Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 1.12. 2017 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS z.s.: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (dr. Tátosová)
Dr. Tátosová per rollam informovala výbor o čerpání finančních prostředků z dotačních programů RVS:
a) Vydávání periodika Limnologické noviny, kde zbývá utratit min. 4 tis.
b) Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů, kde zbývá utratit min 2 tis.
Dr. Duras navrhl pořízení nové verze českého roll upu, který by byl deponován v Olomouci.
Usnesení: Výbor navrhuje z dotačního titulu uhradit kromě nákladů na distribuci LimNo také DPP za
editační práce. Výbor jednomyslně chválil pořízení nové české verze roll upu, určeného k prezentaci
ČLS na konferencích.
Členové výboru navrhli DPP pro dr. Sacherovou za editační práci na Limnologických novinách v celkové
výši 6 tis. Kč.
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil DPP pro dr. Sacherovou v celkové výší 6 tis. Kč. Dr. Tátosová
připraví DPP a zajistí vyplacení smluvní částky.
Dr. Tátosová navrhla DPP pro prof. Vrbu za editační práce na rozsáhlém speciálním čísle Limnologických
novin, které vychází k 50. výročí ČLS.
Usnesen: Po diskusi výbor schválil DPP pro prof. Vrbu v celkové výši DPP 10 tis. Kč. Dr. Tátosová připraví
DPP a zajistí vyplacení smluvní částky.
Dr. Sacherová předložila výboru účtenky za poštovné povinných výtisků Limnologických novin, číslo 1,
2 a 3, v celkové výši 1402,- Kč.
Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci LimNo 17/1, Limno 17/2 a
LimNo 17/3 v celkové ve výši 1402,– Kč.
Doc. Rulík požádal výbor o per rollam schválení příspěvku ČLS ve výši – 1000 EUR na 2. kolo soutěže
tzv. „Collaborative European Freshwater Science Project for Young Researchers Fresh Project 20182019, které vypisuje The European Federation for Freshwater Sciences (EFFS).
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil finanční spoluúčast ČLS na Collaborative European Freshwater
Science Project for Young Researchers Fresh Project 2018-2019 v celkové výši 1000 EUR a zároveň
ukládá, aby byla takto položka zahrnuta v návrhu rozpočtu ČLS na rok 2018.
3. Matrika (dr. Duras)

Výbor obdržel žádost o ukončení členství paní Aleny Kočárkové.
Usnesení: Výbor bere na vědomí ukončení členství Aleny Kočárkoví na vlastní žádost.
Výbor obdržel tři žádosti o členství v ČLS:
Ing. Pavel Jurajda, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Mgr. Martina Čvrtlíková, Ph.D., HBÚ BC, AV ČR, České Budějovice
Mgr. Matěj Pokorný, Katedra ekologie, PřF UK, Praha
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil všechny tři žádosti o členství.
4. Konference ČLS a SLS 2018
Výbor diskutoval rámcový rozpočet konference na základě dosavadní finanční rozvahy vyjednané
s objektem Hotel Kořínek v Příchovicích.
Konferenční poplatek výbor předběžně navrhuje takto: 2000 Kč pro nečleny, 1800 Kč pro členy ČLS a
studenty-nečleny a 1500 Kč pro členy-studenty a seniory.
Ubytování a stravné (osoba/noc/plná penze na den): 650 Kč, za celý pobyt tedy 2600 Kč

Usnesení: Dr. Tátosová osloví správce webu a požádá o vytvoření přihlašovacího formuláře a dojedná
finální výši plateb s objektem Hotel Kořínek. Výběr konferenčních poplatků a plateb za ubytování se
stravným bude koordinovat společně s Martinem a Tadeášem Rulíkovými.
Předběžný termín příští schůze: 12. únor 2018

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

