
Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze 
12.12.2017 v 10:00 
 
Schůze se konala ve velké zasedací místnosti České geologické služby, Klárov 3, Praha 1 
Přítomni: S. Opluštil, L. Kondrová, Z. Losos, J. Kadlec, K. Martínek, V. Janoušek, J. Tvrdý (viz 

přiložená prezenční listina) 
Hosté: T. Sidorinová (Česká geologická společnost) 
Omluveni: M. Holý, O. Bábek, J. Jirásek, J. Frýda 
 
 
Schůzi zahájil předseda S. Opluštil a poděkoval České geologické službě za poskytnutí prostor k 
zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů komitétu, který je tudíž 
usnášeníschopný. Dále přivítal hosta – T. Sidorinovou z České geologické společnosti. 

Přítomnými členy byl jednomyslně schválen program schůze tak, jak byl navržen předsedou: 
1. Schválení programu schůze 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Novinky z IUGS 
4. Přechod ČNGK pod Českou geologickou společnost 
5. Návrh činnosti ČNGK v příštím roce 
6. Různé (geoparky, popularizace, …) 

 
 

ad 1. Program byl schválen všemi přítomnými. 

ad 2. Bylo zkonstatováno, že u žádného z bodů minulého zápisu není třeba urgentní řešení, 
nejpalčivější otázkou je aktuálně převedení komitétu pod ČGSpol. – viz bod 4. 

ad 3. Předseda informoval o tom, že nová exekutiva IUGS prozatím funguje dobře a obnovila 
pravidelné vydávání Bulletinu (viz odkaz i ze stránek ČNGK na 
http://iugs.org/index.php?page=e-bulletins). Časopis Episodes je nově vydáván pouze 
v elektronické podobě, viz http://www.episodes.org/ (přidán i odkaz na stránky ČNGK). 
Proběhly akce a konference k tématům geoetiky a udržitelné těžby a využívání přírodních 
zdrojů. Příští rok bude IUGS pořádat např. konferenci IUGS Resources for Future 
Generations ve Vancouveru (16.-21.6. 2018, webové stránky: http://rfg2018.org/). Dále bude 
Australia Geoscience Council pořádat konferenci „Big Issues and Ideas in Geoscience“  
(14.-18.10.,webové stránky: https://www.agcc.org.au/). Koncem října se konalo zasedání 
Rady národních geoparků, na kterém bylo vydáno doporučení ministrovi ŽP přiznat status 
národního geoparku Geoparku Broumovsko. Titul Národní geopark má tč. 8 geoparků, z toho 
Český ráj je i globálním geoparkem UNESCO. O globální geopark UNESCO neúspěšně 
usiloval i NG Železné hory. Jedním z tzv. kandidátských geoparků je i Geopark Joachima 
Barranda. Jeho administraci převzalo Ekologické centrum Orlov v Příbrami, které usiluje 
o rozšíření území o Plzeňsko a přejmenování na Geopark Barrandien.  

ad 4. Na základě kontroly z NKÚ, vykonané v letech 2014 a 2015 na AV ČR, bylo v dubnu 
2017 zástupcům Českých národních komitétů oznámeno předsedkyní Rady zahraničních 



styků H. Sychrovou, že jim AV ČR nemůže nadále poskytovat žádné platby, pokud nemají 
právní subjektivitu, a požádala je o zvážení možnosti začlenění do odborných společností. 
ČNGK vstoupil v jednání s Českou geologickou společností (ČGSpol.) a vznikl společný 
návrh smlouvy, která by stanovila vztah mezi oběma subjekty a formu začlenění ČNGK 
(návrhem bylo zřízení odborné komise pod ČGSpol.). Smlouva zatím podepsána nebyla. 
T. Sidorinová seznámila přítomné s výsledky jednání výboru ČGSpol. – ten se začleněním 
ČNGK jakožto odborné komise souhlasí, i když to bude znamenat jisté navýšení 
administrativy pro ČGSpol. Dne 11.12.2017 však předseda ČNGK obdržel oficiální dopis od 
AV ČR, ve kterém se hovoří o zrušení ČNGK k 31.12. 2017 a o jmenování ČGSpol. jeho 
nástupcem. Po diskuzi se přítomní členové ČNGK shodli na tom, že je třeba společně 
s Českou geologickou společností Akademii věd ČR navrhnout změnu formulace na to, že 
ČNGK formálně přechází pod ČGSpol. (nikoli, že se ruší) a že bude nadále vykonávat svou 
činnost tak, jak je definováno v jeho stanovách (S. Opluštil navrhl 12.12. formulaci dopisu). 
Dále členové ČNGK odhlasovali, že nepodporují vznik nového zapsaného spolku pro 
stávající komitét (6 hlasů proti zapsání spolku, J. Tvrdý se zdržel hlasování). 

