
Zápis schůze výboru České geologické společnosti 

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

Termín konání:  24.03.2016 v 9.00 hod.

Přítomni (bez titulů): J. Babůrek, P. Bokr, V. Goliáš, J. Jiránek, M. Knížek, J. Sejkora, T. 
Sidorinová, P. Škácha

Omluveni: D. Buriánek, Z. Táborský, K. Verner

1. Předseda V. Goliáš zahájil schůzi a výbor schválil program. 

2. V. Goliáš informoval o schůzce s předsedou Asociace muzeí a galerií (AMG) O. 
Dostálem, na které byla projednávány možnosti spolupráce. Pro členy ČGSpol. je 
reálná možnost sníženého vstupného do stálých expozic a v jednání je též možnost 
sníženého vstupného na tematicky zaměřené výstavy. Je však třeba vyřešit 
prokazování členství, to se bude řešit průkazkami.
ČGSpol. nabízí snížené poplatky na akce pořádané ČGSpol. (konference, exkurze), 
možnost dostávání informací o geologických akcích, sníženou cenu Journalu pro 
muzejní knihovny (100,- Kč/číslo pro členy ČGSpol.) i pro jednotlivce. Knihovnám 
může též poskytnout Zpravodaj či Exkurzní průvodce. ČGSpol. může též 
zprostředkovat kontakty na odborníky a propagaci geologicky zaměřených akcí.
Velkou atraktivitu vidí AMG v pořádání akcí (přednášek) na požádání, hlavně pro 
regionální muzea. V této činnosti mohou pomoci oblastní geologové ČGS, ředitel ČGS 
Z. Venera výjezdy oblastních geologů na přednášky schvaluje a podporuje. 
Spolupráci je třeba ošetřit smluvně, výbor navrhne smlouvu.

3. Obnovení pobočky v Olomouci – prof. O. Bábek z PřF Univerzity Palackého 
v Olomouci vznesl dotaz na možnosti spolupráce s ČGSpol. Jako nejlepší varianta se 
jeví znovuoživení činnosti olomoucké pobočky. Bylo by třeba, aby se v Olomouci 
našel dobrovolník, který si činnost pobočky vezme na starost. 

4. 3.-5.9.2016 se v Jáchymově uskuteční mezinárodní mineralogické symposium. O akcii 
bude informovat časopis ELEMENTS, ve kterém vyjde článek prof. M. Nováka o 
historii a současnosti ČGSpol. Vybrané příspěvky z konference vyjdou ve speciálním 
čísle Journalu. Předseda V. Goliáš bude mít přednášku pro veřejnost „Jáchymov a 
radioaktivita“. V jednání s organizátorem je možnost prezentace Journalu, zvláště jeho 
mineralogicky zaměřených čísel. ČGSpol. organizátorům nabídne možnost propagace 
akce mailovou poštou. 

5. ČGSpol. spolupracuje se Slovenkou geologickou společností (především při 
organizaci společných kongresů), bylo by dobré navázat též spolupráci se Slovenskou 
mineralogickou společností (samostatná mineralogická společnost v ČR není). 
Předseda naváže kontakt s vedením SMS.

6. P. Bokr pracuje na vytvoření strukturované databáze členů ČGSpol. (nyní je kartotéka 
vedena v excelu). Je třeba, aby byly potřebné informace a statistiky jednoduše 



k dispozici. P. Bokr žádá členy výboru, aby mu do konce dubna zaslali všechny 
požadavky, které budou od databáze vyžadovat. 

7. V. Goliáš informoval o dopise poslancům s připomínkami k návrhu Atomového 
zákona, který jde již do druhého čtení a o jehož přípravě nebyly informovány žádné 
instituce, které ze své povahy informovány měly být. 
Připomínky se týkají především zmírnění některých povinností pro fyzické osoby, 
např.:
- vypuštění povinnosti usilovat o snížení Rn v obytné místnosti pro fyzické osoby, 
které jsou vlastníky obytné budovy (nepřiměřená sankce až 1 000 000,- Kč)
- vypuštění zákazu přidávání radioaktivních látek do ozdobných předmětů a přidání 
formulace, že „schvalování nepodléhají výrobky s ochuzeným uranem používané 
k ozdobným a uměleckým účelům (je třeba reflektovat situaci v ČR při výrobě U 
barvených skel, autoři navrhují U-skla nepovažovat za jaderný materiál)  
- v zákoně oddělit průmyslovou činnost od vědecké a sběratelské činnosti

Text dopisu zkontrolovalo právní odd. PřF UK a korespondenčním hlasováním je 
výbor ČGSpol. schválil (7 členů hlasovalo pro, 2 členové se zdrželi a 2 členové 
nereagovali). Dopis bude zaslán předsedům vládních stran a mailovou poštou všem 
poslancům s žádostí o podporu.

8. J. Babůrek informoval o zasedání Rady geoparků 7.–8.4.2016, na kterém se bude 
schvalovat návrh přijetí Geoparku Železné hory do Evropských geoparků. 

9. Byli přijati noví členové: Petr Brotan z Prahy, Jakub Březina z Prahy (pobočka Brno), 
Gabriela Calábková z Vyškova, Přemysl Pořádek z Loun (pobočka Brno) a Kateřina 
Švecová z Kroměříže.

10. T. Sidorinová požádala výbor o souhlas se zavedením elektronického bankovnictví, 
bylo schváleno všemi přítomnými členy výboru.

11. Příští schůze výboru je plánována na počátek června 2016 v Brně. Předseda pozve 
rozšířený výbor, tj. též předsedy poboček, brněnské M. Ivanova, ostravské J. Jiráska, 
za olomouckou O. Bábka a předsedy odborných skupin. Organizaci schůze má na 
starosti M. Knížek. Na programu bude mimo jiné sladění stanov s novým Občanským 
zákoníkem a povinností, které z něj vyplývají a možnosti propagace ČGSpol. 

Zapsala: T. Sidorinová

            Schválil: V. Goliáš


