
Vážení členové České limnologické společnosti, 

 

jeden z bodů letošního valného shromáždění je Návrh na změnu stanov ČLS. Poslední změna byla 

schválena valným shromážděním dne 30. června 2015. Novou verzi stanov, kterou vám 

předkládáme, najdete v příloze spolu s vyznačenými změnami. Zde je k nim krátký komentář: 

 

článek V, Členství: 

- V odstavci 2 konkretizujeme počet členů, kteří dávají v žádosti o členství své doporučení. Původní 

verze stanov mluvila o jednom členu, ale v přihlášce máme podmínku dvou doporučení. Jedná se 

pouze o formální zpřesnění. 

 

článek X, Výbor: 

- Odstavec 8 řeší vystupování za ČLS navenek. Jedná se o důležitý bod, protože je uveden ve 

spolkovém rejstříku a řídí se jím úřady nebo banky. Původní verze ve znění: „Navenek za ČLS 

jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru.“ znamenalo, že i pro jakýkoliv úkon stran 

hospodaření bylo nutné mít plnou moc od předsedy výboru. To způsobovalo prodlení a neschopnost 

rychlé reakce v jednání s úřady (např. zacházení s bankovním účtem společnosti, zřizování datové 

schránky, každoroční žádosti o dotace Rady vědeckých společností atd.). Nově navrhovaná verze 

toto řeší, protože umožňuje tajemníkovi a hospodáři zastupovat ČLS bez nutnosti zapojení předsedy 

výboru. Zároveň se navrhovaná změna týká pouze agendy související s administrativou 

a hospodařením. 

Navrhované znění: „Navenek za ČLS jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru. 

Vědecký tajemník nebo hospodář jsou oprávněni zastupovat navenek ČLS ve věci administrativních 

úkonů a ve věcech hospodaření spojených s běžnou činností ČLS.“ 

 

- V odstavci 14 reagujeme na omezení kvůli pandemii a přesně stanovujeme způsob jednání výboru 

per rollam. 

 

článek XI, Revizní komise: 

- V odstavci 1 je navržené snížení počtu členů revizní komise z původních pěti na tři. Jedním 

z hlavních důvodů je transparentnost hospodaření společnosti (transparentní účet, na webu 

zvěřejněné roční účetní uzávěrky atd.). Věříme, že proto není nutné zaměstnávat revizní povinností 

více členů společnosti.  

 

- Odstavec 13 odkazuje na možnost elektronického hlasování, které upravuje stejně jako 

elektronické jednání výboru (čl. X, odst. 14). 

 

 

Předem děkujeme za zvážení předloženého návrhu stanov. 

 

Výbor ČLS 


