
Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

konané dne 18.9. 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 stavu čerpání dotací RVS na rok 2020. V současné době není 

na projektu Činnost odborných skupin vyčerpáno přibližně 10 tis, se kterými se v návrhu rozpočtu 

počítalo na náklady spojené s konferencí RybiKon. Organizátoři konference informovali Výbor ČLS, 

že konference bude probíhat online a bude nutné zajistit technickou podporu pro hladký průběh 

online přenosů a navrhli pokrýt z RVS projektu odměny technickému personálu konference.  

Finanční prostředky projektu Redakce periodika Limnologické noviny, administrace webových 

stránek ČLS, budou do konce roku řádně vyčerpány.  

 Usnesení: Výbor souhlasí s návrhem organizátorů pokrýt odměny personální technické podpory 

konference RybiKon z dotačního projetku Činnost odborných skupin v celkové výši 10 tis Kč.  

 

 Dr. Tátosová informovala Výbor o možnosti vrácení nevyčerpaných dotací RVS, kterou členům RVS 

nabídla po jarní vlně epidemie. Je pravděpodobné, že podobná možnost bude nabídnuta i na konci 

roku.   

 Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

 

 Dr. Tátosová připomněla, že do 15.10. musí být na RVS podány žádosti na dotační projeky na rok 

2021. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a po diskuzi doporučuje podat oba dotační projekty ve 

stejné výši a struktuře jako v letošním roce. 

 

 Dr. Šorf informoval Výbor o změně internetového bankovnictví pro účet ČLS vedený u České 

spořitelny. Servis24.cz,  kde bylo doposud možné účet spravovat, končí a účet bude převeden pod 

nově fungující interbankingovou platformu George. Pro úspěšný převod je nutné vyplnit bankou 

zaslaný formulář a nechat úředně podepsat předsedou.   

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a pověřuje dr. Tátosovou jednáním s Českou spořitelnou 

ve věci převodu účtu pod interbankingovou platformu George. 

 

 Dr. Sacherová oslovila správce webových stránek ohledně možnosti importovat údaje o zaplacených 

členských příspěvcích do webové databáze členů z výpisu (exportu) transakcí na účtu. Dosud byla 

evidence o výši zaplacených příspěvků prováděna ručně u každého člena zvlášť. Dr. Tátosová 

poskytla správci několik možností exportu z plaformy Geogre, kam bude spolkový účet převeden 

(viz výše), aby mohl otestovat různé možnosti.  

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

      



 

 
3. Matrika (dr. Duras – per rollam, a další) 

 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. 

 

 Dr.  Duras zaslal Výboru přehled matriky: 

 O ukončení členství požádali: Jaromír Seďa (bez dluhu), Eva Zelenková (příslib uhrazení dlužné 

částky), Hana Cajsbergerová (bez dluhu), Iva Melčáková. 

 Usnesení: Výbor bere na vědomí ukončení členství na vlastní žádost. 

 

 Návrh na ukončení členství z důvodu neplacení členských příspěvů dle čl. V bod 6c: Samuel Dijoux 

(dluh 1200,-), Zdeněk Lerch (dluh 1200,-), Antonín Střížek (dluh 1200,-), Jana Svobodová (dluh 

1200,-), Vlasta Gottwaldová (dluh 500,-), Svatopluk Křivánek (dluh 500,-), Jaromír Lukavský (dluh 

400,-) – nemá funkční emailovu adresu.  

 Usnesení: Výbor rozhodl, že dlužníkům bude zaslána další výzva, a v případě, že do konce roku 

nedojde k dorovnání dlužné částky bude k 31.12. členství ukončeno.    

 

 Výboru byla doručena jedna žádost o členství – naskenovanou žádost poskytla dr. Tátosová: 

Mgr. Lucie Veberová (Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň) 

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil žádost o členství. 

 

 Výbor projednal možnosti změny v nevolené funkci matrikáře. 

Usnesení: S ohledem na velké pracovní vytížení současného matrikáře dr. Durase, Výbor rozhodl 

předat matriku dr. Špačkovi.  

 

 Doc. Znachor vyzval členy Výboru k diskuzi o návrhu změn Stanov ohledně udělování pravomocí, 

např. při jednání s bankou apod., a ohledně zařazení možnosti online schůzí Výboru;  dále 

navrhnul stanovit konkrétní termín pro placení  členských příspěvků.  

Usnesení: Výbor věc prodiskutoval a navrhnul připravit podklady pro výše uvedené změny stanov 

pro příští zasedání Valného shromáždění. Tímto úkolem pověřil dr. Šorfa. 

 

4. Limnonoviny 

  Prosincové číslo Limnonovin bude věnováno problematice výstavby nových přehradních nádrží 

jako opatření ke zvýšení akumulace povrchových vod. V. Sacherová osloví vybrané členy 

společnosti se žádostí o příspěvek a předseda napíše úvodní slovo. P. Punčochář v předchozí 

emailové diskusi s P. Znachorem přislíbil napsat svůj pohled na danou problematiku. 

 

Usnesení:  

5. Novinky z EFFS (doc. Znachor) 

 7th Fresh Blood for FreshWater 2020 bylo zrušeno 



 

 

 12th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS-12) – proběhne 25.-30 července 2021 

v Dublinu (Irsko) 

 2nd EFFS Freshproject “Urban algae” – posunutí konce projektu do 31. prosince 2020 

 3rd European FreshProject “EUROPONDS”  - deadline pro podání návrhu projektu byl prodloužen 

do 15. července 2020 

5. Různé 

 Připojení ČLS k prohlášení ke změně klimatu iniciované Scottem Bonarem (American 
Fisheries Society) – ČLS se k prohlášení připojila jednak samostatně, neboť byla jako 
vědecká společnost zaměřená na vodní ekosystému oslovena autory prohlášení přímo, a 
jednak jako člen EFFS. Celé znění Statement of World Aquatic Scientific Societies on the 
Need to Take Urgent Action against Human-Caused Climate Change, Based on Scientific 
Evidence je dostupné na domovské stránce ČLS (www.limnospol.cz) . 

 Certifikat členství: předseda je oprávněn na žádost vydat certifikát členství v ČLS  

 Moravská amazonie: ČLS se připojila ke Společnému prohlášení odborných společností 

k problematice ochrany jihomoravských luhů (dostupné na domovské stránce ČLS: 

www.limnospol.cz).  Výsledkem prohlášení bylo jednání zástupců podepsaných 

společností s premiérem, který projevil vůli komunikovat a řešit.  

 Výbor obdržel žádost ze strany ČSPE o zveřejnění rozhovoru s J. Durasem a J. Hruškou pro 
ČSPE http://www.cspe.cz/sites/default/files/downloads/news/voda-v-ceske-krajine.pdf 
na webu ČLS. 

 Podnět od členské základny – K.Šimek chce podat stížnost na hospodaření na Mlýnském 
rybníku (Novohradské hory).  Výbor projednal možnosti: jako vědecká společnost, jenž 
především plní roli odborného garanta doporučuje podat stížnost na ČIŽP nebo na AOPK   

 

 

Termín příští schůze: 4.12.2020 pravděpodobně opět online. 

 

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

http://www.limnospol.cz/
http://www.limnospol.cz/
http://www.cspe.cz/sites/default/files/downloads/news/voda-v-ceske-krajine.pdf

