
                          Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

                        konané dne 12.02. 2021 - videokonference 

 

Přítomni: Znachor, Rulík, Duras, Sacherová, Šorf, Špaček, Tátosová. Host: Vrba 
 

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

2. Matrika (dr. Šorf, dr. Špaček) 

 Výboru byla doručena žádost o členství – naskenovanou žádost zaslal prof. Vrba: Ing. 
Lenka Kajgrová (Ústav akvakultury a ochrany vod, České Budějovice) 

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil žádost o členství. 

 Výboru byla rovněž doručena žádost o členství Ing. Martina Bláhy, Ph.D., kterému 
bylo členství ukončeno na základě Čl. V bod 6 ods.c) Stanov.  

Usnesení: V případě obnovení členství by zároveň došlo take k obnovení dlužné částky 
bývalého člena a tudíž by opět musel být naplněn Čl V bod 6 odst c) o ukončení členství. 
Výbor pověřil dr. Špačka, aby dr. Bláhu upozornil na tuto skutečnost.  

 Dr. Špaček informoval Výbor o obdržení dvou žádostí o ukončení členství: 
Samuel Dijoux – s dluhem 1200,- byl na minulé schůzi navržen na vyloučení dle Čl V 
bod 6 odst c) 
Iva Melčáková 

Usnesení: Výbor bere obě žádosti na ukončení členství na vědomí. 

 Dr. Špaček informoval výbor o stavu dlužníků, viz. bod 3. minulé schůze. Na výzvu o 
zaplacení dlužné částky nereagovalo 7 členů: 
3 členové (Z. Lerch, A. Střížek, J. Svobodová-Peltanová) dlužící členské příspěvky za 4 
roky (ke konci r. 2020), tj. v celkové výši 1200 Kč – dr. Špaček navrhuje uplatnit Čl.V 
bod 6 odst c), vyloučení pro neplacení. 

4 členové dlužící členské příspěvky ke konci roku 2020  za 3 roky, tj. v celkové výši 900 
Kč. 
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil okamžité uplatnění Čl.V bod 6 odst c) o 
vyloučení 3 členů s dluhem ke konci r. 2020 ve výši 1200,- Kč. Pověřuje matrikáře, aby 
tyto členy o vyloučení informoval.  
U 4 členů dlužících ke konci roku 2020 částku 900,- Kč se Výbor jednomyslně shodl na 
následujícím postupu: dr. Špaček těmto členům zašle poslední výzvu s termínem 
zaplacení do konce března 2021. V případě, že nedojde ze strany členů k uhrazení 
dlužné částky za členské příspěvky, bude uplatněn Čl.V bod 6 odst c) o vyloučení pro 
neplacení.  
  

Dr. Šorf upozornil na nemilou skutečnost: v r. 2021 vede ČLS pouze jediného (!) člena 
jako studenta – členská základna stárne. 
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3. Hospodaření (Dr. Šorf) 

 Dr. Šorf zaslal Výboru podklady o vyúčtování finančních prostředků z dotačních 
programů RVS a zpracování výroční zprávy ČLS pro RVS za rok 2020. Dotace byly 
čerpány v plné výši.  

Usnesení: Výbor per rollam jednomyslně schválil vyúčtování i výroční zprávu a 
doporučil jejich zaslání RVS v požadovaném termínu.  

 

 Dr. Šorf informoval Výbor, že vyúčtování dotací a výroční zpráva ČLS byla RVS zaslána 
v řádném termínu.  

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

 

• Dr. Šorf zaslal Výboru souhrn hospodaření za rok 2020. Společnost hospodařila se 
ziskem ve výši 51 934,- Kč. Celkové příjmy ve výši 92 074,- Kč představovaly členské 
příspěvky (72 050,- Kč, z toho tvoří podstatnou část předplacené členské příspěvky) a 
dotace RVS (20 000,- Kč). Celkové výdaje za rok 2020 ve výši 40 140,- Kč byly 
vynaloženy na služby a OON spojené s činností odborných skupin a provozem ČLS.  
ČLS eviduje za rok 2020 neuhrazné pohledávky výhradně z nezplacených členských 
příspěvků v celkové výši 43 200,- Kč.   

