Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 30.11.2018 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 čerpání dotací RVS. Finance obou projektů - Činnost
odborných skupin ČLS a Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových
stránek ČLS – byly řádně čerpány v průběhu celého roku a zaúčtováním prosincových faktur a
položek budou obě dotace čerpány v plném rozsahu.

Usnesení: Výbor bere na vědomí stav čerpání dotací RVS.
3. Matrika (dr. Duras)


Výbor obdržel 9 žádostí o členství v ČLS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kouřil Jan, prof., Ing., Ph.D. (JČU FROV)
Janáč Michal, Mgr., Ph.D. (ÚBO AVČR, v.v.i.)
Prchalová Marie, RNDr. Ph.D., (BC AVČR, v.v.i.)
Vogl Zdeněk, Mgr., (AOPK ČR)
Bohatá Lucie, Ing., (ČZU v Praze)
Schenková Jana, Ing., (ČZU v Praze)
Vodáková Barbora, Ing., (ČZU v Praze)
Krausová Anežka, Ing., (ČZU v Praze)
Gottwald Milan, Ing., (ČZU v Praze)

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil všech 9 žádostí o členství.
4. Veřejný rejstřík a Sbírka listin


Ve smyslu zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob je spolek
povinen rejstříkovému soudu doložit údaje, které se od posledního zápisu změnily. Dr.
Tátosová připravila veškeré podklady nutné pro změnu zápisu nových členů Výboru ČLS a
Revizní komise, a tyto zaslala na rejstříkový soud pro Prahu 2.

Usnesení: Výbor bere na vědomí kroky nezbytné pro zapsání nového složení orgánů ČLS do Veřejného
rejstříku a Sbírky listin.
5. EFFS – národní reprezentanti a EFFS Award 2019


Doc. Znachor navrhl, aby současní reprezentanti ČLS v EFFS – doc. Rulík a prof. Vrba – nadále
vykonávali tuto agendu.

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil návrh národních reprezentatnů v EFFS.


Výbor obdržel návrhy nominací PhD prací na EFFS Award:
Marek Šmejkal: Ecology of top fish predators, European catfish and asp, with consequence to
fish communities.
Petr Blabolil: Assessment of Czech water-bodies ecological potential based on fish community
Vesna Grujčić: Differential freshwater flagellate community response to bacterial prey with a
focus on planktonic Betaproteobacteria
Doc. Znachor detailně představil všechny nominované práce a autory.

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil nominaci dvou PhD prací – Vesny Grujčić a Marka Šmejkala.
Výbor pověřil předsedu ČLS, aby oznámil nominaci oběma autorům, požádal je o vypracování 5
stránkového summary a školitele požádal o vyjádření.
6. Spolupráce s ČVTVHS
Doc. Rulík obdržel dopis od předsedy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. pana
Mgr. Marka Reidera, ve kterém informuje o návrhu pokusit se formulovat společnou představu
přístupu k nápravě vodního režimu v krajině ve spolupráci ochránců přírody na straně jedné a
vodohospodářů na straně druhé. Odborné diskuzi (28. března 2019, Novotného Lávka, Praha) by mělo
předcházet vytvoření přípravného výboru, který bude koordinovat organizace, které se diskuze
zúčastní a navrhuje, aby ČLS nominovalo členy do tohoto přípravného výboru. První schůzka
přípravného výboru by se mohla konat 12.12.2018 na sekretariátu ČVTVHS na Novotného Lávce.
Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí se zapojením členů ČLS do mezioborové diskuze k problematice
sucha a retence vody v krajině. První přípravné schůzky se zúčastní doc. Rulík a dr. Duras. Kontaktní
osobou této agendy bude doc. Rulík.
7. Různé


Nabídka spolupořadatelství konference Hospodaření s vodou krajině (červen 2019, Třeboň):
dr. Rožnosvký oslovil ČLS s nabídkou spolupráce.

Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí s touto spoluprací a pověřuje prof. Vrbu komunikací
s organizátory konference. Dále Výbor vyzývá, pokud by kdokoliv ze členů ČLS shledal, že by na
jakékolik podobné akci byla spoluúčast ČLS vítána, nechť informuje Výbor, který tuto žádost projedná
zrychleně v per rollam řízení. Tyto aktivity Výbor velmi vítá.


DOL: Téma vodního díla D-O-L se stalo aktuálním poté, co bylo zveřejněno prohlášení
ministerstva dopravy o závěrech studie proveditelnosti. Doc Rulík, který je členem
monitorovacího výboru informoval Výbor o nadcházejících krocích ohledně této studie.
V současné chvíli je studie v mezirezortním připomínkovém řízení, které by mělo trval do února
2019.



Fosforová platforma: dr. Duras informoval Výbor o připravované konferenci s mezinárodní
účastí pořádané v dubnu 2019 v Brně. Přivítal by spoluúčast ČLS.

Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí být spolupořadatelem této konference.


Setkání mladých limnologů: doc. Rulík připomněl Výboru tradiční setkání s mladými limnology.
Výbor diskutoval možnou lokaci.

Usnesení: Výbor pověřuje dr. Šorfa, aby s kolegy z MU projednal možnosti konání SML na jižní Moravě.


Dr. Duras informoval Výbor o rozjednané spolupráci MŽP a ENKI, s.r.o., na téma hospodaření
na rybnících, kde ČLS zajistí názorovou diskuzi v rámci odborné skupiny Rybníky. ENKI zajistí
praktické školení pracovníků krajů a okresů i AOPK a zpracují metodiku.

Usnesení: Výbor bere na vědomí a tuto aktivitu plně podporuje.

Termín příští schůze: 22. února 2019 v Praze.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

schválil: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
předseda Výboru ČLS

