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Zápis z online plenárního jednání České asociace geomorfologů, z. s.  

z 15. 4. 2021 

 

 

Přítomní: 21 členů z celkových 61 

 

Program: 

1) Přednesení a schválení programu zasedání 

2) Schválení Volebního řádu 

3) Volba členů Výboru ČAG, z. s. na období 2021-2025 

4) Volba členů Revizní komise ČAG, z. s. 

5) Zpráva o činnosti ČAG, z. s. za rok 2020 

6) Zpráva o hospodaření ČAG, z. s. za rok 2020 

7) Změna stanov - zavedení pravidel hlasování per rollam 

8) Různé 

a) IAG Coucil - informace ze zasedání 

b) Soutěž studentských prací 

c) Informace o youtube kanálu ČAG 

d) Cena ČAG 

e) Konference ČAG a SAG 

f) Studentský workshop před konferencí ČAG a SAG 

g) Opravy online atlasu Mapy.cz - máme kontakt na zodpovědnou osobu 

h) ČSOP 

i) Kanál DOL 

 

 

1) Aby Plénum bylo usnášeníschopné, byl podle Stanov, čl. 7, bod 1.1 i), posunut začátek schůze 
o půl hodiny později. Program pléna, se kterým byli členové asociace seznámeni při zahájení 
pléna i prostřednictvím dopisu rozeslaného před zahájením pléna, byl jednohlasně schválen 
všemi přítomnými.  



2) Návrh volebního řádu pro volbu členů Výboru ČAG, z.s. na období 2021-2025 a navržení 
skrutátoři – RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. a RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. byli 
jednohlasně schváleni všemi přítomnými. Schválený návrh volebního řádu je na konci 
zápisu z pléna.  

3) Kandidáty na členy Výboru ČAG, z.s. na období 2021-2025 byly RNDr. Veronika Kapustová, 
Ph.D. (Ostravská univerzita), RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (Akademie věd České republiky, v.v.i.), 
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. 
(Akademie věd České republiky, v.v.i.). V tajném hlasování volilo celkem 43 členů z celkového 
počtu 61. RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. získala 38 hlasů, RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. získal 
36 hlasů, RNDr. Václav Stacke, Ph.D. získal 18 hlasů, RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. získal 24 
hlasů. Členy Výboru ČAG, z.s. na období 2021-2025 byly tedy zvoleni RNDr. Veronika 
Kapustová, Ph.D., RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. 

4) Byly voleni dva noví členové revizní komise, kam byli navrženi jako noví členové Mgr. Radek 
Tichavský, Ph.D., Mgr. Michal Břežný, Ph.D. Oba dva byli zvoleni a stali se novými členy 
revizní komise, které předsedá RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. Hlasování - PRO – 14, PROTI – 1, 
ZDRŽEL SE – 2  

5) Předseda ČAG, z. s. Dr. Jan Klimeš stručně seznámil přítomné členy asociace s informacemi o 
činnosti asociace v roce 2020. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 2020, který byl emailem zaslán členům 
asociace před zasedáním Pléna. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena všemi 
přítomnými. 

6) Hospodářka asociace Dr. Veronika Kapustová seznámila přítomné se stručnými informacemi 
o hospodaření asociace v r. 2020. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 2020, který byl emailem 
zaslán členům asociace před zasedáním Pléna. Přítomni byli informováni, že Revizní komise 
schválila Zprávu o hospodaření za rok 2020. Schválení PRO – 18, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1  

7) Dr. Jan Klimeš seznámil plénum s návrhem změn stanov, který zavádí hlasování per rollam a 
který byl emailem zaslán členům asociace před zasedáním Pléna. K navrhovaným změnám 
stanov nezazněly od členů asociace žádné připomínky. Dr. Jan Klimeš informoval členy, že 
hlasování per rollam umožňuje zapsaným spolkům změna zákona i bez změny stanov 
spolků. I přesto byla hlasováním odsouhlasena změna stanov, která možnost 
hlasování per rollam upravuje. Změna stanov byla jednohlasně schválena všemi 
přítomnými. 

