Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 16.2.2018 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 informovala výbor o vyúčtování finančních prostředků z dotačních programů RVS a
zpracování výroční zprávy ČLS pro RVS. Dotace byly čerpány v plné výši.
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil vyúčtovaní i výroční zprávu a doporučil jejich zaslání RVS
v požadovaném termínu.
Vyúčtování dotací a výroční zpráva ČLS byla RVS zaslána v řádném termínu.
Dr. Tátosová předložila výboru souhrn hospodaření za rok 2017. Společnost hospodařila se ziskem
16425,- Kč. K 31. 12. 2017 disponuje ČLS finančními prostředky v celkové výši 214106,- Kč.
Usnesení: Výbor schválil předložené výsledky hospodaření a doporučil jejich postoupení dle čl. 10
odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátosová).
Dr. Tátosová předložila návrh rozpočtu ČLS na rok 2018. Výbor tento návrh projednal a doplnil.
Usneseni: Výbor schválil rozpočet ČLS na rok 2018 a doporučil ho dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní
komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátosová).
Dr. Sacherová předložila výboru účtenku za poštovné povinných výtisků Limnologických novin, číslo
17/4 ve výši 468,- Kč.
Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci LimNo 17/4, ve výši 468,–
Kč.
3. Matrika (dr. Duras)
Stav členské základny k 1.1.2018: všech členů – 204, z toho řádných členů – 156, studentů – 1,
seniorů – 38, čestných členů – 9.
Členské příspěvky ke 31.12.2017: matrika eviduje celkem 16 dlužníků, celková dlužná částka činí
5200,-. Předplaceno má celkem 39 členů.
Výbor obdržel žádost o ukončení členství dr. Elišky Dobrovolné.
Usnesení: Výbor bere na vědomí ukončení členství Elišky Dobrovolné na vlastní žádost.
Výbor obdržel 10 žádostí o členství v ČLS:
Bc. Michaela Barychová – PřF UP, Olomouc
Bc. Radovan Coufal - PřF UP, Olomouc

Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. – HBÚ BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice
RNDr. Ing. Bořek Drozd, Ph.D. - FROV JU, České Budějovice
RNDr. Petra Horká, Ph.D. – ÚŽP, PřF UK, Praha
Ing. Pavlína Kuříková - ČZU, Praha
RNDr. Hana Janovská – VÚV TGM, Praha
Mgr. Libuše Opatřilová – Povodí Vltavy, s.p., Praha
Ing. Jan Regenda, Ph.D. – FROV JU, České Budějovice
Mgr. Jan Švanyga – OSVČ
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil všech 10 žádostí o členství.
Matrika evidovala ke dni 1. 1. 2018 jednoho člena s nezaplacenými příspěvky za 3 roky a více: RNDr.
Sirová Dagmara, řádný člen (900 Kč).
Usnesení: Výbor ČLS bere na vědomí zánik členství dle čl. 5 odst. 6c Stanov pro neplacení členských
příspěvků po dobu delší než 3 roky RNDr. Dagmary Sirové – členství ukončeno s dluhem vůči
společnosti ve výši 900 Kč.

4. Konference ČLS a SLS 2018
Výbor se věnoval praktickým otázkám organizace konference, dále diskutoval složení vědeckého
výboru konference, organizaci exkurzí, vytvoření konferenčního loga a návrhy plenárních přednášek.
Výbor otestoval připravený registrační formulář a navrhl drobné úpravy.
Usnesení: Výbor ČLS navrhuje vědecký výbor konference ve složení: dr. Sacherová – předsedkyně,
doc. Rulík, prof. Vrba, kteří s nominací souhlasí. Dále byli navrženi: dr. Pařil, dr. Bojková, prof. Kalous výbor pověřuje předsedu doc. Rulíka jednáním o souhlasu navržených členů vědeckého výboru.
Výbor oslovil dr. Fuksu ve věci jednání s CHKO Jizerské hory o zajištění průvodce na exkurzi po
rašeliništích.
Dle Čl. XII odst. 2 Stanov je odstupující výbor povinen nejpozději 90 dnů před konáním valného
shromáždění vyzvat všechny členy ČLS k navrhování vhodných kandidátů do nových volených orgánů.
Usnesení: Výbor pověřuje předsedu ČLS doc. Rulíka rozesláním výzvy včetně stanovení termínu, do
kdy mohou členové ČLS kandidáty navrhovat.
5. Různé
a) Dr. Fuksa informoval o činnosti Českého ramsarského výboru v roce 2017 – ukončen „Norský
projekt“, vydána kniha „Mokřady“. Styčné body ČRV a ČLS jsou vedle obecné ochrany mokřadů a
pramenných oblastí zejména plavba a umělé zasněžování.

