Zápis ze schůze Výboru ČLS, konané dne 5. 2. 2016 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (dr. Tátosová, dr. Borovec)
Výbor v prosinci per rollam schválil proplacení účtenek spojených s tiskem a rozesíláním
Limnologických novin č. 4/2015 v celkové výši 3274 Kč a s proplacením flash disku ve výši 999 Kč.
Dr. Borovec informoval výbor o vyúčtování finančních prostředků z dotačních programů RVS a)
Vydávání periodika Limnologické noviny a b) Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných
seminářů. Dotace byly čerpány v plné výši. Vyúčtování dotací a výroční zpráva ČLS byla RVS zaslána
v řádném termínu.
Souhrn hospodaření ČLS za období 1.1.2015 – 31. 12. 2015:
Stav účtu účtu:
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Konečný stav k 31. 12. 2015
Prosincové účtenky proplacené v lednu 2016:
LimNo 15/4
Flash disk

Kč
169874,83
170270,49

Skutečný stav účtu

165997,49

3274,00
999,00

Přehled výnosů a nákladů:
Členské příspěvky
Dotace RVS
Bankovní úrok
Výnosy celkem:
Výdaje ČLS
Daň
Poplatky bance
Náklady celkem:

51600,00
18000,00
105,07
69705,07
70862,45
19,96
2700,00
73582,41

ČLS v roce 2015 hospodařila s deficitem 3877,34 Kč. Deficit (na rozdíl od minulých let) je dán výdaji
spojenými s pořádáním konference ČLS a SLS v celkové výši 41364,35 Kč.

NÁVRH ROZPOČTU 2016
Položka
Dotace RVS
Poplatky bankovní
Příspěvek

Suma Pozn.
18000
-2700
40000 členské příspěvky

Úrok
Výdaje:
LimnoNoviny
Speciál k 50. výročí
letáky angl. verze
Odborné skupiny - kurzy
SML
Web
Cestovní náklady
Výdaje suma
Výnosy
Náklady

100
-2000
15000
-5000
-3000
-3000
-5000
-3000
36000
58100
38700

Snížené náklady na tištěné LN
Speciální náklad tištěných LN k 50 výročí ČLS
Zoo determinační kurzy
Mladí limnologové

Výbor ČLS schválil návrh rozpočtu na rok 2016.
Vyúčtovaní hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 byl dle čl. 10 odst. 11c Stanov
předán k projednání předsedovi revizní komise dr. Liškovi.

3. Matrika (dr. Duras)
Pouze 9 členů dluží (jakoukoli částkou) ke dni 11. 1. 2016. Jedná se o rekordně nízké číslo oproti
předchozím letům, kdy jsme do nového roku vstupovali vždy s 20–35 dlužníky. Z letošních 9 dlužníků
dluží 5 členů do 300 a 4 členové dluží 300 Kč a více. Všem členům, kteří stihli vyrovnat své závazky,
děkujeme. Potěšitelné je, že se rozšiřuje předplacení příspěvků. K datu 1. 11. 2016 máme celkem 58
předplatitelů. ČLS měla 31.12.2015 celkem 185 členů.
Struktura členské základny:
K začátku roku 2016 měla ČLS celkem 183 členy, což je stejně jako na prahu roku 2015. V r. 2016
nemá ČLS žádného člena v kategorii „student“ (rok narození 1990 a vyšší), v kategorii „senior“ (rok
narození 1950 a dříve) evidujeme 34 členů, čestných členů 10 a řádných členů 139.
Výbor ČLS bere na vědomí:
a) zánik členství Ing. J. Doležela dle čl. 5 odst. 6c Stanov pro neplacení členských příspěvků po dobu
delší než 3 roky – odešel s dluhem vůči společnosti ve výši 900 Kč.
b) dobrovolné vystoupení Mgr. K. Dočekalové-Kolaříkové z ČLS dle čl. 5 odst. 6a – odchází s dluhem
vůči společnosti 600 Kč.
Výbor ČLS obdržel jednu žádost o členství:
RNDr. Pavel Vlach, PhD, EkoSolution – doporučují prof. Kubečka a doc. Rulík. Žádost o členství byla
jednomyslně schválena.
4. Pověření dr. J. Durase v jednání jménem ČLS ve věci NV 361/2003
Výbor ČLS jednomyslně souhlasí s pověřením dr. Durase v jednání jménem ČLS ve věci Návrhu vlády
č. 361/2003 o regulaci fosforu ve vodách.
5. Web a Facebook (dr. Sacherová)

