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

1. Kontrola zápisu z řádné schůze Výboru: zápis byl schválen. 

2. Matrika (dr. Špaček) 

 Výbor obdržel několik žádostí o ukončení členství v ČLS. Na základě těchto žádostí 
matrikář ukončil členství těmto členům:  dr. Punčochář (bez dluhu), Mgr. Kosour (dluh 
900,- Kč), Mgr. Skaláková (bez dluhu), Ing. Vodáková (dluh 300,- Kč).  

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

 

 Od minulé schůze 10. prosince 2021, kdy dr. Špaček evidoval 19 členů s dluhem, kterým 
dle  čl. V ods. 6c Stanov hrozilo vyloučení, se i po výzvě zaslané na konci kalendářního 
roku 2021 snížil počet dlužníků pouze na 14. Byla však odhalena jedna chyba – špatně 
zadaný variabilní symbol plátcem a jeden nefunkční email člena-dlužníka, jenž si nezměnil 
své údaje v databázi ČLS a nebyly mu proto doručeny výzvy k úhradě dluhu.  

Usnesení: V souladu s článkem V ods. 6c Stanov byli pro neplacení členských příspěvků 
vyloučeni řádní členové: Borovec, J. (dluh 1200,- Kč), Mareš, L. (dluh 1200,- Kč), Petrtýl, 
M. (dluh 1200,- Kč), Svoboda, J. (dluh 1200 ,- Kč), Škaloudová, L. (dluh 1200 ,- Kč), Bohatá, 
L. (dluh 900 ,- Kč), Brabcová, B. (dluh 900,- Kč), Douda, K. (dluh 900 ,-. Kč), Grujčić, V. (dluh 
900,- Kč), Krausová, A. (dluh 500,- Kč) ; senioři: Gottwaldová, V. (dluh 600,- Kč), Křivánek, 
S. (dluh 600,- Kč), Leontovyčová, D. (dluh 500,- Kč), Lukavský, J. (dluh 500,- Kč). 

 

3. Hospodaření (Dr. Šorf) 

 Datovou schránkou bylo ČLS doručeno rozhodnutí RVS o přidělení dotací na rok 2022. 
Dotace na oba projekty byly přiděleny v plné celkové výši 33 tis. Kč: Projekt Redakce 
periodika Limnologické noviny, tvorba nových webových stránek ČLS – dotace ve výši 18 
tis. Kč (celkové náklady projektu 34 tis. Kč) Projekt Činnost odborných skupin ČLS – dotace 
ve výši 15 tis. Kč (celkové náklady projektu 22 tis. Kč). 

Usnesení: Výbor bere na vědomí.  

 Návrh rozpočtu na rok 2022. 

Stav účtu ČLS k 1.1. 2022 činil 300385,20 Kč. V důsledku pandemické situace byly v roce 
2021 odloženy původně plánované akce (kurzy atd.) a na účtu ČLS se nahromadily 
finanční prostředky, které umožňují  realizaci těchto akcí v roce 2022 a zároveň i 
spolufinancování EFFS projektu FreshProject ve výši 1000 EUR (viz níže). 

Na rok 2022 ČLS žádala vyšší dotace (18 tis. Kč) na projekt Redakce Limnologických novin, 
tvorba webových stránek ČLS s celkovými náklady 34 tis Kč (16 tis. Kč z prostředků ČLS)  
z důvodu přípravy nových webových stránek s funkční databázovou základnou pro správu 
účtů členů ČLS včetně evidence plateb členských příspěvků a dalšími novými webovými 
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prvky. Spolu s pravidelnými každoročními výdaji na redakci LimNo a web proto ČLS 
plánuje tyto výdaje ve výši cca 35 tis. Kč. 

Činnost odborných skupin bude finančně zajištěna částečně z dotace RVS (dotace ve výši 
15 tis. Kč), převážně však ze zdrojů ČLS, které budou vynaloženy na odložené akce 
(Determinační kurz na Hamru, Evropská ichtyologická konference, workshop zaměřený na 
tekoucí vody  aj.). Návrh rozpočtu počítá s celkovými náklady cca 41 tis. Kč.  

