
Zápis schůze výboru České geologické společnosti 

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

Termín konání:  16.12.2016 v 10.00 hod.

Přítomni (bez titulů): J. Babůrek, V. Goliáš, M. Knížek, J. Sejkora, T. Sidorinová, Z. 
Táborský, K. Verner

Host: P. Budil

Omluveni: P. Bokr, D. Buriánek, J. Jiránek, P. Škácha

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

2. RVS
M. Knížek informoval o schůzi RVS, která se konala 21.9.2016, které se zúčastnil. 
Nejdůležitější věcí je změna schvalování dotací pro společnosti. Dotace od roku 2017 
schvaluje zvláštní Rada akademického senátu AV spolu s radou RVS a schvalují se již 
na podzim předchozího roku. K datu schůze bylo v rámci RVS celkem 77 společností 
ze kterých 24 nemá doložené povinné změny na Rejstříkovém soudu. 
ČGSpol obdržela od Rejstříkového soudu kladné Usnesení o návrhu na zápis změn do 
spolkového rejstříku ze dne 30.11.2016. Od 22.12.2016 jsou změny veřejně dostupné i
na webových stránkách www.justice.cz. Jednalo se o doplnění účelu, názvu nejvyššího
orgánu a statutárního zástupce spolku a o doručení stanov uvedených do souladu se 
zákonem č.89/2012 Sb. Nový občanský zákoník. Bez tohoto by ČGSpol nebyly 
přiděleny dotace na rok 2017. 

3. Kongres Vysoké Tatry 2017
V. Goliáš informoval o přípravě společného kongresu Slovenské geologické 
společnosti a České geologické společnosti. Kongres se bude konat ve dnech 14.–
17.6.2017 ve Vysokých Tatrách, v Kongresovém centru SAV Stará Lesná. Pavel Bokr 
bude spolupracovat na přípravě registračního systému a zaktualizuje webové stránky 
www.geologickykongres.eu.
Informace o kongresu vyjdou v lednovém Zpravodaji ČGSpol a budou též na webu 
společnosti. 

4. Medaile R: Kettnera
Výbor konzultoval návrhy dalších kandidátů na udělení medaile Radima Kettnera. 
Navrženi byli: Z. Vejnar, J. Konta, O. Fusán, ing. Pelz, Fojtík, M. Háber, M. Chovan a 
F. Pícha. Byl vybrán Z. Vejnar. Slavnostní předání se uskuteční 23.3.2017 v Café 
Barrande. J. Babůrek osloví kandidáta a zajistí úvodní řeč a životopisná data 
kandidáta. 
M. Knížek navrhl spojit udělení medaile s četným členstvím v ČGSpol, návrh zatím 
nebyl přijat, společnost si chce ponechat více možností oceňování osobností. Dále 
navrhl udělit medaili jednomu kandidátu ze Slovenska u příležitosti konání 
Společného kongresu SGS a ČGSpol. Osoba vhodného kandidáta bude diskutována 
s předsedou SGS Ladislavem Šimonem (zajistí V. Goliáš). Konkrétnější věci týkající 

1

http://www.geologickykongres.eu/


se dalších kandidátů a procedury slavnostního předání budou projednány na příští 
schůzi.

5. IMA, EMU
Dosavadní zástupce ČGSpol v International Mineralogical Association (IMA) a 
European Mineralogical Union (EMU) prof. M. Novák za sebe navrhuje zástupce – do
IMA J. Cempírka a do EMU J. Plášila. Výbor s návrhem souhlasí za předpokladu, že 
dotyční svůj zájem zastupovat ČGSpol ve zmíněných organizacích potvrdí. Jejich 
zájem zjistí V. Goliáš.

6. AMG
Během podzimu 2016 se bohužel nepodařilo pokročit v jednání s Asociací muzeí a 
galerií (AGM), komunikace s předsedou O. Dostálem se z jeho strany přerušila. M. 
Knížek zjistí situaci v AMG a výbor pak rozhodne o dalším postupu.

7. IGCP
V. Goliáš informoval o schůzi Českého národního komitétu pro IGCP, který se konal 
9.12.2016 v budově GÚ AV ČR, na které byl přítomen. Z důležitých bodů jednání byla
informace o rozpuštění stávající stratigrafické komise a ustanovení nové v užším 
složení, s vazbami na mezinárodní stratigrafickou komisi.
Další informace se týkala transformace IGCP (The International Geological 
Correlation Programme) na IGGP (The International Geoscience and Geopark 
Programme). J. Pašava z ČNGK upozornil na nebezpečí „loby Geoparků“, jejichž 
politika je zakonzervování stávajícího stavu. V případě, že by Geoparky dostaly větší 
prostor než geovědní programy, mohla by situace v ČR být překážkou pro využívání 
nerosných surovin na území geoparků. Protože je nyní situace dost nepřehledná, 
navrhl J. Babůrek pozvat na další schůzi M. Páskovou z MŽP, která má geoparky na 
MŽP ve své gesci, aby situaci a strategie Evropských Geoparků v ČR vysvětlila.

8. Matematická geologie
Rok 2018 je rokem matematické geologie a v Olomouci se bude pořádat konference 
na toto téma. Na valném shromáždění 13.9.2016 navrhoval V. Němec, aby se ČGSpol 
stala spolupořadatelem. Výbor se usnesl, že ČGSpol bude tuto akci podporovat, avšak 
aktivita musí vzejít od pořadatele a dr. V. Němce.

9. Bankovní účet
Výbor se dohodl, že ČGSpol změní bankovní účet. V současné době má dva účty, 
jeden Era u Poštovní spořitelny a druhý u ČSOB. Vedení účtu a poplatky za transakce 
u PS stojí ročně cca –5 000,- Kč, úrok cca +35 Kč a u ČSOB cca –1 500,- Kč, úrok 
cca +20 Kč (celkem cca –7 500,- a + 55,-). Výbor se shodl na zřízení účtu u Fiobanky, 
z důvodu vedení účtu a platební transakce v ČR i pro právnické osoby (spolky) 
zdarma. Účet u ČSOB byl zřízen z důvodu snadnějších transakcí se zahraničím, toto 
ale v současné době není již problém a Fiobanka nabízí poplatky za transakce v EUR 
se Slovenskem zdarma, standardní Europlatby za 20,- Kč a mezinárodní platby v jiné 
měně než EUR při poplatkové dispozici SHA(= poplatky bance si dělí plátce i 
příjemce) a BEN (=poplatky bance platí příjemce) za 200,- Kč a při poplatkové 
dispozici OUR (=poplatky bance platí plátce) za 500,- Kč. Úrok nenabízí žádný, 
přesto je pro ČGSpol výhodná. Změnu bankovního účtu zajistí T. Sidorinová a V. 
Goliáš. 
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10. Skupina školská geologie
Výbor diskutoval možnost obnovení odborné skupiny školské geologie. Pro obnovení 
činnosti je bezpodmínečně nutné najít osobu, která by se o náplň práce skupiny starala.
Navrženi byli: V. Ziegler (osloví Z. Táborský), D. Matějka (osloví V. Goliáš) a J. 
Štelcl (osloví M. Knížek), je třeba zjistit zájem navržených v této skupině pracovat.

Zapsala: T. Sidorinová
            Schválil: V. Goliáš
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