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Zápis schůze výboru České geologické společnosti  

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

 

Termín konání:  26. 3. 2018 v 9:30 hod. 

 

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

                                     P. Škácha, Z. Táborský 

 

Nepřítomni:  K. Verner 

                                           

       Omluveni: D. Buriánek, J. Sejkora 

 

Hosté: P. Budil 

 

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

 

2. Společný geologický kongres ČGSpol a SGS Beroun 2019 

V. Goliáš, T. Sidorinová a O. Fatka 13.2.2018 navštívili hotel Grand v Berouně. Po osobní 

prohlídce hotelu, kongresových místností a přímém jednání s manažerkou p. Sudíkovou 

dostala ČGSpol výhodnější nabídku pronájmu. Výbor se usnesl, že je vhodné využít prostory 

v hotelu, na jednom místě (kongresový sál a menší salonek na pořádání paralelních sekcí) a 

netříštit jednání do jiných prostor.  

Jako definitivní termín kongresu bylo zvoleno datum 3.–6. 9. 2019. 

Úkoly, které je třeba udělat na jaře 2018: 

 ustanovit česko-slovenský organizační výbor (V. Goliáš osloví L. Šimona) 

 připravit webové stránky (P. Bokr) 

 logo kongresu (návrhy R. Šarič) 

 první cirkulář (V. Goliáš) 

 registrační systém (P. Bokr) 

 na web připravit FB, video (M. Knížek) 

Výbor se dohodl na předběžném programu:  

 3.9. – prekonferenční exkurze – paleontologická, navržen byl Kosov, povede O. Fatka 

a P. Budil + večer ice break party v hotelu 

 4.9. – jednání + hlavní večeře v hotelu 

 5.9. – jednání + večer pivovar Berounský Medvěd 

 6.9. – postkonferemční exkurze – rudní, navrženo bylo Jílové, povede P. Škácha a M. 

Knížek, případně V. Goliáš 

Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce budou tištěny zvlášť, z důvodu nadčasové hodnoty 

průvodců. M. Knížek pošle přehled tisků, v poslední době se cena barevného tisku snížila, a 

pokud bude únosná, je vhodné tisknout barevně. 

 

3. Medaile Radima Kettnera 

Výbor dostal dva návrhy na udělení medaile RK. První za celoživotní práci pro českou 

geologii A. Dudkovi, k jeho 90. narozeninám, druhý za celoživotní práci pro českou i 

světovou naftovou geologii a propagaci ČGSpol Fr. Píchovi, k jeho 85. narozeninám. Oba 

kandidáti splňují kritéria pro udělení medailí, výbor udělení odhlasoval. 
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Pro slavnostní předání nabídl J. Jiránek prostor v Café Barrande. Obě předání se budou konat 

zároveň. Z. Táborský a J. Jiránek domluví datum, kdy bude Fr. Pícha v ČR. Z. Táborský též 

zajistí představení a krátké životopisy, které budou následně publikovány na webu. 

M. Knížek vytiskne diplomy a zajistí krabičky na medaile.  

 

4. Valné shromáždění a volby do výboru ČGSpol 

Výbor se usnesl, že nejvhodnější termín pro konání Valného shromáždění je konec září 2018. 

Jako nejvhodnější místo byla tradičně zvolena PřF UK. Je třeba připravit program, P. Škácha 

osloví O. Bubníkovou s žádostí o přednášku na atraktivní téma o problematice Li v ČR. 

Podle stanov je funkční období výboru 3 roky. Současný výbor je ve funkci od voleb v říjnu 

2015, proto je třeba připravit nové volby. Je třeba ustanovit volební komisi, která volby 

připraví. Podle nových stanov je třeba zvolit 9 členů výboru a 3 členy revizní komise. V. 

Goliáš osloví mailem stávající členy, zda chtějí kandidovat. Všichni členové výboru budou 

hledat další kandidáty. Seznam kandidátů vyjde v letním čísle Zpravodaje. Hlasovat se bude 

opět korespondenčně, elektronicky nebo na přímo na Valném shromáždění. Technické řešení 

připraví P. Bokr, administrativu T. Sidorinová. 

V. Goliáš napíše k nastávajícím volbám Editorial do letního čísla Zpravodaje. 

 

5. Odborná skupina školská geologie 

V. Goliáš informoval o nutnosti zprovoznit informační webový rozcestník „geologem.cz“. 

K tomuto svolá pracovní schůzku skupiny, kde se dohodne struktura a obsah webu.  

Dále si připraví menší, ale akčnější skupinu lidí, kteří jsou ochotni situaci ve výuce geologie 

na různých typech škol, posouvat (M. Knížek, P. Bokr). 

V. Goliáš zdůraznil, že má smysl výuku geologie posouvat do ranějších období než je 

současná 9. třída ZŠ / kvarta 8-letých gymnázií, že je třeba využívat „imprinting time“ už 

v MŠ a na 1. stupni ZŠ. 

M. Knížek doporučil pro zvýšení popularity geologie, vyhlásit na OKG soutěž o nejlepší 

studentský příspěvek a oslovit vítěze Geologické olympiády a SOČ s nabídkou publikace 

výsledků ve Zpravodaji (jinde?), prezentace na OGK, či s jinou odměnou odpustění 

konferenčních poplatků, publikace ČGSpol, aj).   

