Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 22. 2. 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 předložila výboru souhrn hospodaření za rok 2018. Společnost hospodařila se
ziskem 7 360,- Kč. K 31. 12. 2018 disponovala ČLS finančními prostředky v celkové výši 221
467,- 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 2019. Výbor tento návrh projednal a doplnil.

Usneseni: Výbor schválil rozpočet ČLS na rok 2019 a doporučil jej dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní
komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátosová).


Prof. Kalous informoval výbor per rollam o workshopu „Invazní a nepůvodní organismy“, který
pořádá odborná skupina Rybářství a Ichtyologie, a požádal Výbor o finanční podporu v celkové
výši 5 tis. Kč.

Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí s výší finanční podpory pro organizaci workshopu.


Dr. Sacherová předložila výboru účtenky za poštovné povinných výtisků Limnologických novin,
čísla 18/3 ve výši 548,- Kč a čísla 18/4 ve výši 548,- Kč.

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci LimNo 18/3 a 18/4 v
celkové výši 1096,- Kč.
3. Matrika (dr. Duras)


Výbor obdržel 1 žádost o členství v ČLS:

1. Richter Pavel, Ing., Ph.D. (VÚV TGM, Praha)
Usnesení: Výbor žádost o členství jednomyslně schválil.
4. Veřejný rejstřík a Sbírka listin


Výbor obdržel Usnesení Městského soudu v Praze o změnách zapsaných ve Spolkovém
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 1516.

Usnesení: Výbor bere na vědomí usnesení Městského soudu v Praze o zapsání změn do Veřejného
rejstříku a Sbírky listin.

5. Spolupráce s ČVTVHS – diskuzní fórum Hospodaření s vodou v krajině, 28. 3. 2019 v Praze
Doc. Rulík informoval výbor o výsledcích schůzky přípravného výboru konané 12. 12. 2018 na
sekretariátu ČVTVHS na Novotného Lávce, kde se projednávala zejména forma připravovaného
diskusního fóra: omezený počet hlavních přednášek doprovázený větším počtem mikroprezentací.
Kapacita celé akce byla vzhledem k prostorovým možnostem omezena na max 50 účastníků. ČLS má
navrhnout přednášející.
Usnesení: Výbor diskutoval návrhy témat hlavních přednášek i mikroprezentací a s tím spojené
přednášející. Jednotlivé navržené přednášející osloví doc. Rulík a dr. Duras.
6. Různé










Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL: doc. Rulík, který je členem monitorovacího
výboru, informoval Výbor o nadcházejících krocích ohledně této studie. Mezirezortní
připomínkové řízení nadále probíhá, žádné nové informace prozatím nepřineslo. Doc. Rulík
připravuje spolu se třemi oslovenými senátory veřejné slyšení v Senátu PČR, které se bude
konat začátkem dubna 2019 a jehož tématem bude diskuze, zda ČR potřebuje koridor D-O-L .
Fosforová platforma: dr. Duras informoval Výbor o připravované konferenci s mezinárodní
účastí pořádané v 14. – 15. května v hotelu Rakovec v Brně. Počet účastníků je kapacitně
omezen.
Setkání mladých limnologů: dr. Šorf informoval o přípravách SML. Setkání se bude konat o
víkendu 26. – 28. dubna v Pasohlávkách u vodní nádrže Nové Mlýny. Přihlášku i program
rozešle během března.
Institut pro politiku a společnost oslovil dr. Tátosovou s pozvánkou na Pracovní snídani
s ministrem ŽP Richardem Brabcem, jejíž hlavním tématem bylo „boj se suchem“ a „boj
s kůrovcem“. Dr. Tátosová informovala výbor o průběhu akce. Žádné nové informace
nezazněly, průběh se nesl hodně v obecné rovině. Ministr představil výčet podporovaných
programů a opatření, prof. Storch okomentoval účinnost stávajících opatření (zejména
zemědělských) a jejich cílené obcházení.
Dr. Sacherová: 14. května v 15:00 proběhne seminář věnovaný dr. Janu Fottovi (Viničná 7,
posluchárna Fotochemie v přízemí)

Termín příští schůze: 17. května 2019 v Praze.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