Zprávy o projednávání problematiky vlivu umělého zasněžování na vodní toky v médiích (Fuksa v
DVTV dne 15. 1.2018), Vrba a Fuksa v „Nedej se Plus“ (ČT-2 dne 11. 2. 2018) – odkazy jsou uvedeny
na stránkách ČLS. Mediální zájem o téma zřejmě souvisí také s přípravou novely Vodního zákona
(výroba technického sněhu je zatím podle §101 osvobozena od poplatků za odběr povrchové vody).
První nutné řešení je zavedení poplatků a s tím spojeného standardního měření aktuální
spotřeby/odběrů vody z vodních toků, což povede ke zjištění reálných hodnot a posouzení reálného
ovlivnění režimu dotčených vodních toků. Další závažné vlivy (ochrana přírody, mokřadů a půdy) je
nutno sledovat taktéž. TAČR již vypsala nebo vypisuje granty.
Vláda 18. 1. 2018 přijala Koncepci vodní dopravy ČR pro období 2016–2023 s tím, že je ještě nutno
dořešit kompenzace a otázky lokalit NATURA 2000 v oblasti zamýšleného plavebního stupně Děčín.
Ve schváleném materiálu jsou dokonce dvě zmínky o „zamýšlené vodní cestě DOL“, ačkoliv se DOL v
základním podkladovém dokumentu Koncepce – Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) vůbec nezmiňuje.
Usnesení: Výbor považuje jak umělé zasněžování, tak zesplavňování toků za potenciální rizika pro
dobrý ekologický stav vodních toků a doporučil na ně cíleně zaměřit činnost odborné skupiny Tekoucí
vody.
b) Happening „Rozmanitost je život 2018“ – tým Biologického centra AV ČR a Výzkumné
infrastruktury SoWa organizuje 19. 5. 2018 neformální „piknik v trávě“ v Českých Budějovicích, na
němž se veřejnosti představují lokální i národní instituce, neziskové organizace, občanské iniciativy a
vědecké organizace. Organizátoři oslovili ČLS s nabídkou možnosti prezentovat aktivity České
limnologické společnosti prostřednictvím vlastního stánku, banneru či jakoukoli jinou nápaditou
formou.
Usnesení: Výbor uvítal možnost účasti na happeningu „Rozmanitost je život 2018“ a pověřil prof.
Vrbu prezentací aktivit ČLS.
c) Dr. Jan Sychra z PřF MU se obrátil na výbor s dotazem, zda se bude ČLS nějakým způsobem
angažovat v otázce týkající se plánované výstavby ÚN Nové Heřmínovy na Opavsku.
Usnesení: Výbor konstatoval nedostatek informací a prozatím se k této záležitosti nebude vyjadřovat.
d) Rada vědeckých společností České republiky se obrátila na jednotlivé společnosti se žádostí o
návrhy kandidátů do nového Výkonného výboru RVS ČR a zároveň i návrh kandidáta na předsedu RVS
ČR.
Usnesení: Výbor ČLS tuto žádost projednal, ale nemá ambice nominovat žádného kandidáta do
Výkonného výboru ani na předsedu RVS ČR.
Předběžný termín příští schůze: 27. dubna 2018

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