V návrhu rozpočtu činí celkové výdaje v roce 2022 (výše zmíněné + bankovní poplatky a 
poplatky za sídlo ČLS) cca 100 tis. Kč. 

Na straně příjmů návrh počítá s dotacemi RVS (33 tis. Kč) a členskými příspěvky (52,1 tis. 
Kč při 100% platební morálce všech aktivních členů), celkem tedy cca 85,1 tis. Kč.  

ČLS vede pohledávky za nezaplacené příspěvky za rok 2021 a starší v celkové výši 20,6 tis. 
Kč. 

Usnesení: S ohledem na nastřádané finanční prostředky za neuskutečněné akce 
v minulém roce Výbor neshledává problém v deficitním návrhu rozpočtu a návrh rozpočtu 
jednomyslně schvaluje. Pověřuje dr. Šorfa přípravou podkladů hospodaření za rok 2021 a 
rozpočtu na rok 2022 pro Revizní komisi.  

 4th Collaborative European Freshwater Sciences Project for Early Career Freshwater 
Researchers “(FreshProject)” - Call for proposals: vedení EFFS připravuje již čtvrtý projekt 
pro mladé vědce financovaný členskými společnostmi. Čtvrtá výzva pro ECR je zaměřena 
na původní výzkum jakéhokoliv aspektu ekologie vnitrozemských vod s cílem podpořit 
výzkum založený na originálním a dobře navrženém použití levné a jednoduché metodiky 
a podpořit tak multidisciplinární interakci mezi ECR z evropských zemí včetně možnosti 
zapojit do projektu i mladé vědce z nečlenských zemí. Vedení EFFS vyzvalo členské 
společnosti k finanční spoluúčasti na tomto čtvrtém kole projektu částkou, kterou si sami 
určí.  

Usnesení: ČLS finančně participovala v roce 2018 na druhém kole projektu FreshProject 
“Urban Algae” příspěvkem 1000 EUR. Projektu Urban Algae se tehdy zúčastnilo 100 
mladých vědců (mezi nimi také členové ČLS), kteří vytvořili 30 týmů pro sběr vzorků 
městských vodních nádrží napříč šesti bioregiony. Výbor ČLS podporuje tuto iniciativu 
EFFS a v per rollam hlasování jednomyslně schválil finanční spoluúčast na aktuální čtvrté 
výzvě částkou ve výši 1000 EUR. 
 

4.  Různé 

a) Nový web ČLS – dr. Šorf připraví sdílený dokument, kde se budou shromažďovat 
požadavky editorů (kdo a co na webu používá, jakou funkcionalitu ze svého pohledu 
potřebuje – matrikář, hospodář, editor LimNo atd.). 

b) Rada vědeckých společností (RVS) vyzvala předsedy členských společností o zaslání  
návrhů kandidátů do Výkonného výboru RVS pro období 2022 - 2026, s tím, že lze 
podpořit i současné složení.   
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Usnesení: Výbor bere na vědomí. 

c) Česká televize kontaktovala doc. Znachora aby se vyjádřil k vlivu plánované výstavby na 
kvalitu vody Lipenské přehrady. Doc. Znachor vznesl dotaz, zda v případě oslovení medii 
může/má vystupovat za ČLS. 

Usnesení: Členové ČLS jsou odborníky v oblasti hydrobiologie a proto je legitimní, že své 
odborné stanovisko na vyžádání medií prezentují. Výbor není kompetentní zasahovat do 
odborných stanovisek jednotlivých členů. Souhlas Výboru je však nezbytný, jedná-li se o 
vydání stanoviska Společnosti, např. v prohlášeních, peticích apod. 

d) Odborná skupina Rybníky se aktivně účastnila Hejného semináře z ekologie mokřadů a 
hydrobotaniky, jehož 20. ročník proběhl 2. – 3. 2. 2022 na Zemědělské fakultě JU v 
Českých Budějovicích. Seminář probíhal hybridní formou, prezenčně se zúčastnilo 
přibližně 30 akademických pracovníků a studentů a odborníků z praxe, cca 50 dalších 
zájemců sledovalo přenos online. 

 

Termín příští schůze: 06. 05. 2022 v Praze. 
 
 

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


