Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 27.2.2015 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen.
2. Hospodaření ČLS:
Podrobná zpráva o ročním hospodaření ČLS vypracovaná dr. Borovcem je v tomto čísle
Limnologických novin.
HV jednomyslně schválil uhrazení právních služeb v souvislosti s přípravou nových stanov ČLS.
3. Matrika (zpracoval dr. Duras)
Stav členské základny na začátku roku 2015:
• Celkem 183 členů - o 4 méně než na prahu r. 2014
• Revize věkových kategorií – studenti 3, řádní členové 136, senioři 34 a čestných je 10
Placení příspěvků:
• Ke konci r. 2014 bylo celkem 25 dlužníků, což je za poslední roky nejlepší výsledek (2013 – 31,
2014 – 36). Pouze 6 členů dluží více než 300,- Kč a nikdo více než 600,- Kč, HV letos nemusí
rozhodovat o vyloučení žádného člena pro neplacení členských příspěvků.
• Řada členů začala využívat předplácení.
• Na rok 2015 byly členům přičteny příspěvky ve výši 100,-Kč pro studenty a seniory a ve výši 300,Kč pro řádné členy.
• Několik členů již na rok 2015 zaplatilo.
HV ČLS jednomyslně schválil přijetí nové členky, RNDr. Ireny Šetlíkové, Ph.D. z JU v Českých
Budějovicích.
4. Nové stanovy ČLS
Prof. Vrba vypracoval a předložil HV ČLS návrh znění nových stanov České limnologické společnosti.
Potřeba nových stanov vychází z platnosti nového Občanského zákoníku a v něm uvedených pravidel
pro zapsané spolky. HV důkladně prošel a diskutoval všechny navržené články stanov, po úpravách
byl návrh stanov schválen všemi hlasy zúčastněných členů HV s tím, že prof. Vrba doplní odstavec
týkající se pravidel konání voleb do výboru společnosti. Po doplnění bude finální verze návrhu stanov
schválena HV per rollam a bude vyvěšena na webových stránkách ČLS. Prof. Vrba vypracuje
zdůvodnění, které bude provázet dopis všem členům ČLS s výzvou k veřejnému projednání
navrhovaného znění nových stanov České limnologické společnosti.
5. Různé
a) Konference ČLS a SLS 2015 – deadline pro registrace je 30. března 2015. Registrace probíhají
online na webových stánkách ČLS, položka menu XVII. KONFERENCE ČLS A SLS.

b) SEFS Award 2015: HV ČLS obdržel pouze dva návrhy obhájených doktorských prací, ty také
nominoval na cenu SEFS Award. Ivana Vaníčková: The dynamics of sexual reproduction and
ephippia production of Daphnia in reservoirs, Přf JU, 2014. Pavel Rychtecký: Application of modern
fluorescence techniques in studying growth, viability and phosphatase production of
phytoplankton, PřF JU, 2015.
c) Spoluráce s PLS: Předseda HV doc. Rulík dohodl s Polskou limnologickou společností spolupráci
na společné konferenci v roce 2016, místo konání v Polsku a téma konference bude upřesněno.

Předběžný termín následující schůze HV ČLS: pátek 15. května 2015. Pozvánky zajistí tajemník.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník HV ČSL