Bylo dále diskutováno, že bude na ČGSpol., aby formálně zřídila odbornou komisi (zřejmě 
pod jménem Český národní geologický komitét při České geologické společnosti?), což musí 
pravděpodobně schválit valná hromada ČGSpol. (T. Sidorinová ověří). Členové komitétu by 
se také měli stát členy ČGSpol., ačkoli to není striktně vyžadováno. Funkční období komitétu 
ve stávajícím personálním obsazení končí v říjnu 2018 a dle stanov se každé 4 roky má 
obměnit přibližně polovina komitétu (členové komitétu jsou voleni členy České geologické 
společnosti z kandidátů navržených nominační komisí ČNGK). Z tohoto důvodu by bylo 
logickým krokem, aby ČNGK ve stávajícím složení přešel pod ČGSpol. a plnil nadále své 
úkoly, pokud nebudou členové ČGSpol. mít námitky, a na podzim 2018 by byli voleni noví 
členové. Činnost komitétu by měl nadále řídit jeho předseda, ale smlouvy by měl podepisovat 
předseda ČGSpol. Po uspokojivém provedení přechodu ČNGK pod ČGSpol. bude také nutné 
upravit stanovy (jak ČNGK, tak ČGSpol.). 

ad 5. Předseda apeloval na členy ČNGK, aby zvážili možnost publikace příspěvků do Bulletinu 
IUGS (instrukce pro autory jsou např. v čísle 136 z roku 2017 na stranách 9-10) – příspěvky 
nemusí být dlouhé a měly by podávat informace o geologické komunitě v ČR (akce 
s mezinárodním přesahem, popularizační aktivity, geoparky, …). Z diskuze vyplynulo, že by 
to mohlo být zajímavé téma pro Radu národních geoparků (J. Tvrdý, J. Kadlec, M. Pásková 
by mohli zkusit připravit příspěvek po dalším zasedání Rady). Také by se tam měla objevit 
informace o přechodu ČNGK pod ČGSpol. 

ad 6. J. Kadlec informoval o obnovení činnosti Stratigrafické komise – byl zvolen nový 
předseda (Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. z MUNI). L. Kondrová doplnila, že s novým 
předsedou komunikovala ohledně nutnosti navázání v ČR používaných geologických 
kódovníků na kódovníky definované evropskou směrnicí INSPIRE - to se podařilo zařadit na 



program jednání Stratigrafické komise a je již téměř hotová revize chronostratigrafie, kterou 
provedli členové Komise ve spolupráci s dalšími odborníky. 

Dále byla diskutována možnost komunikace ČNGK s Radou národních geoparků ve věci 
nominace geologických odborníků pro jednotlivé geoparky. 

Na závěr předseda ČNGK poděkoval všem přítomným za účast i za podnětné návrhy. Pokud by 
kdokoli ze členů ČNGK měl jakékoli náměty na úpravu webových stránek komitétu 
(http://www.geology.cz/cngk/), může tyto náměty posílat tajemnici L. Kondrové. V nejbližší 
době tam budou přidány zápis z jednání a posléze i výroční zpráva za rok 2017. Jednání bylo 
ukončeno v 11:45. 

 

V Praze, 12.12.2017 
Zapsala: Lucie Kondrová 
Schválil: Stanislav Opluštil 
 
 
 



 


