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Zápis z valné hromady České mykologické společnosti konané podle § 29 stanov ČMS 
dne 20. května 2013 v posluchárně budovy Středního odborného učiliště obchodního, 
Praha 2, Belgická 29 
 

I. KONTROLA ÚKOLŮ USNESENÍ Z MINULÉ VALNÉ HROMADY ČMS KONANÉ 
DNE 4. ČERVNA 2012  

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, výborům a vedoucím odboček (klubů) zajistit poradenskou 
činnost, přednášky pro širokou veřejnost, vycházky a výstavy“ – SPLNĚNO. 

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

d) Bod IV. písmeno D) – „VH ukládá předsednictvu, výborům a vedoucím odboček (klubů) prohlubovat 
odbornou spolupráci s orgány ochrany přírody a organizacemi chránícími přírodu“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

e) Bod IV. písmeno E) – „VH ukládá předsednictvu a výborům hledat cesty k aktivnějšímu zapojení dalších členů 
do činnosti společnosti“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

f) Bod IV. písmeno F) – „VH ukládá předsednictvu a výborům dokončit diskuzi o stanovách a připravit jejich 
nový návrh do valné hromady konané v roce 2015“ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. 

 
II. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ 

A) přítomnost 16 členů, 0 plných mocí, 2 hosté, tj. 16 hlasů; 
B) informace: 

• o činnosti ústředí ČMS; 
• o pražských a mimopražských přednáškách, výstavách, soutěžích a akcích; 
• o časopisu Mykologický sborník; 
• o činnosti pracoviště dřevokazných škůdců; 
• o pokračování průzkumu mykoflóry; 
• o zapojení členů do ochrany přírody; 
• o činnosti poradny hub; 
• z odboček (klubů); 

C) hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši: + 44 tis Kč; 
D) současný stav: 

• počet členů: přibližně 1200; 
• počet odběratelů časopisu: přibližně 1200; 
• počet odboček (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., Hruška P.; 
C) zprávu předsedy a hospodáře o činnosti a hospodaření ČMS; 
D) návrh na vyloučení některých členů z ČMS, a to z důvodu dlouhodobého neplnění členských povinností 

(Lukáš Hraběta z Prahy, Jaroslav Kohout z Prahy, Hynek Kroček z Českého Krumlova, Jiří Marek z Podbořan, 
Jana Nováková z Jirkova, Václav Pavlík z Moravského Krumlova, Stanislav Pešek z Borové u Poličky, Pavel 
Sobotka z Mariánských Lázní, Pavel Svoboda z Pardubic, Ladislav Šenfeld ze Sedlčánek u Čelákovic, Jakub 
Šiška z Pelhřimova, Jaroslav Špurek z Ústí n. Labem, Miroslav Duzbaba z Náchoda, Roman Fluxa ze Vsetína, 
Zdeňka Fuksová z Mimoně, Martin Gebhart z Prahy, Josef Krýda z Ústí nad Orlicí, Miroslav Mlynář z České 
Skalice, Karel Novosád z Bystřičky, Antonín Nový z Brna Líšně, Antonín Ott z Mariánských Lázní, František 
Riemer z Červeného Hrádku, Marek Štěpán z Valtic), resp. pro opakované poškozování dobrého jména 
společnosti (Jiří Baier z Prahy); vyloučení členové budou písemně vyrozuměni a upozorněni, že již nemohou 
vystupovat jménem ČMS; 

E) zprávu revizorů účtů za rok 2012; 
F) návrhy na ocenění, a to:  

Zlatý Cantharellus: 
• Anna Švecová, Praha, 

Stříbrný Cantharellus: 
• Antonín Bielich, Nižbor. 
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