
Zápis ze schůze výboru České geologické společnosti

Místo konání: malá zasedací místnost ČGS, Klárov 3, Praha 1

Termín konání: 19. 11. 2014 ve 13.00 hod.

Přítomni (bez titulů): M. Ivanov, K. Verner, J. Jiránek, P. Budil, L. Lisá, B. Dudíková 
Sch., Z. Táborský, T. Sidorinová, B. Čížková

Omluveni: O. Fatka, D. Buriánek, J. Sejkora

1. Zahájení schůze – předseda M. Ivanov 

2. M. Ivanov uvítal přítomné, především paní Paukertovou z firmy Daupp, s.r.o., která po
odcházející B. Čížkové povede účetnictví České geologické společnosti. Protože 
účetní i sekretářskou práci dosud zastávala B. Čížková v jedné osobě, byly definovány
činnosti, které napříště bude vykonávat T. Sidorinová a které paní Paukertová. Po 
souhlasu výboru se zněním Smlouvy o vedení jednoduchého účetnictví předseda M. 
Ivanov tuto smlouvu podepsal.

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. M. Ivanov a D. Buriánek osobně navštívili 
kongresové centrum a dohodli podmínky, které se zdají být pro ČGS výhodné. Byly 
předběžně rezervovány 2 sály, catering zajistí plně hotel Galant, který je ochoten 
zajistit i vinný sklep pro rozlučkový večírek. 
Následovala debata na téma abstrakt, byla jednomyslně přijata myšlenka tištěné verze. 
Odsouhlasena byla i výška vložného účastníků kongresů – členové společnosti zaplati 
80 €, nečlenové 90 € a pozdě přihlášené osoby 110 €. Vzápětí se rozpoutala živá 
diskuse na téma reklamních předmětů, loga a možností oslovení sponzorů.

4. Z. Táborský poukázal na nutnost uvést v lednovém Zpravodaji slovo předsedy ČGS o 
připravovaném kongresu. Zároveň bude rovněž třeba navrhnout kandidáty do nového 
výboru, který bude zvolen na valné hromadě v říjnu 2015.

5. T. Sidorinová pozve na lednovou schůzi výboru P. Bokra, který by zajistil pro členy 
společnosti možnost elektronického hlasování. Na základě nových informací, které T. 
Sidorinová získala od právnické osoby, proběhla diskuse nad novou podobou výboru 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

6. Příští schůze výboru ČGS byla naplánována na středu 7. ledna 2015 ve 13 hodin 
v malé zasedačce na Klárově.

Zapsala: B. Dudíková Schulmannová

Schválil: M. Ivanov


