
Zápis z jednání valného shromáždění ČBS ze dne 30. 11. 2020 

On-line jednání VS zahájil a řídil předseda ČBS K. Prach. 

1. Kontrola a schválení zápisu z VS 2019 

Zápis byl schválen bez připomínek. 

2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2019 

Zprávu o činnosti přednesl vědecký tajemník ČBS M. Štefánek. Zpráva byla schválena. 

3. Zpráva o hospodaření 

Zprávu přednesla hospodářka I. Jongepierová. Zpráva byla schválena. 

4. Zpráva kontrolní komise 

VS vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise, která neměla k hospodaření ČBS za rok 2019 výhrady. 

5. Vyhlášení ceny Josefa Holuba za rok 2019 

Cena nebyla udělena. Zdůvodnil předseda K. Prach. Cena bude od příštího roku udělována jednou za 

dva roky. Do hodnocení budou zahrnuty články za poslední dva roky. 

6. Návrhy na změnu stanov 

VS projednalo a schválilo tyto navržené změny Stanov: 

Čl. 3 

(1) Členství je individuální. Členem Společnosti se může stát občan kteréhokoli státu. 

(2) Členství může být též zasloužilé nebo čestné. 

Čl. 4 

(2) Za člena Společnosti se zájemce přihlašuje písemně s tím, že souhlasí s posláním a 

stanovami Společnosti a chce se svojí činností podílet na její práci. Přihláška za člena musí být 

doporučena dvěma členy Společnosti. 

Čl. 5 

(1) Čestným členem Společnosti se může stát domácí nebo zahraniční badatel osoba, kterýá 

se význačným způsobem zasloužila o obor i o Společnost, ať už na mezinárodní, celostátní 

nebo regionální úrovni. 

(2) Zasloužilým členem Společnosti se může stát člen, který se podstatnou měrou zasloužil o 

regionální výzkum nebo o chod Společnosti a její složky. 

(3) (2) Návrh na udělení čestného či zasloužilého členství může podat hlavnímu výboru výbor 

vnitřní složky nebo kterýkoliv člen Společnosti. Návrhy doložené nejméně dvaceti podpisy 

členů musí dojít do sekretariátu Společnosti nejméně sedm dnů před konáním valného 

shromáždění. 

(4) (3) Čestné i zasloužilé členy volí nadpoloviční většinou valné shromáždění v tajné volbě. 

Čl. 10 

(2) Valnému shromáždění přísluší: 

d) volit čestné a zasloužilé členy; 

Čl. 25 

Změny stanov může navrhnout písemně kterýkoli člen valnému shromáždění, nejpozději však 

do konce listopadu předcházejícího roku tři měsíce před konáním Valného shromáždění. 
 



7. Různé 

1. Hodnocení akcí 2020. 

1.1. FK Znojmo byl hodnocen velmi kladně. 

1.2. Revitalizace lokality Kozí vršek. Předseda ČBS K. Prach by rád vyhlásil novou hromadnou akci 

v únoru 2021, pokud to bude možné v souladu s protiepidemickými opatřeními oficiálně vyhlásit.  

1.3. K. Prach poděkoval Jihomoravské pobočce ČBS a katedře botaniky PřF MU za přípravu on-

přednášek. 

2. Budoucí akce 

2.1. Pozvánka na přednášku M. Rejmánka (14. 12. on-line). 

2.2. Sjezd 2022. Předseda ČBS K. Prach vyzval VS k přemýšlení o tématech sjezdu ČBS, který se 

uskuteční v roce 2022. Navržená témata: Česká botanika v evropském kontextu nebo Botanika v 21. 

století nebo Praktické uplatnění botaniky. 

2.3. Vyhlášení kampaně rostlina roku. Ve spolupráci s pobočkami bude vybrán vhodný zajímavý druh. 

Administrativně kampaň připraví a zajistí sekretariát ČBS.  

2.4. Floristické kurzy v roce 2021. V. Grulich informoval o plánu uspořádat v příštím roce kurz ve 

spolupráci se SBS na Slovensku, v Senici. 

2.5. Preslia jako elektronické periodikum. Z. Kaplan, výkonný redaktor časopisu, informoval o 

výsledcích průzkumu mezi odběrateli časopisu Preslia, kdy se většina (40:10) vyjádřila kladně 

k zamýšlenému přechodu na vydávání časopisu pouze elektronicky. V jarních Informacích členům 

budou k tomuto tématu zveřejněny podrobnější informace. Přechod by nastal od roku 2022.  

V Praze, dne 30. 11. 2020, zapsala Romana Štěpánková, schválil Michal Štefánek a Karel Prach 