 

6. Noví členové  

Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: 

 Ing. Zdeněk Bažant z Olomouce 

 Ing. Mustapha Berrada z Prahy 

 Ing Eva Holoubková z Prahy 

 Mgr. Iva Vyhnánková z Králova Dvoru 

 Vlastimila Malcová z Kutné Hory 

 

7. Webové stránky ČGSpol 

V. Goliáš oslovil J. Kühna, dlouholetého pracovníka PřF UK, vystudovaného geologa, který 

vytváří a spravuje webové stránky fakulty, s žádostí o pomoc s modernizací webu ČGSpol. 

Na webu je též nezbytně nutné udržovat aktuální informace. Současný programátor P. Bokr je 

pracovně značně vytížen a případnou spolupráci vítá. P. Bokr se s J. Kühnem sejde a spolu 

proberou vzájemnou spolupráci a kompetence. 

Poté výbor pošle návrhy na podobu a aktualizaci informací a textů webu (mailem T. 

Sidorinová). 
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8. ČNGK 

Akademická rada AV ČR měla poslat orgánům IUGS vyrozumění o zrušení ČNGK a o tom, 

že ČNGK přechází do struktury ČGSpol. Členové ČNGK vznesli proti ostré formulaci ze 

strany AV protest, chtěli formulaci upravit tak, aby bylo zřejmé, že současný komitét 

pokračuje v práci, jen pod jiným organizátorem. Zda tak bylo učiněno, ze strany AV ČR i 

ČNGK, není ČGSpol známo. 

V přístupové smlouvě je ještě třeba dořešit problém členství členů Komitétu v ČGSpol. 

Přestože členy Komitétu volí členové ČGSpol, samotný Komitét je složen i z nečlenů. Výbor 

je toho názoru, že ideální by bylo, aby členové Komitétu byli členy ČGSpol. 

P. Budil upozornil, že bude schůze RVS, kde se bude řešit způsob podávání žádostí o dotace 

na příspěvky do mezinárodních organizací a pravidla, za kterých budou poskytovány. Schůze 

bude 16.4.2018 v hlavní budově AV a je třeba se jí zúčastnit. 

 

9. Razítko a smlouvy DPP 

T. Sidorinová předala upozornění od účetní, že nemáme na smlouvách (Dohody o provedení 

práce) a na razítku ČGSpol IČ. Na smlouvách též chybí r.č pracovníka. Podle účetního 

zákona a zákona o dani z příjmů se musí archivovat mzdové listy nejméně 30 let a r.č. je 

jednoznačný identifikátor fyzické osoby pro FÚ. Zda se tento zákon a zákon na ochranu 

osobních údajů (a Vyhláška EU týkající se ochrany osobních údajů) vzájemně doplňují či 

vylučují, není zcela jasné. T. Sidorinová vznese dotaz k právníkovi (A. Křístkovi). 

Výbor se dohodl, že necháme zhotovit nové razítko, kde bude logo a IČ. Návrh razítka 

vyhotoví M. Knížek. 

 

10. Journal of Geosciences 

Z důvodu zahraniční cesty předsedy RR Journal of Geosciences V. Janouška, informace o 

současném vztahu Journal – autor a o přijetí CC BY licencí nezazněly. Tento bod je přesunut  

na další schůzi. 

 

11. Různé 

V souvislosti se začleněním ČNGK vyvstala potřeba doplnit na poštovní schránce na adrese 

sekretariátu anglický název ČGSpol. Zajistí T. Sidorinová 

 

M. Knížek informoval, že se 1.–2.6. 2018 v Brně na MU bude konat Studentská konference, 

jejíž spolupořadatel je také ČGSpol. Deadline pro abstrakta je 15.4. 2018. 

 

P. Škácha doporučil přizvat ke spolupráci Mineralogický klub z České Třebové. Je velmi 

aktivní. 

 

T. Sidorinová informovala o situaci v Nikonu, který z rozhodnutí nadřízeného orgánu nebude 

platit v roce 2018 reklamu ani kolektivní členství. Bylo by vhodné oslovit další potenciální 

sponzory: Sokolovská uhelná, Lansesberger, ČM cement, Diamo, GeoTec, SÚRAO, ND 

Hodonín, aj. V. Goliáš připraví dopis, který bude rozeslán firmám. 

 

T, Sidorinová vznesla požadavek na hlavičkový papír. Je třeba vyřešit zároveň s logem a 

vybrat vhodný font. 

 

T. Sidorinová prosí všechny členy, aby hlásili změny korespondenčních i mailových adres. 

Rovněž prosí, aby byly do sekretariátu hlášeny informace o úmrtí členů, aby zbytečně 

nedocházelo k nepříjemnostem při zveřejňování životních výročí. 
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Dne 16.3.2018, ve věku nedožitých 82. narozenin, zemřel dlouholetý člen ČGSpol a předseda 

RR Journalu of Geosciences (1992–2006) RNDr. Stanislav Vrána, CSc. Výbor uctil jeho 

památku minutou ticha.   

 

Další schůze bude v červnu 2018 

 

 

 

Zapsala: T. Sidorinová 

            Schválil: V. Goliáš 
 

 


