
Zápis ze 100. valného shromáždění České botanické společnosti, z.s. ze dne 24. 11. 2018 

Jednání Valného shromáždění (dále VS) zahájil předseda ČBS K. Prach v 17:10 ve Velké geologické 

posluchárně PřF UK na Albertově 6 v Praze. K zápisu z minulého VS (25.11.2017), který byl zveřejněn 

v Informacích členům a na webu ČBS nedošly žádné připomínky. 

1. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2017 

Stručnou zprávu o činnosti za rok 2017 přednesl vědecký tajemník ČBS M. Štefánek. Přítomní 

uctili minutou ticha památku zesnulých členů ČBS. VS zprávu o činnosti jednomyslně 

schválilo. 

2. Zpráva o hospodaření ČBS za rok 2018 

Stručnou zprávu o hospodaření přednesla hospodářka ČBS I. Jongepierová. Hospodaření ČBS 

v roce 2017 skončilo v plusu a to částkou ca 30 tis. Kč. Zpráva o hospodaření byla 

jednomyslně schválena. 

3. Zpráva revizní komise 

Zprávu revizní komise přečetla členka revizní komise Z. Hroudová. Členové revizní komise ve 

zprávě upozornili na několik účetních chyb, které při kontrole objevily. Chyby byly bez 

odkladu ve spolupráci s tajemnicí a účetní ČBS opraveny v účetnictví ČBS a v účetní uzávěrce 

roku 2017. Revizní komise neměla proti hospodaření ČBS námitky. VS vzalo zprávu na 

vědomí. 

4. Vyhlášení ceny Josefa Holuba 

Předseda ČBS K. Prach stručně informoval, že články sedmi kandidátů na cenu JH v roce 2017 

splnily kritérium, že první autor je mladší 30ti let. Poté vyhlásil cenu za nejlepší článek 

mladým autorům v časopisech ČBS za rok 2017 a následně předal diplom a finanční odměnu 

Zuzaně Fačkovcové za její článek v časopise Preslia (Fačkovcová Z., Senko D., Svitok M. & 

Guttová A.: Ecological niche conservatism shapes the distributions of lichens: geographical 

segregation does not reflect ecological differentiation. – Preslia 89: 63-85). V tajném 

hlasování členů hlavního výboru tento článek získal jednoznačně největší počet hlasů. 

5. Volba volební komise 

Do volební komise pro volby hlavního výboru a revizní komise na období 2020 – 2024 byli 

v souladu se Stanovami ČBS navrženi tito členové: P. Kovář, F. Krahulec, P. Kuneš a P. Mráz. 

Proběhla tajná volba a členy volební komise byli zvoleni: P. Kovář (45 hlasů), F. Krahulec (52 

hlasů) a P. Kuneš (34 hlasů). Volební komise bude v roce 2019 organizovat volby hlavního 

výboru a revizní komise ČBS, ručit za průběh[M1] voleb, shromáždí hlasy a vyhlásí výsledky 

voleb. Volby budou probíhat korespondenčně (viz Stanovy ČBS čl. 16 Volby). 

6. Různé 

6.1. Předseda K. Prach inicioval krátkou diskusi na téma zvýšení členských příspěvků. Členské 

příspěvky je třeba navýšit především v souvislosti s čerpáním státní dotace, kterou 

poskytuje ČBS na její projekty AV ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností. Dotaci 

nelze navyšovat bez současného navýšení členských příspěvků. Vzhledem ke stoupajícím 

nákladům Společnosti bude tento krok nutný a návrh na zvýšení příspěvků bude 

předložen ke schválení VS v roce 2019. Přítomní se zvýšením souhlasili. Současně 

v diskusi padl návrh na udržení poplatku pro členy ČBS – studenty za cenu většího 

navýšení běžného poplatku. I tento návrh získal většinovou podporu. Jako 

pravděpodobný návrh se jeví částky 400,- Kč pro studenty a 600,- Kč pro ostatní. M. 

Chytrý navrhl zvýšit příjmy ČBS zvýšením poplatku za open access v Preslii pro autory, 

kteří nejsou členy ČBS. 

6.2. Knihovnice ČBS H. Mašková představila nový elektronický katalog knihovny ČBS, který je 

přístupný na adrese https://katalog.botanospol.cz 



6.3. T. Chýlová, vědecká tajemnice BÚ AV ČR představila populární časopis Botanika, který 

vydává Botanický ústav v Průhonicích. Odkaz na časopis bude zveřejněn na stránkách 

ČBS. 

6.4. K. Prach vyzval členy ČBS k účasti na víkendové brigádě na pozemku ČBS  u Vlkova 

v jižních Čechách – PP Kozí vršek (lokalita Pulsatilla vernalis). Termín brigády (ca únor 

2019) bude zveřejněn začátkem roku, pokud bude do té doby sousední pozemek 

převeden na AOPK. Pokud ne, brigáda se o rok odloží. 

6.5. Připravované akce roku 2019: floristický kurz v Plasích (západní Čechy) se uskuteční 

v druhém červencovém týdnu. Konference 2019 na téma „Botanické sbírky a databáze a 

jejich využití“ se uskuteční opět koncem listopadu. 

6.6. J. Kubíková informovala přítomné o nových číslech časopisů Natura Pragensis a Bohemia 

Centralis. 

6.7. Předseda ČBS K. Prach vyzval představitele poboček, sekcí či pracovních skupin k těsnější 

spolupráci s hlavním výborem, především apeloval, aby jednotlivé části ČBS nominovali 

více kandidátů do volby hlavního výboru. 

 

Zapsala R. Štěpánková, doplnili a schválili M. Štefánek a K. Prach 

Praha, 24. 11. 2018 


