
Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze 
13.2.2019 v 10:00 
 
Schůze se konala ve velké zasedací místnosti České geologické služby, Klárov 3, Praha 1 
Přítomni: S. Opluštil, L. Kondrová, J. Jirásek, Z. Losos, V. Janoušek, Z. Bukovská, T. Kumpan 

(viz přiložená prezenční listina) 
Hosté: T. Sidorinová (Česká geologická společnost) 
Omluveni: J. Kadlec, K. Martínek, J. Tvrdý, O. Bábek 
 
Schůzi zahájil předseda S. Opluštil a poděkoval České geologické službě za poskytnutí prostor k 
zasedání. Dále přivítal hosta – T. Sidorinovou z České geologické společnosti (ČGSpol.).  

Zkonstatoval, že na konci roku 2018 skončilo funkční období 5 členům ČNGK (S. Opluštil, Z. 
Losos, O. Bábek, V. Janoušek, J. Tvrdý) a že proběhly doplňující volby, z nichž vzešli tři noví 
členové: Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (PřF UK), RNDr. Zita Bukovská, Ph.D. (ČGS) a 
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (MUNI). ČNGK bude mít tedy v novém složení 9 členů (oproti 
stávajícím 11). 

Přikročil k informaci o činnosti ČNGK především pro nově zvolené členy: 
• ČNGK byl zřízen Akademií věd ČR 3.10.1995, aby formálně reprezentoval Českou 

republiku v Mezinárodní unii geologických věd - IUGS (jako tzv. adhering member). 
• 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. Proto byl v průběhu roku 2018 ČNGK začleněn pod Českou geologickou 
společnost, přes kterou nyní probíhají platby členství (2.300,-USD/rok). 

• V souvislosti se začleněním Komitétu pod ČGSpol. bude třeba během roku 2019 
revidovat stanovy ČNGK a jednací řád.         

(1.verze revizí - nový výbor ČNGK, vedení ČGSpol.) 
• Aktivity IUGS – vydávání impaktovaného časopisu Episodes a Bulletinu IUGS (na obojí 

je odkaz ze stránek ČNGK), propagace geologických věd 
• ČNGK může také nominovat české vědce, kteří by chtěli v IUGS pracovat – za poslední 4 

roky se to bohužel nepodařilo 
• ČNGK by měl propagovat geologické vědy na národní úrovni 

o byla doporučena komunikace s komitétem pro IGCP programy (předseda 
R. Mikuláš, tajemnice A. Svobodová, odkaz na web: https://igcp.cz/ přidán na web 
ČNGK do sekce Dokumenty), který aktivně získává peníze od sponzorů na 
podporu českých geologů na zahraničních akcích 

o přednášky na akcích s geologickou tématikou (dříve především V. Štědrá, hlavně 
aktivity k Roku Země), přednášky pro školy (PřF UK), výukové a propagační 
materiály, animace aj. (ČGS), činnost a vyhlašování geoparků, … 

o je možné připravovat příspěvky do Bulletinu IUGS (instrukce pro autory jsou 
např. v čísle 136 z roku 2017 na stranách 9-10) – nebylo zmíněno, ale pro nové 
členy je zopakováno z loňského zápisu 



• ČNGK má podporovat činnost České stratigrafické komise – nyní se její předseda 
T. Kumpan stal členem ČNGK, takže komunikace by mohla probíhat lépe. Na letošní rok 
má Komise plánované dva úkoly, takže její činnost by se měla rozvíjet. 

• V roce 2017 Německo kandidovalo na pořádání mezinárodního geologického kongresu – 
ČNGK podpořil jeho kandidaturu a nabídl 4 geologické exkurze i na českém území. 
Bohužel nakonec Německo pořadatelství nezískalo. 

Dále končící předseda ČNGK informoval o formálních pravidlech fungování ČNGK: 
• Členové jsou voleni na 4 roky, po každém funkčním období by se měla vyměnit přibližně 

polovina členů 
• Nejvyšším orgánem je schůze – k usnášení je třeba nadpoloviční většina všech členů, 

k hlasování je třeba nadpoloviční většina přítomných 
• Dotaz od T. Sidorinové, zda budou členové ČGSpol. informováni o výsledcích voleb do 
ČNGK – ano, zajistí S. Opluštil (zašle shrnující zprávu, výsledky voleb je možno 
v případě zájmu ověřit u něj nebo u T. Sidorinové) 

Volba nového předsednictva ČNGK 
• S. Opluštil poděkoval členům, kterým končí funkční období, za jejich práci, a popřál nově 

zvoleným členům mnoho úspěchů při propagaci geologie i komunikaci s IUGS 
• Konstatoval, že bohužel není přítomna nadpoloviční většina stávajících členů komitétu, 

který tudíž není usnášeníschopný. Volba nového výboru ČNGK tedy bude muset 
proběhnout co nejdříve per rollam (iniciuje stávající místopředseda J. Jirásek). Po 
zvolení nového předsednictva bude nutné změny nahlásit do IUGS, aby nový(á) 
předseda(předsedkyně) dostávali aktuální informace (nový předseda či tajemník po 
zvolení nového předsednictva). 

Různé 
• Padl dotaz, zda se vypracovává nějaká zpráva o činnosti ČNGK? Nově by asi měla 
ČGSpol. stanovit podobu zprávy, kterou bude po ČNGK požadovat. Pro IUGS se 
vyplňuje stručný formulář – za rok 2018 ještě vyplní S. Opluštil a všichni případně 
doplní? 

• T. Sidorinová informovala o konání Společného geologického kongresu ČGSpol. a 
SGSpol., který se bude konat v září v Berouně. Bylo by dobré tam nějakým způsobem 
zviditelnit činnost ČNGK  (přednáška?). 

• Webové stránky ČNGK  – stávající jsou na adrese http://www.geology.cz/cngk/ - 
potřeba uvažovat o jejich upgradu (po dohodě s webmasterem ČGS – přichází v úvahu 
spíše ve druhé pol. 2019). Pokud má někdo jakékoli náměty, jak by měly nové stránky 
vypadat, nebo co přidat na ty stávající, posílejte je prosím tajemnici L. Kondrové. 
V nejbližší době tam budou přidány zápis z jednání a posléze i výroční zpráva za rok 
2018.  

• Na závěr Z. Losos poděkoval odcházejícímu předsedovi S. Opluštilovi za jeho práci pro 
ČNGK a vyslovil naději v lepší zítřky české geologie ☺ 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:30. 
V Praze, 13.2.2019 
Zapsala: Lucie Kondrová 
Schválil: Stanislav Opluštil 



Příloha – sken prezenční listiny: 
 

 


