Valné hromady, která se bude konat v září 2012. Termín
bude upřesněn a vyvěšen na webových stránkách Společnosti. Místo konání bude na PřF UK, 
ve Velké geologické posluchárně a Valná hromada bude uvedena vyzvanou přednáškou. 
Během Valné hromady proběhnou volby do výboru Společnosti.
Program:
Přednáška
Schválení upravených stanov
Návrh na zvýšení členského příspěvku 

5. Journal of Geoscience
5a. Finance



Vydávání časopisu je v mírné ztrátě, je třeba hledat finanční úspory. Jednání o dotaci 
s Geologickou sekcí PřF UK dopadlo negativně. O. Fatka navrhuje obnovit jednání o 
spoluvydavatelství časopisu s děkanem PřF UK. Předseda s hlavním redaktorem požádají 
děkana o schůzku.
Pozitivně se vyvíjí smlouva o spolupráci na vydávání JGeosci s PřF MU v Brně.   
V. Janoušek k financování navrhuje: 
Zpoplatnit články v časopise nad 16 tiskových stran a pro nečleny ČGSpol. částkou 500,- Kč 
za jednu tiskovou stranu, přičemž rozhodující je korespondenční autor. Opatření bude platit 
pro články, které budou předloženy po 1.7.2012. Autorům bude zasíláno celé jedno číslo 
namísto dosavadního zasílání volných reprintů. Oznámení bude vyvěšeno na webových 
stránkách Journalu.
5b. Zvláštní číslo 
K úmrtí prof. Z. Pouby vyjde zvláštní číslo, ložiskově zaměřené. Jako guest editoři byli 
osloveni Z. Johann a M. Drábek. M. Drábek bez vědomí redakční rady nominoval J. 
Kotkovou, kterou hlavní redaktor a předseda redakční rady odmítl. Výbor ČGSpol. v této 
záležitosti zcela stojí za rozhodnutím předsedy redakční rady. Jako další guest editory výbor 
navrhl oslovit V. Sattrana, M. Štemproka, J. Zachariáše, D. Dolejše. K napsání editorialu bude
osloven Z. Pertold, dlouholetý spolupracovník prof. Pouby., k sepsání bibliografie Z. Pouby 
bude oslovena H. Breiterová. Předseda redakční rady svolá schůzku o jejíchž závěrech bude 
výbor informovat.
5c. Elektronický submitovací systém
Je nezbytně nutné zefektivnit redakční práci pomocí vhodného submitovacího systému. 
ČGSpol. uspořádá workshop o těchto systémech, kde vyzvaní programátoři nebo firmy SW 
představí a stanoví částku za kterou SW pořídí. Workshop se bude konat ve stejném termínu 
jako Valná hromada (září 2012). V. Janoušek připraví požadavky na SW pro autory a 
projedná je s redakční radou Journalu. Předseda a výbor ČGSpol. navrhli 4-člennou komisi, 
která o přijetí konkrétního SW rozhodne: V. Janoušek, K. Verner, J. Žák a P. Bokr.       
Datum spuštění systému je 1.1.2013. 

6. Plán akcí na rok 2012
ČGSpol. je spolupořadatel celosvětového trilobitářského symposia, bude pro něj oragnizovat 
exkurzi na Moravu
2–.5.10.2012 se uskuteční 3. vulkanologický seminář
V plánu jsou 2 exkurze: Geologické zajímavosti Šluknovského výběžku a Vulkanické perly 
Českého ráje a Podkrkonoší.
V Brně se uskuteční Studentská geologická konference (květen 2012).
Pobočky a odborné skupiny dostanou příspěvek na činnost. 

7. Přijetí nových členů:
Mgr. Vít Opatrný
RNDr.Ján Jahn, Ph.D
Mgr.Simona Králíčková, Ph.D

Další  schůze  výboru  České  geologické  společnosti  se  uskuteční  počátkem  května  2012,
přesné datum bude určeno.

Zapsala: T. Sidorinová

Odsouhlasil: K. Verner


