Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,
konané dne 17.5. 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 předala výborem schválené výsledky hospodaření, návrh rozpočtu a žádost o
inventarizaci majetku Revizní komisi. RK hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
schválila, při inventarizaci neshledala pochybení. Stanoviska RK budou zveřejněna na webu ČLS.

Usnesení: Výbor bere na vědomí stanoviska RK.


Dr. Tátosová informovala výbor o rozhodnutí Rady vědeckých společností (RVS) o přidělení
finančních prostředků v celkové výši 12000,- Kč. ČLS bylo přiděleno 8000,- Kč na projekt Činnost
odborných skupin ČLS a 4000,- Kč na projekt Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a
aktualizace webových stránek ČLS.

Usnesení: Výbor bere na vědomí rozhodnutí RVS.




Organizátor Determinačního kurzu zooplanktonu dr. Šorf předložil Výboru návrh DPP pro lektory
kurzu dr. Sacherovou (3000,- Kč), prof. Petruska (3000,- Kč), dr. Devettera (1800,-Kč) a Mgr. Janu
Zemanovou (1800,- Kč).
Organizátor Determinačního kurzu zooplanktonu dr. Šorf předložil Výboru fakturu za pronájem
sálu ve Dvoře Hamr v celkové výši 4200,- Kč.

Usnesení: Výbor ČLS jednomyslně schválil vystavení DPP všem čtyřem lektorům v navrhované výši
a proplacení faktury za pronájem sálu. Pověřuje hospodáře proplacením DPP a faktury.
3. Matrika (dr. Duras)


Výbor obdržel 2 žádosti o členství v ČLS:
1. Mgr. Martina Poláková (PřF MU, Brno)
2. Mgr. Alena Dostálová (PřF MU, Brno)

Usnesení: Výbor obě žádosti o členství jednomyslně schválil.
4. Valná hromada RVS


Dr. Tátosová informovala Výbor o hlavních bodech jednání Valné hromady RVS. Došlo k upravení
vztahů mezi AV ČR a RVS, od toho roku má RVS vlastní sekretariát a vlastní účetní jednotku, sídlo
se však nemění. Právní oddělení AV ČR uvedlo, že by se členské společnosti měly na provozu
sekretariátu a agendy spojené s udělováním dotací finančně podílet. Předseda RVS doc. Hrouda
navrhnul stanovit výši tohoto příspěvku podle velikosti členské základny jednotlivých
společností:
- Do 100 členů – 500 Kč/rok
- 101 – 1000 členů – 1000 Kč/rok

-

Nad 1000 členů – 2000 Kč/rok

Usnesení: Výbor bere na vědomí zmíněné skutečnosti, souhlasí se zaplacením příspěvku za rok 2019,
nicméně upozorňuje, že legitimní každoroční příspěvky musí být uvedeny ve stanovách RVS, jinak nejsou
vymahatelné.
5. Společné prohlášení ČLS a ČVTVHS
Výsledkem diskuzního fóra Hospodaření s vodou v krajině konaného v březnu v Praze bylo společné
prohlášení ČLS a ČVTVHS. Jeho znění je uvedeno na domovské stránce webu ČLS, kde je rovněž odkaz na
prezentace diskutujících.
6. EFFS Award a 6th Fresh blood for freshwaters conference:
Doktorské práce nominované na EFFS 2018 PhD Award za ČLS (Vesna Grujčić, Marek Šmejkal) se
v soutěži EFFS o nejlepší disertační práci neumístily. Soutěž vyhrála práce Migratory waterbirds as key
vectors of dispersal for plants and invertebrates – case study from Europe Adama Lovas-Kisse
z Maďarska.
6th FBFW conference: na konferenci byli oceněni tři čeští studetni:
Mgr. Alena Dostálová (PřF MU, Brno) cena komise za druhou nejlepší přednášku Are populations of
Gammarus fossarum able to reflect stream drying?
Mgr. Martina Poláková (PřF MU, Brno) cena komise za nejlepší poster The importance of the spatial
heterogeneity for the structuring of macroinvertebrates in spring fens
Mgr. David Výravský (PřF MU, Brno) – cena účastníků za druhý nejlepší poster Influence of
envitonmental stability on microcrusteans assemblages in Western Carpathian spring-fen.
Usnesení: Výbor srdečně blahopřeje všem oceněným. V souladu s pravidly EFFS budou oběma vítězkám
prominuty členské příspěvky v ČLS za rok 2019 a 2020.
7. Různé








Upozornění na 18. veřejné slyšení Senátu na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor
Dunaj - Odra - Labe?“ organizované senátorkou Jitkou Seitlovou: na slyšení vystoupí doc. Rulík a
dr. Fuksa. Stenozáznamy z veřejných slyšení Senátu jsou vždy k dispozici na stránkách senátu
(www.senat.cz), v sekci Dokumenty a legislativa, v záložce Těsnopisecké zprávy (odkaz
Stenozáznamy z veřejných slyšení). Stenozáznam si budete moct přečíst, poslechnout nebo
shlédnout jako videozáznam. Rozhodně to udělejte.
Setkání mladých limnologů: dr. Šorf informoval o přípravách SML. Setkání se bude konat o
víkendu 4. – 6. října 2019 v Pasohlávkách.
Fosforová platforma – avizovaná konference s mezinárodní účastí proběhla 14. – 15. května
v hotelu Rakovec v Brně. Bližší informace o výstupech podá dr. Duras na příští schůzi, nicméně
Výbor doporučuje zlepšit informovanost v budoucnu.
Vodní nádrže 2019: pátý ročník konference se bude konat v OREA hotelu Voroněž v Brně 23. a
24. října 2019.
Národní zemědělské muzeum připravuje na 15. listopadu 2019 odbornou konferenci Voda,
zemědělství, průmysl a právo po roce 1869: 150 let rakouského říšského vodního zákona

– historické aspekty a aktuální problémy. Výbor diskutoval témata, s nimiž by se konference
někdo za ČLS zúčastnil.

Termín příští schůze: 27. září 2019 v Praze.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

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

