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Zápis z jednání valné hromady ČALG konané 8.4.2015 

 

Valná hromada (VH) ČALG se po řádném svolání konala ve středu 8.4.2015 ve studovně 

ČGS, útvar Geofond, Kostelní 26, Praha 7. Začátek byl stanoven na 14:30. Vzhledem k tomu, 

že se nesešel počet účastníků předepsaný dosud platnými stanovami, byl začátek odročen o 30 

min na 15:00. Seznam přítomných je na prezenční listině v archivu ČALG. 

Jednání zahájil RNDr. Miroslav Raus, přivítal všechny přítomné a navrhl prof. Vaněčka do 

funkce předsedy VH a Ing. Anna Horákovou jako zapisovatelku. Tento návrh byl jednomyslně 

přijat. 

VH vzala na vědomí rezignaci Rady a Revizní komise ČALG, kterým uplynulo funkční 

období a schválila program jednání VH. 

VH schválila volební a návrhovou komisi ve složení  

Ing. Janíková Pavlína 

RNDr. Smetana Radoslav 

RNDr. Šír Pavel 

Zprávu o činnosti ČALG v roce 2015 přednesl předseda prof. Vaněček. Kromě tradičních akcí 

pořádaných asociací (Forum pro nerudy a podzimní seminář) proběhlo jednání členů ČALG 

v Zagrebu se zástupci Chorvatského geologického institutu a ministerstva průmyslu. 

Prof. Vaněček také podal informace o přijetí ČALGu do EFG a o stavu jednání ohledně 

udělování statutu kompetentní osoby. Poděkoval také Ing. Vlastníkovi, který se ujal náročné 

cizojazyčné administrativy. 

Tajemnice A. Horáková přednesla účetní zprávu, zprávu revizní komise přednesl J. Novák. 

Obě zprávy jsou přiloženy k zápisu z VH. Tyto zprávy byly VH jednomyslně schváleny. 

Ing. Anna Horáková podala zprávu o stavu členské základny. Ke konci roku 2015 bylo 

v evidenci 84 členů ČALG.  Požádala přítomné, aby podepsali „Souhlas s uveřejněním údajů 

o své osobě na webových stránkách ČALG“.  Členy, kteří se nezúčastnili VH, vyzve k tomuto 

souhlasu mailem. Bez tohoto souhlasu nesmí být údaje o členech zveřejněny. 

Dle nového občanského zákoníku byla změněna právní forma ČALG, a to z občanského 

sdružení na zapsaný spolek. Změnit se musely i stanovy. Dr. Raus podal informace o zkrácené 

(9 str.) a rozšířené (10 str.) verzi stanov, které byly na webových stránkách ČALG zveřejněny 

25.3.2015 k diskusi. Poděkoval všem, kteří se k navrhovaným stanovám vyjádřili. Jejich 

pozměňovací návrhy byly zapracovány do stanov zapracovány. Z 24 přítomných členů většina 

(16) rozhodla o rozšířené verzi stanov.   
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Pod vedením návrhové a volební komise proběhla volba nových orgánů ČALG.  

Do Rady ČALG byli navrženi tito členové: 

Prof. Ing. Vaněček Mirko, DrSc. 

RNDr. Jiránek Jiří, CSc. 

RNDr. Raus Miroslav 

Ing. Horáková Anna 

Mgr. Štos Petr 

Mgr. Veselý Pavel 

RNDr. Starý Jaromír 

Všichni navržení členové byli jednomyslně zvoleni do Rady ČALG na období duben 2015 – 

duben 2018. 

Do Kontrolní komise ČALG byli navrženi tito členové: 

RNDr. Smetana Radoslav 

RNDr, Novák Jaroslav 

RNDr. Morávek Petr 

Hlasováno bylo o každém navrhovaném zvlášť. Všichni byli VH schváleni. 

Tajemnice Anna Horáková navrhla, aby i na rok 2015 zůstala výše ročního členského 

příspěvku nezměněná v hodnotě 100,- Kč. RNDr. Starý navrhl členský příspěvek zvednout na 

200,- Kč za rok. S tímto většina účastníků VH souhlasila s tím, že zvýšení členského 

příspěvku bude platit od roku 2016 do odvolání. 

Prof. Vaněček přednesl výhled činnosti ČALG na rok 2015. V květnu 2015 proběhne 57. 

Forum pro nerudy v Polsku. Na jaře se účastní několik členů cesty do Bulharska, na podzim 

Chorvatského geologického kongresu. 

Podzimní seminář se uskuteční ve dnech 6. – 8. 10 opět v Krkonoších. Bude ještě upřesněno.  

Prof. Vaněček také upozornil na nutnost zlepšení evidence korespondence ČALG  nejen 

s EFG. 

V souladu s nově schválenými Stanovami je valná hromada považována za členskou schůzi. 

 

 

 

  

V Praze 8.4.2015           

 

                                           

Zapsala  Ing. Anna Horáková                                   Schválil prof. Ing. Mirko Vaněček DrSc. 

 Tajemnice  ČALG                                                                 Předseda ČALG 
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