Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 3.5.2018 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 rozhodnutí RVS o přidělení finančních prostředků v celkové
výši 8000,- Kč. Rozhodnutím č. 54/20108/RVS bylo ČLS přiděleno 4000,- Kč na projekt Činnost
odborných skupin ČLS, rozhodnutím č. 53/2018/RVS bylo přiděleno 4000,- Kč na projekt
Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových stránek ČLS.

Usnesení: Výbor bere na vědomí rozhodnutí RVS.
•

Dr. Tátosová předložila výboru návrh na prodloužení registrace online účetnictví na serveru
iDoklad.cz. Pro účely konference byla na tomto serveru provedena měsíční registrace zdarma,
která již vypršela. Prodloužení registrace na 3 měsíce stojí 940,17 Kč.

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil návrh na prodloužení registrace na iDoklad.cz a proplacení
faktury ve výši 940,17 Kč.
•

Dr. Tátosová předložila Výboru fakturu za pronájem sálu pro každoročně pořádaný
Determinační kurz zooplanktonu ve Dvoře Hamr (9. – 11. 3. 2018) v celkové výši 4200,- Kč.

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil proplacení faktury za pronájem sálu pro Determinační kurz
zooplanktonu ve výši 4200,- Kč.
•

Hlavní organizátor kurzu Michal Šorf navrhl DPP pro Miroslava Devettera (1800,- Kč), Martina
Bláhu (3000,-) a Marii Zhai (3600,- Kč) za výuku a náklady spojené s výukou a cestou na
Determinačním kurzu zooplanktonu konaném ve dnech 9.-11.3 2018 ve Dvoře Hamr.

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil vystavení DPP všem třem lektorům a pověřuje hospodáře
proplacením DPP.
•

Dr. Sacherová předložila výboru účtenku za poštovné spojené s rozesláním povinných výtisků
Speciálního čísla Limnologických novin ve výši 816,- Kč.

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci Speciálního čísla LimNo, ve
výši 816,– Kč.

3. Matrika (dr. Duras)
•

Výbor obdržel 6 žádostí o členství v ČLS:

Mgr. Andreja KUST (HBÚ BC AVČR, v.v.i)
Mgr. Vesna GRUJČIĆ (HBÚ BC AVČR, v.v.i.)
Mgr. Vinicius KAVAGUTTI (HBÚ BC AVČR, v.v.i.)
Mgr. Marie KAHOUNOVÁ (ÚŽP, PřF UK, Praha)
Ing. Martin ŠINDLER (FROV, JU, Vodňany)
Bc. Radka ČABLOVÁ (Katedra ekologie, PřF, UK, Praha)
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil všech 6 žádostí o členství.

4. Volby do Výboru ČSL a Revizní komise
Dle Čl. XII odst. 2 Stanov předseda ČLS vyzval členskou základnu k zasílání návrhů kandidátů do voleb
do Výboru ČLS a RK. Výbor obdržel dva návrhy, které projednal, prodiskutoval další možné kandidáty.
Usnesení: Výbor pověřuje předsedu ČSL úkolem oslovit vytipované kandidáty s žádostí o souhlas
s kandidaturou. Dr. Sacherovou pověřuje přípravou elektronických voleb na webu ČLS a vytvořením
informačního medailonku kandidátů.

5. Odborné skupiny
Dle čl. IX odst. 2 bodu g Valné shromáždění zřizuje nebo ruší odborné skupiny ČLS. Kromě připravované
rybářské a ichtyologické odborné skupiny výbor inicioval vytvoření nové odborné skupiny Rybníky,
která bude otevřena i pro nečleny.
Usnesení: Výbor pověřuje prof. Vrbu přípravou návrhu nové odborné skupiny Rybníky pro Valné
shromáždění, které se bude konat 26. června 2018 v Příchovicích u Kořenova.

6. GDPR
Dr. Tátosová zaslala členům Výboru informace o GDPR a krocích, které by ČLS měla podniknout.
Usnesení: Výbor projednal dostupné informace o GDPR, pověřil dr. Tátosovou vypracováním datového
auditu a prof. Vrbu vytvořením návrhu Informačního memoranda, v němž bude specifikováno
nakládání s osobními údaji členů ČSL.

Termín příští schůze: 25. června 2018 v Příchovicích u Kořenova

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

