
                          Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

                        konané dne 10. 12. 2021 online 

 

Přítomni: Znachor, Sacherová, Špaček, Šorf, Tátosová, Jurajda, Rosendorf. Host: Duras 
 
 

1. Kontrola zápisu z ustavující schůze nového Výboru ČLS: zápis byl schválen.   

    Kontrola zápisu z řádné schůze Výboru: zápis byl schválen. 

2. Matrika (dr. Špaček) 
Stav dlužníků členských příspěvků za rok 2021: v současné době dluží celkem 113 členů, tj. 
téměř polovina. Dle čl.V Členství ods. 6c hrozí 19 členům vyloučení z ČLS: 5 členů dluží na 
členských příspěvcích 1200,- Kč,  5 členů dluží 600,- Kč, 9 členů dluží 500,- Kč.  

Dr. Špaček navrhuje rozeslat dlužníkům upomínku s informací, že lze dluh do konce roku 
uhradit a členství v ČLS zachovat. 

Usnesení: Výbor s návrhem jednohlasně souhlasí.  

 

3. Hospodaření (Dr. Šorf) 

  Útvar kanceláře AV ČR informoval předsedu ČLS o hlášené kontrole účelného vyžití 
přidělených dotací na rok 2021. 

  Předseda RVS doc. Hrouda informoval předsedy členských společností, že AV ČR 
pravděpodobně podpoří projekty RVS na rok 2022 v plné výši, mírné obavy ohledně výše 
celkových dotačních prostředků panují pro následující rok  2023. 

Usnesení: Výbor bere na vědomí. 

  Dr. Šorf informoval Výbor o čerpání projektů dotací RVS.   

Projektu Redakce periodika Limnologické noviny; administrace webových stránek ČLS: 
po proplacení faktury správci webu (posílá ke konci prosince) bude řádně dočerpáno.  

Projekt Činnost odborných skupin ČLS: dotace je již řádně dočerpána.  

Dr. Šorf připraví vyúčtování dotací. Dr. Tátosová připraví roční výkaz pro RVS. 

Usnesení: Výbor bere na vědomí.  

  

4. SIL 2022 

Prof. Petrusek informoval předsedu Výboru o vyhlášení studentské soutěže o nejlepší 
článek autorů magisterského nebo doktorského studia organizované SIL (International 
Society of Limnology). Cenou pro vítěze bude plenární přednáška na 36. kongresu SIL 
v Berlíně v srpnu 2022.  

Nominace zaslané prof. Petruskovi hodnotili společně s ním i zástupci ČLS,  doc. Znachor  
a prof. Vrba, a vybrali do soutěže tuto publikaci: 
Dijoux S. & Boukal D.S. (2021) Community structure and collapses in multichannel food 
webs: Role of consumer body sizes and mesohabitat productivities. Ecology Letters, 24: 
1607-1618. 

Usnesení: Výbor bere na vědomí.  
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5. Novinky z EFFS  

 EFFS zaslala zástupcům členských organizací návrh podpory projektu Small meeting 
support. Zástupci ČLS (doc. Rulík, doc. Znachor) návrh schválili.  

 EFFS informovala zástupce členských organizací o připravovaném speciálním čísle 
časopisu Journal of Limnology, které bude věnováno vlivu manipulace s vodní hladinou na 
litorály nádrží a oblastí dolních toků řek. 

Usnesení: Výbor ČLS bere informace zaslané EFFS na vědomí. 
 

6. Společná konference ČLS a SLS 

 Organizátoři ze SLS informovali předsedu ČLS o návrhu termínu konání společné 
konference ve dnech 20. – 24. 6. 2022 v Bratislavě a požádali o nominace člena ČLS do 
přípravného výboru konference a dalších 2 – 3 členů do vědeckého výboru konference.  

Usnesení: Výbor ČLS bere navržený termín konání konference na vědomí. V přípravném 
výboru bude ČLS zastupovat její předseda, doc. Znachor. Do vědeckého výboru konference 
navrhl Výbor ČLS dr. Jurajdu, dr. Sacherovou a dr. Rosendorfa. 

 

7.  Různé 

a)  Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík – 
informoval dr. Duras. Aktualizovaná je v této studii proveditelnosti kalkulace látkové bilance 
pro fosfor, nově je zahrnut vstup P z odlehčovaných odpadních vod (za deště) a rybniční 
zdroje P v povodí. Zpracovatel studii projednával s rybářskou veřejností (také novinka).  Celé 
znění studie (135 str.) je ke stažení zde. 

b) Prof. Vrba (zástupce odborné skupiny Rybníky) informoval o konání Hejného semináře: 
XX. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky se bude konat ve dnech 2. – 3. 2. 2022 na 
Zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích. Informace byla zveřejněna na webu ČLS 
v sekci Aktuality. 

 

Termín příští schůze: 25. 02. 2022 online. 
 
 

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

https://zp.kraj-jihocesky.cz/_files/f615/files/koncepce/orlik/studie_proveditelnosti_opateni_ke_snieni_dotace_fosforu_do_vodniho_dila_orlik_rev211014.pdf

