
                          Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

                        konané dne 30.04. 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 členům Výboru zaslal 
dr. Šorf: Ing. Jan Grmela, Ph.D. (Mendelova Univerzita v Brně). 

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil žádost o členství. 

3. Hospodaření (Dr. Šorf) 

 Dr. Šorf informoval Výbor o včasném vypracování a doručení zprávy Revizní komise, 
vypracované na základě zaslaných podkladů. Revizní komise neshledala žádné chyby 
v hospodaření ČLS za rok 2020 a rovněž schválila navrhovaný rozpočet na rok 2021. 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zprávu Revizní komise a pověřuje dr. Šorfa zasláním 
Přehledu o příjmech a vydáních za rok 2020 (Vyhláška č. 325/2015 Sb.) na Městský 
soud v Praze 2. 

 

 Dr. Šorf informoval Výbor, že datovou schránkou bylo doručeno rozhodnutí RVS o 
udělení dotací na rok 2021 v celkové požadovaní výši 19 tis. Kč. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí. 

 

4.  Novinky z EFFS  

 Best Ph.D. thesis Award: nominantka dr. Lenka Procházková z Katedry ekologie PřF 
UK obsadila 3. místo. 

 

 Konference SEFS (nejdříve platné pro SEFS 13) - diskuse o návrhu pro snížení 
registračních poplatků pro účastníky, kteří jsou členy limnologických společností 
spadajících pod EFFS – SEFS požaduje schválení výborem ČLS. 

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně souhlasí s návrhem sníženého vložného pro členy 
členských limnologických společností na konferencích EFFS. 

 

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

 Kandidáti do Výboru ČLS a RK: na výzvu členské základně o zasílání návrhů kandidátů 
Výbor neobdržel dostatečný počet kandidátek, přistoupil tedy k individuálnímu 
oslovení členů. Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 30 dní před termínem 
konání voleb (Čl. XII ods. 4 Stanov). 

 Dr. Tátosová předložila návrh jednacího řádu pro distanční formu jednání Valného 
shromáždění. Výbor detailně prodiskutoval jednotlivé body jednacího řádu, provedl 
úpravy, tak aby jednací řád reflektoval Stanovy ČLS.  
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Usnesení: Výbor pověřuje dr. Šorfa, aby sporné body jednacího řádu konzultoval 
s právním poradcem, který upravoval návrh Stanov, a zná tedy strukturu a fungování 
ČLS. 

 

Různé 

Proběhla všeobecná diskuse o aktuální situaci ohledně koridoru D-O-L a vyšetřování 
havárie na Bečvě bez přijetí konkrétních závěrů.  

 

Termín příští schůze: 25.6.2021 online. 
 
 

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