K 31. 12. 2020 disponovala ČLS finančními prostředky v celkové výši 260 268,15 Kč.  

Usnesení: Výbor schválil per rollam předložené výsledky hospodaření a doporučil 
jejich postoupení dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení. Výbor již na 
minulé schůzi stanovil termín pro vyjádření RK k zaslaným materiálům na 10.4.2021. 

 

• Dr. Šorf představil návrh rozpočtu ČLS na rok 2021. Výbor tento návrh projednal a 
doplnil. 

Usneseni: Výbor schválil rozpočet ČLS na rok 2021 a doporučil ho dle čl. 10 odst. 11c 
Stanov Revizní komisi ke schválení. Výbor již na minulé schůzi stanovil termín pro 
vyjádření RK k zaslaným materiálům na 10.4.2021. 

 

• Dr. Šorf informoval Výbor o žádosti na dotace pro rok 2021 poskytované RVS. V 
prvním kole žádostí (říjen 2020) RVS předběžně schválila požadovanou výši dotací na 
projekty ČLS: Projekt Redakce periodika Limnologické noviny; administrace webových 
stránek ČLS – 4 tis Kč; Projekt Činnost odborných skupin ČLS – 15 tis Kč.  

Žádost do 2. kola (tzv. Výzva1/2021) s termínem podání 15.1. 2021 byla podána v 
termínu. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 
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4. Novinky z EFFS  

 Poskytování oficiální značky „EFFS support“ pro konference: EFFS vytváří pravidla pro 
poskytování odborné záštity v případě, že se na ni s touto žádostí obrátí pořadatelé 
konferencí.   

 Pracovní skupiny EFFS: za ČLS se jedné ze skupin (WG3 - EFYR) účastní Vojtěch Kolář, 
který je současně našim zástupcem v projektu “Europonds”. 

 

5. Valné shromáždění, Volby do Výboru ČLS a Revizní komise 

 V letošním roce musí proběhnout VS, které vždy bylo organizováno v rámci společné 
konference SLS a ČLS. Vzhledem k nejistotě, zda konference bude moci letos 
proběhnout, vyvstala otázka, jak postupovat při svolání VS. Stanovy ČLS nereflektují 
vzniklou pandemickou situaci a tudíž nedefinují podmínky konání VS v online formě, 
zejména pak stanovení termínů pro zaslání podkladů o činnosti Výboru za jeho funční 
období, které členská základna na VS schvaluje. Volby do Výboru a Revizní komise již 
několik let probíhají vylučně online a Stanovy tuto skutečnost reflektují. Nominace na 
volby do Výboru ČLS a Revizní komise bude shromažďovat dr. Sacherová. 

Usnesení: Výbor pověřil dr. Tátosovou ČLS, aby oslovila RVS s prosbou o radu, jak 
v těchto případech postupovat a zda pro spolky existuje nová nařízení, která řeší 
případné prodloužení mandátu výborů. Výbor se k projednání organizace VS a voleb 
sejde na mimořádné schůzi 26.3.2021 (online). 

 

6. 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.  

 Rybníky: V rámci OP rybářství pro období 2021-2027 je řešena i problematika 
kompenzací EU rybářům za újmy, která však využívá převážně  zastaralé a tudíž 
neaktuální odkazy na odbornou literaturu. MZe zadalo poptávku na oponentí 
posudek na tuto literaturu. Vzhledem k tomu, že poptávka byla vypsána ve velmi 
krátkém termínu, nikdo z oslovených subjektů ani členové odborné skupiny Rybníky 
v rámci ČLS, se nepřihlásili.  

 

 

Termín příští schůze: 30.4.2021 online. 
 
 

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


