
Zápis ze 103. Valného shromáždění České botanické společnosti 
 

ze dne 27. listopadu 2021  
 

Jednání probíhalo on-line 
 

odkaz k připojení: 
 

https://cuni-cz.zoom.us/j/92009710726?pwd=RUduWktHMGtNQlVZTWl3NlRSQVBuQT09 
 

 
K jednání VS se připojilo 49 členů ČBS. 
 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého VS 
Jednání zahájil přeseda K. Prach. K zápisu z minulého VS (30.11.2020) nebyly 
žádné připomínky.  

2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2020 
Zprávu o činnosti přednesl vědecký tajemník M.Štefánek. Přítomní uctili 
minutou ticha památku zesnulých členů. VS zprávu o činnosti schválilo. 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
Zprávu přednesla hospodářka I. Jongepierová. Hospodaření ČBS v roce 2020 
skončilo s vyrovnaným rozpočtem. VS zprávu o hospodaření schválilo. 

4. Zpráva kontrolní komise 
Zprávu přenesla členka revizní komise V. Samková. Členové revizní komise 
provedli kontrolu hospodaření ČBS, při kontrole odhalili jednu nezaúčtovanou 
platbu, účetní nedostatek byl napraven. Členové revizní komise nemají proti 
hospodaření ČBS v roce 2020 námitky. VS vzalo zprávu na vědomí. 

5. Vyhlášení ceny Josefa Holuba mladým autorům za roky 2019-2020 
Cenu J. Holuba za roky 2019 a 2020 získal Jan Doležal za články v časopise Preslia 
a v časopise Zprávy ČBS. Oceněny byly tyto jeho příspěvky:  
Doležal J., Krahulcová A., Urfus T. & Krahulec F. (2020): Residual sexuality of the 
apomict Pilosella rubra under natural conditions in the Krkonoše Mts. - Preslia 
92: 403–428.  
Doležal J. & Zámečník J. (2020): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve 
východních Čechách. Část III. - Sudetské mezihoří. - Zprávy České botanické 
společnosti 55: 207-219. 
Doležal J. & Zámečník J. (2019): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve 
východních Čechách. Část II. - Orlické podhůří a Orlické opuky. - Zprávy České 
botanické společnosti 54: 9-22. 

6. Návrh na změnu Stanov Čl.7 Povinnosti členů: vypuštění písmene e)  
e) odebírat alespoň jeden z časopisů vydávaných ústředím Společnosti. Tato 
povinnost neplatí pro čestné členy Společnosti; 
Návrh předkládá hlavní výbor ČBS. Návrh zdůvodnil předseda K. Prach. Úpravu 
Stanov si vyžádal přechod vydávání časopisu Preslia na on-line, které bude od 
roku 2022 zdarma. 
Návrh byl přijat (49 pro, 0 proti). 
 

https://cuni-cz.zoom.us/j/92009710726?pwd=RUduWktHMGtNQlVZTWl3NlRSQVBuQT09
https://botanospol.cz/index.php/cs/node/39


7. Návrh na změny Stanov Čl. 3 a Čl. 5 Členství: 
Článek 3, odstavec (2) upravit následovně: Členství může být též čestné či 
seniorské. 
Do článku 5 doplnit odstavec (4) následujícího znění: Členem - seniorem se 
stává automaticky člen, jehož členství trvá nepřetržitě po dobu 60 let. 
Do článku 5 přidat odstavec (5) tohoto znění: Nabytí seniorského členství 
osvědčuje hlavní výbor společnosti diplomem, který je členovi  předán 
na valném shromáždění v roce následujícím po roce, v němž člen dovršil 
nepřetržité trvání uvedené délky členství. 
Návrh zaslal člen Milan Rivola. M. Rivola nebyl jednání VS přítomen, jeho návrh 
přednesl a komentoval předseda K. Prach. Hlavní výbor ČBS si váží dlouholetých 
členů, a jako poděkování za jejich členství jim bude zasílat Pamětní list. 
V letošním roce je v evidenci členů 12 členů, kteří jsou členy déle než 60 let. 
Návrh na změnu Stanov nebyl přijat (0 pro, 49 proti). Přítomní členové 
nesouhlasili se změnou Stanov, ocenění dlouholetého členství Pamětním listem 
považují za dostatečné. Zároveň však s povděkem kvitují aktivitu M. Rivoly a 
děkují mu za to, že nasměroval pozornost k ocenění dlouholetého členství.  

8. Návrh na zvýšení základního členského příspěvku ze 400 Kč na 600 Kč ročně. 
Návrh předložil hlavní výbor ČBS, zdůvodnění zvýšení členského příspěvku 
přednesl předseda K. Prach. 
Návrh na zvýšení příspěvků byl schválen takto: návrh na zvýšení členských 
příspěvků na 600 Kč ročně byl schválen s výjimkou členů mladších 26 let a 
starších 65 let. Těchto členů se zvýšení týkat nebude a jejich základní roční 
členský příspěvek zůstane na výši 400 Kč. Pro tento návrh hlasovalo 48 členů, 
proti 0. 

9. Různé 
K. Prach: konference ČBS je předběžně přesunuta na 27.- 28. 3. 2022, místo 
konání Brno. 
I tento termín je vzhledem k vývoji epidemiologické situaci a s ním souvisejících 
opatření krizového štábu MU nejistý. 
Sjezd ČBS – září 2022, původní datum 5.-7.9. V tuto dobu se ale koná Evropská 
konference ekologie obnovy a proto bude sjezd o týden později 12.-14.9. 
Z. Kaplan: Federace evropských botanických společností.  
ČBS je jejím členem, konaly se 4 on-line meetingy. Spolupráce společností na 
evropské úrovni. K. Prach: Konkrétním příspěvkem ČBS by mohlo být pořádání 
vždy jedné exkurze v anglickém jazyce po většinu dní na floristických kurzech. 
Umožnilo by to i účast zahraničních studentů na českých vysokých školách. 
V roce 2022 proběhnou dva floristické kurzy, na které jsou členové zváni: Senica 
(organizuje Slovenská botanická spoločnosť, účastníky VS informoval M. 
Valachovič) a Přerov (info podali V. Kalníková a M. Hroneš). 
 
V Praze, 27.11.2021 
Zapsala R. Štěpánková, schválili a doplnili M. Štefánek a K. Prach 
 

 


