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

 

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

2. Matrika (dr. Šorf, dr. Duras) 

 Dr. Šorf upravil stávající formulář přihlášku a navržené změny zaslal členům výboru 
electronicky.  

Usnesení: Výbor jednomyslně přijal navržené úpravy přihlášky a pověřil dr. Šorfa aby 
připravil dvojjazyčnou (česko-anglickou) verzi přihlášky. 

 Dr. Duras a Dr. Špaček informovali Výbor, že předání správy Matriky probíhá. 

Usnesení: Výbor pověřil dr. Špačka aby připravil a před Vánoci rozeslal dopis s 
upozorněním dlužníkům. 

 Výbor diskutoval jak postupovat v případech, kdy zájemce o členství nemá žádná 
doporučení z řad stávajících členů. Diskutovala se otázka odborných znalostí zájemce: 
doc. Rulík upozornil, že ve Čl.I Stanov není uvedeno, že jsme odborný spolek, tudíž 
nelze odbornou znalost požadovat. Dr. Tátosová však upozornila, že Čl.I Stanov je 
definicí spolku podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to, 
zda je spolek odborný či zájmový určuje až účel spolku, čili Čl. III Stanov. Navíc Čl. 
V odst. 2 Stanov jasně říká, že zájemce o členství musí mít doporučení člena ČLS.  

Usnesení: Výbor doporučuje těmto zájemcům o členství aby zvážili, zda jsou schopni 
naplňovat cíle ČLS definované Čl. IV odst. 3 a případně podle seznamu členů 
dostupného na webových stránkách našli člena v blízkém okolí, kterého mohou 
oslovit a požádat o doporučení. Výbor pověřil Dr. Sacherovou přípravou krátkého 
doporučení pro tyto zájemce. 

3. Hospodaření (Dr. Šorf) 

 Stav  členských příspěvků: Dr. Šorf informoval Výbor, že k datu 4. prosince 2020 dluží 
členové příspěvky v celkové výši 33 tis. Kč. Členové využívají možnosti předplacení (to 
činí 8250 Kč), někteří mají předplaceno na mnoho let (Štrojsová letos ve dvou 
platbách zaslala 3300 Kč !).  

4 členové dluží členské příspěvky za 4 roky, tj. v celkové výši 1200 Kč, 5 členů dluží za 
3 roky (900 Kč) a 27 členů dluží za 2 roky (600 Kč) 

Usnesení: Viz bod Matrika: Výbor pověřuje Dr. Špačka zasláním upozornění 
dlužníkům. V případě, že do 31.12.2020 nebudou dlužné částky členů, dlužících za 2 a 
více let, uhrazeny, budou podle Čl. V odst. 6c vyloučeni. 

 

 Čerpání dotací RVS – Rybikon: na minulé schůzi Výbor schválil návrh organizátorů 
konference využít dotace RVS na odměny personálu zajišťujícímu technickou podporu 
konference v celkové výši 10 tis. Kč. Vzhledem k náročnosti online průběhu 
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konference s účastí  přes 100 lidí navrhnul Dr. Šorf navýšit celkové náklady OON 
technickému personálu na 16 tis. Kč. 

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil navýšení nákladů na ONN pro technický 
personál konference RybiKon na 16 tis. Kč a pověřuje Dr. Šorfa vyřízením DPP. 

 

 Dr. Sacherová předložila Výboru účtenku za poštovné povinných výtisků 
Limnologických novin, číslo 19/4  a 20/1 ve výši 556 Kč. 

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci LimNo ve 
výši 556 Kč. 
 

 Stav hospodaření – účetní uzávěrka a podklady pro revizní komisi 

Dr. Šorf připraví podklady pro Revizní komisi včetně návrhu rozpočtu na rok 2021.  

Usnesení: Výbor stanovil termín pro vyjádření RK k zaslaným materiálům: 10.4.2021 

 

4. Novinky z EFFS  

 Žádost o účast ve vědeckých výborech. Konference SEFS – bude probíhat online. 
Regionální zástupce – Doc. Rulík se za ČLS zúčastní.   

Usnesení: Výbor souhlasí s účastí Doc. Rulíka, ČLS uhradí konferenční poplatek.  

 2nd EFFS Freshproject “Urban algae” – schválení závěrečné zprávy projektu. Doc. 
Znachor informoval Výbor o obsahu zprávy. 

 Report projektu “Europonds” – zástupci za ČLS jsou Lucka Vébrová a Vojtěch Kolář.  

 Nominace na EFFS PhD Award 2020: Výbor navrhnul nominovat disertační práci Mgr. 
Lenky Procházkové.   

 

5. Různé  

 Sídlo ČLS – dohoda s UK: právní oddělení PřF zaslalo standardizovanou smlouvu, která 
specifikuje vzájemná práva a povinnosti instituce (PřF UK) a spolku. Se smlouvou se 
pojí poskytování služeb podatelny zpoplatněné částkou 500 Kč ročně.  

Usnesení: Výbor prodiskutoval zaslanou smlouvu, připomínky právnímu oddělení 
předloží Dr. Tátosová 

 

 Moravská Amazonie –  červnové prohlášení osmi odborných společností zaslané 
Vládě ČR a dotčeným Výborům PS ČR vyústilo ve shodu na způsobu lesního 
hospodaření na tomto území. Více zde:  

https://archiv.ihned.cz/c1-66851370-prvni-naznak-smiru-ve-stretu-o-amazonii-lesy-
cr-a-prirodovedci-se-dohodli-na-zpusobu-ochrany-soutoku-moravy-a-dyje 

 

 Vývoj kauzy Bečva: Doc. Rulík poukázal na skutečnost, že ČR dodnes nemá krizový 
havarijní plán, to vedlo právě v případě Bečvy k chaosu, kdo má kdy a kde vzorky 
odebrat apod. Výbor diskutoval jak by ČLS mohla aktivně přispět k vytvoření 
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takového havarijního plánu. Dr. Duras upozornil, že legislativně řešení havarijních 
situací ukotveno ve vodním zákoně, par. 41. a a má za to, že Limnospol by mohl za 
účasti svých členů hydrobiologů přispět třeba popisem úlohy hydrobiologie při 
havárii.  

 

 Konference ČLS SLS –  organizátoři zatím potvrdili termín 21. června 2021 pokud 
bude vakcína a proočkování. Akce by se konala v hotelu Devin v Bratislavě. 

 

Termín příští schůze: 12.2.2021 online. 
 
 

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


