Zápis ze 101. valného shromáždění ČBS ze dne 30. 11. 2019
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulé schůze
VS zahájil a řídil předseda ČBS K. Prach. K zápisu z minulého VS nedošly žádné
připomínky, zápis byl schválen bez připomínek.
2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2018
Zprávu přednesl vědecký tajemník M. Štefánek a předložil ji VS ke schválení. Přítomní
uctili minutou ticha památku zemřelých členů. VS schválilo zprávu o činnosti.
3. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku předložila VS ke schválení hospodářka I.
Jongepierová. Hospodaření v roce 2018 skončilo v účetním plusu 101 tis. Kč. VS
schválilo zprávu o hospodaření.
4. Zpráva kontrolní komise
VS vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí. Komise nemá k hospodaření ČBS za rok
2018 výhrady, upozornila jen na některé účetní nesrovnalosti, které byly
administrativního charakteru a byly odstraněny.
5. Vyhlášení výsledků voleb
Na podzim 2019 proběhly volby do hlavního výboru a kontrolní komise na období
2020-2024. Volební lístky odevzdalo 160 členů ČBS, všechny volební lístky byly
platné. Předseda volební komise F. Krahulec vyhlásil výsledky voleb. Do hlavního
výboru byli zvoleni následující kandidáti:
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (124 hlasů)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (124 hlasů)
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (116 hlasů)
Ing. Milan Štech, Ph.D. (115 hlasů)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (109 hlasů)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (108 hlasů)
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc. (103 hlasů)
RNDr. Ivana Jongepierová (100 hlasů)
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (87 hlasů)
Ing. Pavel Lustyk (86 hlasů)
Mgr. Michal Štefánek (76 hlasů)
Ing. Handrij Härtel, Ph.D. (73 hlasů)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (67 hlasů)
Do kontrolní komise byli zvoleni:
RNDr. Jiří Brabec (93 hlasů)
RNDr. Zdenka Hroudová, CSc. (91 hlasů)
RNDr. Věra Samková, Ph.D. (67 hlasů)
K. Prach vyzval VS k vyslovení absolutoria končícímu HV. VS absolutorium vyslovilo.
Funkcionáři hlavního výboru budou zvoleni na ustavující schůzi nového hlavního
výboru, která se uskuteční začátkem března 2020.
6. Cena Josefa Holuba
Cenu Josefa Holuba mladým autorům za rok 2018 získala RNDr. Radka Hauerová,
MSc. za článek Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N.: Seeking the true

Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point.Preslia, Praha, 90: 151–169, 2018. Diplom předá paní Hauerové předseda K. Prach
v Českých Budějovicích.
7. Volba čestných členů
Návrh na udělení čestného členství V. Grulichovi předložil M. Chytrý. Návrh na
udělení čestného členství K. Kubátovi předložili M. Štech a Č. Ondráček. Proběhlo
tajné hlasování s výsledkem: V. Grulich – 79 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování;
K. Kubát – 82 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. V. Grulich a K. Kubát byli
zvoleni čestnými členy ČBS, diplomy předal předseda K. Prach.
8. Různé
M. Valachovič - v nejbližší době vyjdou výsledky floristického kurzu v Bardejove.
K. Prach – pozval přítomné na floristický kurz 2020 ve Znojmě a na konferenci ČBS,
která se bude věnovat problematice velkoplošných projektů ochrany přírody. Dále
informoval o plánované brigádě (údržba lokality Kozí Vršek, která je v majetku ČBS).
Brigáda se dosud odkládala kvůli převodu majetkových práv sousedního pozemku na
AOKP. Možná ale nebude nutné dále čekat – prověří K. Prach. Poté případně bude ve
vhodnou dobu vyhlášena brigáda.
V. Zeisek – výzva pro webmastery pobočkových stránek, aby stránky s informacemi o
dění v pobočkách spravovali v rámci centrálního webu ČBS botanospol.cz, což je pro
návštěvníky stránek uživatelsky příjemnější. Takto spravuje své stránky již
Východočeská pobočka ČBS.
Proběhla krátká diskuse ke vzhledu aktualit, jejich řazení apod. Diskusi moderovala a
na otázky z pléna odpovídala H. Mašková, která ve spolupráci s V. Zeiskem spravuje
stránky botanospol.cz
M. Chytrý navrhl udělovat cenu Josefa Holuba 1x za dva roky. Návrh projedná na
svém nejbližším zasedání hlavní výbor.
V Praze, dne 30. 11. 2019
Zapsala R. Štěpánková, schválil M. Štefánek a K. Prach