8) Různé 

a) IAG Coucil - informace ze zasedání: Dr. Jan Klimeš informoval o zasedání řídícího výboru 
IAG, kde byl prodloužen mandát dosavadnímu vedení až do konference v Portugalsku 
2022. Informoval členy o obnovení vydávání IAG newsletter, kde je možné informovat o 
zajímavých akcích na národní úrovni. Členové ČAG, z. s. byli informování o 
geomorfologickém týdnu, který IAG začala pořádat a do kterého se aktivně zapojili i 
členové ČAG, z. s. (Dr. Michal Břežný a Mgr. Kristýna Schuchová). 

b) Dr. Václav Škarpich informoval o výsledcích 9. ročníku studentských prací, která byla 
pořádána spolu s Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV (ASG). Její podrobné 
vyhodnocení je možné najít na webu ČAG, z. s. -  
https://www.geomorfologie.cz/index.php?page=soutez&s=4.  



c) Členové byly informování o existenci a přejmenování youtube kanálu asociace - 
https://www.youtube.com/channel/UCf4xYyzjHcuy-bZJpDdgF4A/featured. 

d) S členy asociace byl diskutován koncept návrhu na novou cenu ČAG, z. s., který na základě 
diskuse výboru připravil Dr. Jan Lenart. Cena by měla být udělována za významný přínos 
k propagaci geomorfologie.  

e) Členové byli informování o přípravách prezenční konference ČAGu, která je plánována na 
rok 2022 v Horní Bečvě v hotelu Duo.  

f) Byla diskutována možnost uspořádat studentský workshop i v roce 2021, kdy nebude 
uspořádána konference ČAG. Přítomní členové podpořili možnost uspořádat workshop 
pouze před konferencí ČAG. 

g) Členové byli informování o možnosti kontaktovat tvůrce online atlasu Mapy.cz a 
nabídnout mu spolupráci na doplnění a opravě geomorfologických informací, které jsou 
v tomto atlasu. 

h) Byly diskutovány možnosti zapojení členů ČAG, z. s. do zvyšování kvality a aktuálnosti 
geomorfologických informací sdělovaných veřejnosti prostřednictvím např. informačních 
cedulí naučných stezek. Členové vyjádřili zájem o tuto aktivitu, Výbor ČAG, z. s. bude 
kontaktovat vedení AOPK a pokusí se dohodnout podrobnosti možného zapojení do těchto 
aktivit.   

i) Doc. Hradecký informoval o vývoji záměru dostavby plavebního kanálu Odra – Dunaj – 
Labe.  

j) Výbor ČAG, z. s. navrhl ukončení členství Petru Mackovčinovi k 31.12.2020, plénum tento 
návrh schválilo.  

Předseda asociace Dr. Klimeš poděkoval přítomným a ukončil plenární zasedání.  

 

Návrh Volebního řádu 

Volby členů Výboru ČAG, z.s. na období 2021-2025 

 

1) Návrh kandidátů 

- Členové ČAG, z.s. mohou navrhovat kandidáty z řad členů ČAG, z.s. (dále jen „spolku“). Mohou 
navrhnout sami sebe a také někoho jiného, musí mít ovšem jeho souhlas 

- Před zasedáním Pléna, kde proběhnou volby (15. 4. 2021) členové zasílají návrhy kandidátů 
emailem na veronika.kapustova@osu.cz  

- Z navržených členů vznikne kandidátní listina, která může být doplňována i na zasedání Pléna 
těsně před volbou. 

2) Volba skrutátorů 

- Na zasedání Pléna se z přítomných členů spolku zvolí dva skrutátoři. 

3) Tajné hlasování prostřednictvím aplikace Zoom (přítomní na zasedání pléna) 

- Členové spolku, přítomní na zasedání Pléna, dostanou možnost anonymně hlasovat 
v hlasovacím okně, které aktivuje jeden ze skrutátorů 

- Každý člen může dát během své volby hlas pouze 3 kandidátům 



- V případě nemožnosti hlasování přes Zoom (z technických důvodů) pošle člen své hlasy 
obratem na email skrutátora 

- Skrutátoři zaevidují všechny platné hlasy jednotlivých kandidátů. 

4) Hlasování nepřítomných členů prostřednictvím emailu 

- Dle Stanov spolku (Čl. 7 odst. 1g) jsou členové výboru spolku zvoleni, vysloví-li se pro ně 
nadpoloviční většina všech členů spolku. Možnost hlasovat dostanou všichni členové spolku 

- Po uzavření kandidátní listiny a hlasování členů přítomných na zasedání Pléna skrutátoři 
odešlou kandidátní listinu s pokyny k hlasování všem nepřítomným členům na jejich email 

- Platné hlasy obdržené zpět emailem do stanovené doby, tedy 21.4.2021 budou anonymizovány 
a přičteny daným kandidátům. 

5) Sečtení hlasů a oznámení výsledku 

- Skrutátoři oznámí výsledky voleb stávajícímu Výboru spolku, který pak o výsledcích voleb 
bude informovat členy spolku. 

 

 

Zapsal: Jan Klimeš (předseda ČAG, z. s.) 

 

 

Verifikoval: Petr Tábořík (člen Výboru ČAG, z. s.) 

 