Výbor ČLS by rád upozornil členy na FB profil ČSL. Díky zapojení dr. Kosoura jako administrátora
facebookového profilu společnosti značně vzrostla aktivita profilu a jsou na něm umisťovány velmi
zajímavé články a zprávy!
Výbor ČLS opět vyzývá své členy k používání aplikace „Pošli zprávu“, která je po přihlášení na
webových stránkách ČLS dostupná v levém menu. Tato aplikace umožňuje velmi jednouchou cestou
informovat a oslovit celou členskou základnu.
4. Konference SEFS10 2017
Doc. Rulík představil prozatímní návrh organizačního výboru konference na plenární přednášející:
Stephen R. Carpenter z University of Wisconsin a Steven Declerck z The Netherlands Institute of
Ecology (NIOO). Organizační výbor navrhuje celkem 4 plenární přednášky, z toho jednu prosloví vítěz
EFFS Ph.D. Award za nejlepší dizertaci.
5. Příprava rybářské a ichtyologické sekce
Doc. Rulík informoval Výbor ČLS o průběhu schůze výboru Rybářské a ichtyologické sekce České
zoologické společnosti, která se konala v rámci konference RybIKon2016 a kde proběhlo hlasování o
ukončení činnosti sekce v ČZS a jejím následném začlenění do ČLS. Členové Rybářské a ichtyologické
sekce projevili zájem o vstup do ČLS, někteří jsou členy naší společnosti, další si již vyvedli či podali
přihlášku do ČLS. Výbor ČLS žádá přípravný výbor sekce, aby připravil ustavení a zapojení pracovní
skupiny v rámci ČLS.
Různé
a) ČLS ve Vodním hospodářství
Předseda ČLS doc. Rulík dohodl s redakcí časopisu Vodní hospodářství (VH) pravidelnou rubriku pro
zprávy z ČLS. Příští úvodník se bude věnovat živinám (P, N) v sladkovodních a mořských ekosystémech
a odkáže rovněž na memorandum Fosforové platformy v ČR, jež na tento úvodník navazuje. Výbor
ČLS tímto nadále vyzývá své členy, aby se zapojili do propagace aktivit společnosti a pozitivně
reagovali na žádosti o příspěvky do VH.
b) Společná pracovní skupina ČSPE a ČLS k rybníkům: prof. Vrba informoval o přípravné schůzce
skupiny odborníků věnujících se problematice rybníků, která se sejde 5. 2. odpoledne. Za ČLS se její
práce zúčastní: dr. Duras, dr. Faina, doc. Pechar, dr. Potužák, dr. Sychra a prof. Vrba.
c) Setkání mladých limnologů 2016: dr. Šorf z Jihočeské Univerzity v Č. Budějovících se ujal
organizace 5. ročníku SML. Akce proběhne ve dnech 29. dubna do 1. května 2016 u Boleveckého
rybníka v Plzni. Informujte své studenty a zájemce! Veškeré informace jsou dostupné zde:
http://kbe.prf.jcu.cz/cs/sml
d) Návrh místa konání konference ČLS a SLS 2018: dr. Tátosová seznámila výbor s návrhem místa
konání následující konference ČLS a SLS. Jedná se o horský hotel Kořínek v oblasti Jizerských hor.
Výbor ČLS souhlasil s uvedeným objektem a pověřil dr. Tátosovou jednáním o rezervaci a možném
uspořádání příští konference.

Termín následující schůze Výboru ČLS: pátek 22. dubna 2016 v Praze.
zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

