Zápis ze schůze Výboru ČLS, konané dne 11. 9. 2015 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS konané v Praze: zápis byl schválen.
2. Matrika (dr. Duras):
Výbor ČLS obdržel dvě žádosti o členství:
(1) Jana Zemanová, PřF JU, České Budějovic
doporučení: prof. Vrba, dr. Šorf
(2) RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D., VŠCHT, Praha
doporučení: doc. Kočí, dr. Krám
Obě žádosti o členství byly jednomyslně schváleny.

Seznam členů ČLS: Vzhledem k tomu, že uchovávání a zveřejňování seznamu členů s kontaktními údaji
je nakládáním s osobními údaji podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 236 odst. 3 OZ), může být
seznam členů uveřejněn jen se souhlasem všech členů spolku.
Přihláška k členství bude proto opatřena novou položkou „Souhlas s nakládáním s osobními údaji“,
kterou nový uchazeč o členství stvrdí svým podpisem. Stávající členové budou vyzváni
k elektronickému souhlasu, který bude vytvořen na webových stránkách ČLS. Členové, kteří svůj
souhlas s nakládáním s osobními údaji nepotvrdí, nebudou uvedeni v seznamu členů na webových
stránkách.
3. Prezentace odborných aktivit ČLS v časopise Vodní hospodářství
Jak zaznělo v diskusi na VS ČLS v Mikulově, činnost ČLS a jejich členů by měla být viditelná i za
hranicemi spolku. Předseda ČLS doc. Rulík dohodl s redakcí časopisu Vodní hospodářství (VH)
pravidelnou rubriku pro zprávy z ČLS. Tyto kratší úvodníky budou tematické a doprovodí je vždy jeden
nebo více článků s danou tématikou, které budou jako recenzované příspěvky otištěny v některém
z čísel VH. Výbor ČLS tímto vyzývá své členy, aby se zapojili do propagace aktivit společnosti a
pozitivně reagovali na žádosti o příspěvky do VH.
4. Konference SEFS 2017
Na 9. ročníku SEFS v Ženevě (5. – 10. 6. 2015) předložil doc. Rulík kandidaturu na pořádání 10. ročníku
SEFS v Olomouci, k níž se ČLS zavázala. Výbor EFFS kandidaturu schválil a navrhl termín konání
sympozia na 2. – 7. 7. 2017. Nejen v souvislosti s konáním mezinárodního sympozia v ČR se proto
Výbor ČLS rozhodl investovat do výroby anglického banneru, finalizace anglické mutace webových
stránek a propagačních materiálů společnosti.
5. Společná konference „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – Conservation“
Polská limnologická společnost jako hlavní organizátor ve spolupráci s ČLS a SLS uspořádá ve dnech
31.5. - 3.6. 2016 v Iławě v Polsku konferenci „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – Conservation“.

Konference je určena primárně limnologům Visegrádské skupiny – z důvodu maximálního snížení
vložného PLS rovněž zažádala o finanční podporu (Small Visegrad Fund Grant).
Různé
a) Fosforová platforma: Proběhla informace o tom, že se chystá založení obdoby Evropské fosforové
platformy (European Sustainable Phosphorus Platform), přičemž na konferenci Vodní nádrže Brno
v říjnu 2015 se sejde Přípravný výbor. HV se shodl na pozitivním přístupu k Platformě, dr. Duras, jenž se
jednání Přípravného výboru zúčastní, předá aktuální informace.
b) Setkání mladých limnologů: Po konferenci ČLS a SLS tradičně následuje i minikonference mladých
limnologů. Minulý ročník se konal v jižních Čechách na statku Hamr. Letos se Výbor ČLS (prof. Vrba)
rozhodl oslovit mladé kolegy z Moravy. Informace o Setkání mladých limnologů budou rozeslány
emailem a zveřejněny na webových stránkách.
Termín následující schůze Výboru ČLS: pátek 20. listopadu 2015 v Praze.

zapsala: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D
tajemník Výboru ČSL

Schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D
předseda Výboru ČLS

Zápis ze schůze Revizní komise ČLS, konané dne 11. 9. 2015 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení schůze
První schůze revizní komise se z organizačních důvodů konala současně se schůzí Výboru ČLS. Prof.
Vrba objasnil roli RK, tak jak je zanesena v nových stanovách, její úkoly a povinnosti.
2. Volba předsedy RK ČLS
Člen revizní komise doc. Pechar se ujal organizace volby předsedy RK a oslovil přítomného dr. Lišku o
souhlas s kandidaturou na předsedu RK. Dr. Liška s kandidaturou souhlasil. Doc. Pechar vyzval všechny
přítomné členy RK k hlasování: dr. Liška byl jednomyslně zvolen předsedou revizní komise ČLS (5 z 5ti
členů RK hlasovalo pro).

zapsala: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D
tajemník Výboru ČSL

Schválil: RNDr. Marek Liška, Ph.D.
předseda Revizní komise ČLS

