Zápis z 98. valného shromáždění České botanické společnosti, z.s. ze dne 26. 11. 2016
Jednání Valného shromáždění (dále VS) zahájil předseda ČBS K. Prach v 17.15 ve Velké geologické
posluchárně PřF UK na Albertově 6 v Praze. K zápisu z minulého VS, který byl zveřejněn v Informacích
členům, nedošly žádné připomínky. Zápis byl schválen bez připomínek.
1. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2015
Stručnou zprávu o činnosti ČBS za rok 2015 přednesl vědecký tajemník ČBS M. Štefánek.
VS ji jednomyslně schválilo.
2. Zpráva o hospodaření ČBS za rok 2015
Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka ČBS I. Jongepierová. Hospodaření ČBS skončilo
v roce 2015 s přebytkem 290 tis. Kč vzhledem k tomu, že se do konce roku nepodařilo vydat
poslední čísla časopisů Preslia, Zprávy a Bryonora a náklady na jejich tisk a distribuci přešly do
roku 2016. Při započtení těchto nákladů by byla roční bilance zhruba vyrovnaná. Zpráva byla
jednomyslně schválena.
3. Zpráva revizní komise
Zprávu revizní komise přečetla hospodářka I. Jongepierová. Členové revizní komise provedli
kontrolu hospodaření ČBS a neshledali žádné nedostatky v čerpání prostředků ani ve vedení
účetních a personálních dokladů. Revizní komise doporučila zvýšení poplatků za floristické
kurzy a konference, aby tyto projekty ČBS nebyly nadále ztrátové. VS vzalo zprávu na vědomí.
4. Vyhlášení ceny Josefa Holuba
Cenu za nejlepší článek mladým autorům v časopisech ČBS za rok 2015 vyhlásil a následně
předal diplom a finanční odměnu předseda ČBS K. Prach. Za rok 2015 cenu obdržel F. Kolář za
článek v časopise Preslia 87/4/2015, článek Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M.:
Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two
endemic Species. Chrastavce (Knautia) z hadcových a subalpínských hercynských refugií
představují dva samostatné endemické druhy.
5. Volba čestných členů
Předseda ČBS přečetl návrhy na udělení čestného členství ČBS pánům M. Rejmánkovi (navrhl
K. Prach), M. Valachovičovi (navrhl M. Chytrý), J. Komárkovi (navrhl T. Hauer) a O. Lhotskému
(navrhl J. Lukavský). Proběhla tajná volba s výsledkem: M. Rejmánek – 47 hlasů pro, 0 proti, 5
se zdrželo hlasování, M. Valachovič – 41 pro, 2 proti, 9 se zdrželo hlasování, J. Komárek – 44
pro, 1 proti a 7 se zdrželo hlasování, O. Lhotský – 41 pro, 1 proti, 10 se zdrželo hlasování.
Všichni navržení byli zvoleni čestnými členy. K. Prach předal přítomným M. Valachovičovi, J.
Komárkovi a O. Lhotskému diplomy čestných členů. M. Rejmánkovi bude předán diplom na
semináři 9. 1. 2017, který pořádá ČBS při příležitosti jeho 70. narozenin v Praze.
6. Různé
Nová pracovní skupina ČBS: H. Härtel představil návrh na založení nové pracovní skupiny ČBS.
Jedná se o pracovní skupinu Ochrany přírody. Návrh byl podán hlavnímu výboru ČBS
v souladu se Stanovami ČBS. Hlavní výbor doporučil předložit tento návrh ke schválení VS.
Návrh byl jednomyslně přijat. K. Prach popřál nově vzniklé pracovní skupině hodně zdaru.
Občerstvení na konferencích: K. Prach inicioval diskusi k formě občerstvení během
konference ČBS. Přítomní se shodli na tom, aby na příští konferenci byla v bistru k dostání i
rozpustná káva, čímž by se čekání na kávu zkrátilo.
Nové webové stránky https://botanospol.cz: K. Prach poděkoval V. Zeiskovi za jejich přípravu
a správu a kritizoval předčasné spuštění.
Snížení poplatků pro nečleny na akcích ČBS. Na dotaz z pléna, zda by nebylo možné snížit
poplatky za kurzy a konference ČBS pro nečleny studenty reagoval místopředseda ČBS L.

Hrouda s tím, že rozdíl mezi členskou a nečlenskou cenou by měl studenty motivovat ke
vstupu do ČBS.
Dalším názorem z pléna byl návrh, aby se organizátoři akcí snažili o získání finanční podpory
z různých grantů, konkrétně např. u konference o Karpatech bylo možné žádat od MŽP o
peníze z tzv. Karpatské úmluvy. K tomuto konkrétnímu návrhu se nikdo z organizátorů
konference nevyjádřil, nicméně vznikla shoda, že je třeba žádat na projekty ČBS další peníze a
tím moci pak snížit např. zmiňovanou cenu akcí pro studenty nečleny.
Snížení poplatků pro členy za časopis Preslia.
Dotaz odběratele časopisu Preslia, zda by bylo možné snížit poplatky za Preslii, pokud by ji
člen ČBS odebíral jen on-line. Reagovala tajemnice ČBS R. Štěpánková. Konstatovala, že
v současné době jsou pravidla nastavena tak, že se on-line přístup zřizuje pouze
předplatitelům, v případě členů těm členům, kteří zaplatí 300 Kč za rok a to bez ohledu na to,
zda tištěnou verzi Preslia fyzicky odebírají či nikoli. Místopředseda ČBS M. Chytrý požádal
tajemnici o připravení podkladů k finanční stránce věci, tj. zda by se ušlé příjmy
z předplatného za Preslii vyrovnaly se sníženými výdaji za tisk.
Google scholar a jeho neschopnost vyhledávat články v Preslii. Dotaz byl směřován na
správce www.preslia.cz s cílem zabezpečit spolupráci stránek s vyhledávačem.

V Praze, dne 26.11.2016
Zapsala R. Štěpánková, schválil M. Štefánek a K. Prach.

