
                          Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

                        konané dne 06. 05. 2022 v Praze 

 

Přítomni: Znachor, Sacherová, Špaček, Tátosová, Jurajda, Rosendorf. Omluven: Šorf. Host: 
Lucie Kotyzová 
 
 

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

2. Matrika (dr. Špaček) 

 Dr. Šorf připravil česko-anglickou verzi přihlášky. Návrhy a připomínky zaslané členy 
Výboru zapracoval.  
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil per rollam návrh nové verze přihlášky. Pověřuje dr. 
Šorfa umístěním nové verze přihlášky na webové stránky společnosti.   

 Výbor obdržel dvě žádosti o ukončení členství v ČLS. Na základě těchto žádostí matrikář 

ukončil členství těmto členům: Mgr. Pavel Soukup (bez dluhu), Lukáš Mareš (dluh 1500,- 

Kč).    

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

 Výbor obdržel jednu žádost o členství v ČLS: Mgr. Stanislav Vojtásek (Povodí Odry, s.p.). 
Usnesení: Výbor přijetí Mgr. Stanislava Vojtáska jednomyslně schválil per rollam.  

 Dr. Špaček zaslal členům ČLS pololetní připomenutí k zaplacení členských příspěvků 
s cílem zajistit co nejvyšší platební morálku členů a snížit pohledávky společnosti.  
Usnesení: Výbor bere na vědomí a podporuje vyšší frekvenci výzev k platbám členských 
příspěvků.  

 

3. Hospodaření (dr. Šorf) 

 Dotace RVS na projekty ČLS přidělené v plné celkové výši 33 tis. Kč byly připsány na účet 
ČLS.  
Usnesení: Výbor bere na vědomí.  

 Organizátor Determinačního kurzu zooplanktonu dr. Šorf zaslal Výboru návrh DPP pro 
lektora kurzu dr. Devettera (3000,-Kč)  

Organizátor Determinačního kurzu zooplanktonu dr. Šorf zaslal Výboru fakturu za 
pronájem sálu ve Dvoře Hamr v celkové výši 5100,- Kč. 

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil per rollam vystavení DPP v navrhované výši a 
proplacení faktury za pronájem sálu. Pověřuje hospodáře proplacením DPP a faktury. 

 Mgr. Rosendorf v březnu informoval Výbor o úmrtí dlouholetého člena a bývalého 
tajemníka ČLS RNDr. Ladislava Havla, CSc. V souvislosti s touto smutnou událostí 
navrhnul uctít jeho památku jménem ČLS smuteční kyticí. 

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně návrh per rollam schválil a pověřil dr. Tátosovou 
pořízením smuteční kytice a zastoupením Výboru při rozloučení s dlouholetým 
kamarádem, členem a tajemníkem ČSL. 

 Dr. Tátosová předložila Výboru účtenku za smuteční kytici ve výši 3 000,- Kč.  
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Usnesení: Výbor jednomyslně schválil proplacení nákladů na pořízení smuteční kytice 
v uvedené výši.  

 ČLS navázala spolupráci s Mgr. Lucií Kotyzovou, členkou ČSL a doktorandkou PřF 
Univerzity Hradec Králové, která bude koordinovat a spravovat sociální sítě Společnosti. 
Dr. Špaček navrhnul Výboru její vyslání a  proplacení studentského vložného (150 EUR) 
na konferenci ČLS a SLS v Bratislavě. 

Usnesení: Výbor per rollam jednomyslně návrh schválil.  

 
4.  Různé 

a) Správu sociálních sítí ČLS (Facebook a Instagram) převzala Mgr. Lucie Kotyzová. Máte-li 
zájem v rámci ČLS zveřejnit nějakou událost nebo prezentovat činnost členů formou 
fotografií, kontaktujte Lucii na email: kotyzovalu@gmail.com. Kontakt na ni naleznete 
také na webu, v sekci Kontakty. 

b) ČLS zaštítila mezilaboratorní porovnávací zkoušku zaměřenou na zooplankton (dříve 
prováděl ASLAB). Kompetence jsou nastaveny následovně: Radka Čablová (VÚV) vzorek 
připraví, na katedře ekologie PřF UK kolegové provedou kontrolní determinaci a na VÚV 
se vyhodnotí výsledky. Pokud má vaše pracoviště zájem se porovnání zúčastnit, 
kontaktujte Radku Čablovou (radka.cablova@vuv.cz). 

c) Konference Rybníky 2022 proběhne 9. a 10. 6. 2022 od 9:00 hod na Fakultě stavební 
ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. 

d) EFFS vyhodnotila návrhy projektů podané v rámci 4th Collaborative European Freshwater 
Sciences Project for Early Career Freshwater Researchers “(FreshProject), na kterém ČLS 
se finančně spolupodílí. Vítězný návrh, který bude financován, nese název "Life in plastic, 
it’s fantastic: unravelling the microalgal community of plastisphere across European lentic 
systems (PhytoPlastic)", a do soutěže ho podaly Veronica Nava (AIOL - Italian Association 
for Oceanography and Limnology) a Julia Gostyńska (AIL – Iberian Limnological 
Association). Nyní bude projekt otevřen pro mladé výzkumníky, kteří mají zájem stát se 
členem výzkumné skupiny tohoto projektu.  

e) Na konci minulého roku vyhlásil SIL studentskou soutěž o nejlepší článek vycházející z 
Mgr. nebo PhD. studia. S velkým potěšením oznamujeme, že vítěznou publikací se stal 
článek Samuela Dijoux a Davida Boukala: 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. Oceněný studentský autor 
získává pozvánku na srpnový kongres SIL konaný v Berlíně s možností přednést plenární 
přednášku. Oběma autorům blahopřejeme.  

 

Termín příští schůze: 07. 10. 2022 v Praze. 
 
 

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

mailto:kotyzovalu@gmail.com

