
Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

konané dne 15.5. 2020 - videokonference 

 
Přítomni: Znachor, Rulík, Sacherová, Šorf, Špaček, Tátosová 

Omluveni: Duras 

Host: Vrba 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS z.s.: zápis byl schválen.   

2. Hospodaření (dr. Šorf, dr. Tátosová) 

 Dr. Tátosová informovala výbor o odeslání a úspěšném příjetí vyúčtování finančních prostředků 

z dotačních programů RVS za rok 2019. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.  

 

 Dr. Šorf informoval Výbor o udělení dotací pro rok 2020 poskytované RVS. ČLS již na účet obdržela 

finance pro oba projekty v celkové výši 20 tis. Kč.  

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

 

 Dr. Šorf informoval Výbor o zaslání vyúčtování srážkové daně na FÚ v termínu stanovené ZoÚ. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

 

 Dr. Tátosová upozornila, že je do konce června nutno zaslat Přehled o vyúčtování ČLS na Městský 

soud v Praze. 

Usnesení: Výbor pověřil dr. Šorfa o zaslání požadovaného dokumentu datovou schránkou. 

 

 Dr. Tátosová informovala Výbor o stavu čerpání dotací RVS na rok 2020. V současné době je 

z projektu Činnost odborných skupin vyčerpána přibližně polovina dotačních nákladů, z projektu  

Redakce periodika Limnologické noviny; administrace webových stránek ČLS zatím nebylo 

čerpáno vůbec.  

Usnesení: Výbor pověřil dr. Tátosovou zjištěním stavu akcí plánovaných skupinou Rybářství a 

ichtyologie, dále prof. Vrbu stavem akcí skupiny Rybníky.  

 

      

3. Matrika (dr. Šorf) 

 Dr. Šorf informoval Výbor o prověření stavu zaplacených příspěvků. V peněžních denících 

z minulých let a z historie změn ve webové databázi příspěvků byly dohledány všechny 

nesrovnalosti. Ve webové databázi byly opraveny všechny příspěvky za rok 2019. Dalším 

krokem bude přičtení příspěvku za rok 2020 všem členům a následně proběhne úprava podle 

příchozích plateb na účet ČLS. Proběhla diskuze o možnosti importovat data (xls/csv) z účtu 

do webové databáze příspěvků, což by vedlo k menší chybovosti evidence příspěvků na webu 

a jejich snadnější správě. 



 

 
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. Výbor pověřuje dr. Sacherovou komunikací se 

správcem webových stránek o možnosti importu dat do databáze příspěvků. Průběh a další 

postup řešení budou probrány na přístí schůzi Výboru. 

 

 Na minulé schůzi proběhla diskuse jak postupovat v případech, kdy zájemce o členství nemá 

žádná doporučení z řad stávajících členů. 

Usnesení: Dr. Sacherová připraví návrh postupu pro zájemce o členství bez doporučení z řad 

členů. 

 

4. Limnonoviny 

 Byl diskutován obsah dalšího čísla a padl návrh, aby byli osloveni vybraní členové 

společnosti se žádostí o vyjádření názoru k plánované výstavbě nových nádrží v rámci 

opatření proti suchu. Publikované příspěvky poslouží jako základ pro případnou 

otevřenou diskusi na dané téma. 

Usnesení: Dr. Sacherová bude kontaktovat vybrané členy společnosti. 

5. Různé 

 Mediální stopa členů ČSL a aktivita Facebookových stránek: Doc. Znachor navrhl 

zveřejňovat informace o mediálních výstupech členů do medií apod. Proběhla diskuze o 

formě a kapacitě členů Výboru věnovat se aktivně vyhledávání všech mediálních výstupů 

a zároveň větší propagaci aktivit na Facebooku. Doc. Znachor navrhl vypsat „inzerát“ na 

správce Facebookových stránek, adresovaný členům ČSL či studentům z oboru. 

 Diskuze o tom, zda má ČLS zaujmout nějaké stanovisko v souvislosti se zvýšenou četností 

článků v médiích podporujících výstavbu nových přehrad či zádrží, a jen okrajově 

akcentujících nutnost zvýšení retence vody v půdě a komplexní změnu našeho přístupu. 

Výbor se shodl, že společné prohlášení ČLS a ČVTVHS k hospodaření s vodou v České 

republice je stále aktuální a není nutné jej v současné situaci nijak měnit. Výbor bude 

situaci nadále monitorovat.  

 EFFS – 3rd European FreshProject “EUROPONDS“: členská základna byla informována. 

 

Termín příští schůze: 18.9.2020 v Praze. 

 

zapsala: Jolana Tátosová    schválil: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. 
tajemník Výboru ČSL     předseda Výboru ČLS    


