Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 29. 11. 2019 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS z.s.: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (dr. Tátosová, dr. Šorf)


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.


dr. Šorf předložil Výboru návrh DPP pro Jolanu Tátosovou - Organizační a administrativní
zabezpečení činnosti ČLS - ve výši 7000,- Kč.

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil DPP per rollam.


Výbor obdržel dvě žádosti o spolupořádání a spolufinancování konferencí:
Konference Pitná voda – žádost o spolupořádání.
RybIKon – žádost o spolufinancování nákladů ve výši 20 tis.

Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí se spolupořádáním konference Pitná voda. Konferenci
RybIKon podpoří ČLS tiskem sborníků do max. výše 10 tis. Kč. Výbor pověřuje vyřízením žádostí
hospodáře.
3. Matrika (dr. Duras)


Výbor obdržel 5 žádosti o členství v ČLS:
1. Mgr. Jana Petruželová (PřF MU Brno)
2. Mgr. Erika Lorencová (PřF MU Brno)
3. Bc. Lucie Kotyzová (PřF UHK, Hradec Králové)
4. Mgr. Anna Matoušů, Ph.D. (HBÚ BC AV ČR, v.v.i.)
5. RNDr. Jitka Jezberová, Ph.D, (HBÚ BC AV ČR, v.v.i.)

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil všech 5 žádostí o členství.
4. Pravidla České limnologické společnosti pro vyjádření na podporu občanských petic a vydání
stanovisek k veřejným prohlášením


Doc. Znachor předložil Výboru návrh pravidel pro vyjádření a podporu občanských petic a
stanovisek ČLS k veřejným prohlášením. Návrh byl prodiskutován a doplněn.
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil doplněná pravidla. Dokument bude umístěn na webové
stránky ČLS.

5. Různé






Dle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je plánován projekt soustavy jezer s
jejich využití k čerpání vody pro hydroenergetické využití. Realizací studie proveditelnosti
s termínem předložení 30. června 2020 byl pověřen Palivový kombinát Ústí s.p. Doc. Znachor
zaslal řediteli podniku dopis, v němž nabídl spolupráci ČLS při odborném posouzení
ekologických rizik souvisejících s navrhovaným projektem, a o reakci ředitele informoval výbor:
v současné chvíli probíhá hodnocení nabídek na analýzy a vyhodnocení variant propojené
vodohospodářské soustavy a připravuje se veřejná soutěž v energetické části; v této fázi úkolu
není posouzení ekosystémových rizik součástí zadání analýz, nicméně bude zahrnuta
v následujících krocích poté, co budou identifikovány možné varianty technických řešení. O
dalším postupu bude doc. Znachor průběžně informovat.
ČLS obdržela 8. listopadu 2019 nabídku ze strany Ministerstva životního prostředí (č.j.
MZP/2019/610/3505), aby navrhla z řad svých členů tři zástupce do zkušební komise
Ministerstva životního prostředí k ověřování odborné způsobilosti k provádění hodnocení
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výbor oslovil členskou
základnu, aktivní zájem o účast ve zkušební komisi projevil doc. Libor Pechar. V případě zájmu
kontaktujte předsedu ČLS, doc Znachora.
Jednání o likvidaci odpadních vod s účastí Povodí Moravy: dr. Duras se jednání zúčastní, na příští
schůzi bude referovat.

Termín příští schůze: 7. února 2020 v Praze.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

