Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s., konané dne 27. 4. 2017 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS z.s.: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (dr. Tátosová)
Rada vědeckých společností ČR kladně vyřídila obě žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2017 v
celkové výši 8.000 Kč, tato částka již byla připsána na účet ČLS a lze již čerpat výlohy spojené s projekty.
Usnesení: Výbor bere na vědomí možnost čerpání výloh spojených s dotačními projekty.
Dr. Tátosová předala podklady k hospodaření ČLS za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 Revizní
komisi. Revizní komise výsledky hospodaření i návrh rozpočtu schválila. Znění revizní zprávy je
umístěno na webových stránkách ČLS v sekci Hospodaření. Originál je archivován u tajemníka ČLS.
Revizní komise na základě podkladů provedla inventarizaci majetku a závazků ČLS a neshledala žádné
pochybení. Zpráva o inventarizaci je dostupná na webových stránkách ČLS v sekci Hospodaření.
Originál je archivován u tajemníka ČLS.
Usnesení: Výbor bere na vědomí výsledky Revizní komise.
3. Matrika (dr. Duras)
Výbor obdržel dvě žádosti o členství v ČLS:
Ing. Jiří Hronek, Střední škola rybářská, Vodňany, Vyšší odborná škola vodn. hosp. (doporučení: Faina,
Přikryl)
Ing. Jiří Patoka, Ph.D., Dis., FAPPZ, ČZÚ (doporučení: Kalous, Douda)
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil obě žádosti o členství.
4. Nová odborná skupina Rybářství a ichtyologie (doc Rulík)
Výbor obdržel oficiální žádost od zástupců Rybářské a ichtyologické sekce České zoologické společnosti
o vytvoření odborné Rybářské a ichtyologické skupiny v rámci struktury ČLS.
Usnesení: Výbor schvaluje vznik přípravného výboru pro vznik odborné skupiny a zároveň vyzývá tento
výbor k přípravě programové vize, tak aby návrh na vznik nové odborné skupiny mohl být předložen
ke schválení na Valném shromáždění ČLS v červnu 2018 dle Čl. IX. odst. 2 g) Stanov.
5. Konference ČLS a SLS 2018
Výbor ČLS stanovil na základě jednání s poskytovatelem objektu termín konání konference 25. - 29.
června 2018. Konference se bude konat v Jizerských horách, v současné chvíli probíhají jednání
s majiteli objektu Hotel Kořínek (http://www.hotelkorinek.cz/).

6. Různé
a) Doc. Rulík informoval Výbor o podané žádosti o vstup ČLS do správního řízení SEA a EIA vedeného
na MŽP (dle § 70 zákona 114 Sb.).
b) EFFS Ph.D. Award nominace: Výbor obdržel výsledky nominovaných doktorských prací: Z celkového
počtu 13 nominovaných prací se umístili:
Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D. (Freshwater fishless pools: From the metacommunities to the
systematics) na sedmé pozici;
Mgr. Vanda Rádková, Ph.D. (The influence of environmental variables and dispersal abilities on
distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens) na osmé pozici.

c) Speciální číslo Limnologických novin u příležitosti 50. výročí ČLS: Prof. Vrba seznámil Výbor
s kompletním obsahem speciálního čísla. Výbor diskutoval formální úpravu textu.
Předběžný termín příští schůze: 21. září 2017.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

