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Zápis z valné hromady České mykologické společnosti konané podle § 29 stanov ČMS 
dne 23. května 2011 v posluchárně VŠ UMPRUM v Praze 1, Nám. Jana Palacha 80 
 
 

I. KONTROLA ÚKOLŮ USNESENÍ Z MINULÉ VALNÉ HROMADY ČMS KONANÉ 
DNE 31. KVĚTNA 2010  

a) Bod IV. písmeno A) – „VH ukládá předsednictvu a výborům organizovat činnost společnosti v souladu se 
stanovami a finančními možnostmi společnosti v tradičním rozsahu. Prioritními činnostmi jsou prevence 
otrav jedovatými houbami, ochrana hub a jejich přirozeného prostředí a průzkumy mykoflóry ČR“ - 
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

b) Bod IV. písmeno B) – „VH ukládá předsednictvu a výborům zajistit poradenskou činnost v hlavním městě 
Praha, přednášky pro širokou veřejnost a přípravu celostátní výstavy, případně dalších výstav“ – 
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

c) Bod IV. písmeno C) – „VH ukládá předsednictvu a výborům spolupracovat s mykologickými odbočkami 
(kroužky), podporovat jejich odbornou a osvětovou činnost, a to prostřednictvím mykologického sborníku, 
nabídkou přednášek a účastí na mykologických akcích“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

d) Bod IV. písmeno D) – „VH ukládá prohlubovat spolupráci s orgány ochrany přírody a organizacemi, 
chránícími přírodu, s cílem zvýšit ochranu hub a jejich biotopů (a to např. mykologickými výzkumy ve 
chráněných územích)“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

e) Bod IV. písmeno E) – „VH ukládá předsednictvu a výborům zabývat se v průběhu příštího volebního období 
posouzením současné obsahové a jazykové podoby stanov společnosti a zpracováním návrhu případných 
změn a doplňků“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

f) Bod IV. písmeno F) – „VH ukládá předsednictvu a výborům rozšiřovat využívání potenciálu internetu“ – 
SPLNĚNO. 

g) Bod IV. písmeno G) – „VH ukládá hledat cesty k aktivnějšímu zapojení dalších členů do činnosti 
společnosti“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

 
II. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ 

A) přítomnost 14 členů, 0 plných mocí, 4 hosté, tj. 14 hlasů; 
B) informace: 

• o činnosti ústředí ČMS; 
• o pražských a mimopražských přednáškách, výstavách, soutěžích a akcích; 
• o mykologickém sborníku a jeho výměně do zahraničí; 
• o činnosti pracoviště dřevokazných škůdců; 
• o pokračování průzkumu mykoflóry; 
• o zapojení členů do ochrany přírody; 
• o činnosti poradny hub; 
• z odboček (kroužků); 

C) hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši: + 25,4 tis Kč; 
D) současný stav: 

• počet členů: přibližně 1200; 
• počet odběratelů časopisu: 1100; 
• počet odboček (kroužků, klubů): 42 

 
VH vzpomněla na zesnulé členy společnosti.  
 
 
III. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE 

A) mandátovou komisi ve složení: Hamerská H., Sobotková M.; 
B) návrhovou komisi ve složení: Burel J., Bušek B.; 
C) zprávu předsednictva o činnosti ČMS od poslední valné hromady; 
D) zprávu o hospodaření za rok 2010; 
E) zprávu revizora účtů za rok 2010; 
F) návrhy na ocenění, a to: 

Zlatý Cantharellus: 
• Helena Deckerová, Ostrava 
• Oldřich Jindřich, Osek 

Stříbrný Cantharellus: 
• Vladimír Bazika, Praha 
• Jiří Lederer, Frýdlant nad Ostravicí 
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IV. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ 
A) předsednictvu a výborům organizovat činnost společnosti v souladu se stanovami a finančními možnostmi 

společnosti v tradičním rozsahu. Prioritními činnostmi jsou prevence otrav jedovatými houbami, ochrana hub 
a jejich přirozeného prostředí a průzkumy mykoflóry ČR; 

B) předsednictvu a výborům zajistit poradenskou činnost v hlavním městě Praha, přednášky pro širokou 
veřejnost a přípravu celostátní výstavy, případně dalších výstav; 

C) předsednictvu a výborům spolupracovat s mykologickými odbočkami (kroužky), podporovat jejich odbornou 
a osvětovou činnost, a to prostřednictvím mykologického sborníku, nabídkou přednášek a účastí na 
mykologických akcích; 

D) prohlubovat spolupráci s orgány ochrany přírody a organizacemi, chránícími přírodu, s cílem zvýšit ochranu 
hub a jejich biotopů (a to např. mykologickými výzkumy ve chráněných územích); 

E) předsednictvu a výborům dokončit posouzení současné obsahové a jazykové podoby stanov společnosti 
a případně zpracovat jejich nový návrh; 

F) předsednictvu a výborům rozšiřovat využívání potenciálu internetu; 
G) hledat cesty k aktivnějšímu zapojení dalších členů do činnosti společnosti; 
H) předsednictvu a výborům snížit závislost celkového hospodářského výsledku na hlavních aktivitách (poradna 

dřevokazných hub, členské příspěvky, časopis). 
 
 

 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
 
Usnesení bude zveřejněno v Mykologickém sborníku a na internetové adrese ČMS (www.myko.cz). 
 
 
V Praze dne 23. května 2011 Za návrhovou komisi zapsal Burel J. 
 
 
 
 
 

_______________             _______________                      
 
                             Burel J.                              Bušek B.   
 

http://www.myko.cz/

