Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s., konané dne 27.9. 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 projektu - Činnost odborných skupin ČLS již byly
vyčerpány v plné výši 8 tis Kč. V projektu Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace
webových stránek ČLS zbývá dočerpat 2 tis Kč.
Usnesení: Výbor bere na vědomí stav čerpání dotací RVS.
Dr. Tátosová informovala výbor o blížícím se termínu žádostí na dotace RVS pro rok 2020. Výbor diskutoval o
nutnosti navýšení dotací vzhledem k aktivitám dvou nových odborných skupin Rybníky a Ichtyologie a rybářství.
Pořádané workshopy a semináře vyžadují navýšení dotací zejména na služby (pronájmy sálů, tisk sborníků aj.) a
OON (pro organizátory a přednášející).
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil navýšení dotace v projektu Činnost odborných skupin ČLS v celkové výši
23 tis Kč. O dotace v projektu Redakce periodika Limnologické noviny, provoz a aktualizace webových
stránek ČLS bude žádat v nezměněné celkové výši 6 tis Kč. Výbor ukládá dr. Tátosové přípravu textového
zdůvodnění projektů v součinnosti s vedoucími odborných skupin a předsedou Výboru.
Dr. Tátosová informovala výbor o podmínkách zřízení datové schránky pro právnické osoby nezapsané
v obchodním rejstříku (nepodnikající), kam patří i zapsané spolky. Vzhledem ke každoroční komunikaci ČLS s
Městským soudem v Praze, kam je povinna ze ZoÚ zasílat účetní uzávěrku, a s FÚ pro Prahu 2, kam je povinna
zasílat vyúčtování srážkové daně, jeví se zřízení datové schrány pro ČLS jako rozumný krok. Dr. Tátosová
připravila žádost pro zřízení datové schránky.
Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí se zřízením datové schránky a pověřuje dr. Šorfa vyřízením žádosti.
3. Matrika (dr. Duras)
Výbor obdržel jednu přihlášku k členství v ČLS: Ing. Michal Kubík (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň).
Usnesení: Výbor žádost o členství jednomyslně schválil.
4. Konference Fosfor – aktuální otázky a řešení (Brno) a IPW9 (Zürich) (dr. Duras)
Informace o konferenci IPW9 (International Phosphorus Workshop) v Curychu, 8.-12. 6. 2019: z ČR se
konference zúčastnili pouze dva zástupci, oba členové ČLS: Daniel Fiala a Jindřich Duras. Tak malou účast
vnímáme jako ostudu. Celá týdenní akce byla velmi inspirativním workshopem, kde se diskutovala témata
fosforu ve vodě, v čistírnách odpadních vod, v zemědělství, lesních ekosystémech, regionálních i evropských
bilancích. To vše s ohledem na moudřejší přístup a hospodaření s principy opravdové udržitelnosti a recyklace.
Jako na většině workshopů se také přijímaly podněty, diskutovala se doporučení a závěry směrem k EU, kde se
formulují témata pro další dotační období pro vědu a výzkum. Propast („gap“) mezi Západem a Východem je
značná a je otázka, jak se přes ni dostat („leapfrogging“). Pro výzkumné projekty se na tomto poli nabízí
obrovské množství příležitostí. Kdo by měl zájem o prezentace z workshopu, může se obrátit na dr. Durase.
Konference Fosfor – aktuální otázky a řešení proběhla 14.-15. 5. 2019 v Brně: vůbec první konference věnovaná
výhradně tématu fosforu. Pořadatelem byl státní podnik Povodí Moravy s Rakouskými partnery (Interreg V-A),
účast byla tedy mezinárodní, včetně prezidenta Evropské fosforové platformy (European Sustainable
Phosphorus Platform) Ludwiga Herrmana. Garantem odborného programu byla Česká fosforová platforma – na
jejích facebookových stránkách je také odkaz, kde se dá stáhnout sborník

(http://www.pmo.cz/download/sbornik-fosfor-2019-pro-web.pdf). V roce 2020 se předpokládá další ročník
této akce.
Usnesení: Výbor bere na vědomí informace z obou konferencí. Organizátorům české konference doporučuje
lepší komunikaci; tato akce sice byla avizována s velkým předstihem, nicméně ani na přímé dotazy na
možnost účasti, program apod. nebylo často vůbec odpovězeno. Konference tak proběhla v jakémsi – jistě
nezamýšleném – „utajovaném“ režimu.
5. EFFS (Záhřeb) – závěry z jednání národních reprezentantů (J. Vrba)
Prof. Vrba shrnul průběh jednání národních reprezentantů EFFS na konferenci SEFS11 konané v Záhřebu. Irská
reprezentantka IFSA představila místo konání příštího SEFS12 (25.–30. 7. 2021 v Dublinu). Na zasedání byl
představen zcela nový akční plán prezidenta EFFS předokládající 6 pracovních skupin (Scientific; Meeting; EFYR;
Finance; Outreach, Education and Social affairs; Institutional affairs and awards). Návrh byl přijat s rozpaky,
k jednotlivým skupinám probíhala diskuze bez konkrétních závěrů, jejíž zápis má výbor k dispozici.
Prof. Vrba nabídl svou funkci národního reprezentanta k dispozici.
Usnesení: Výbor bere na vědomí informace a zápis ze zasedání národních reprezentantů European Federation
for Freshwater Sciences konané v rámci konference v Záhřebu. Novým národním reprezentantem v EFFS
bude doc. Znachor, druhým reprezentantem zůstává doc. Rulík.
6. Setkání mladých limnologů (dr. Šorf)
Dr. Šorf informoval výbor o organizačních záležitostech SML, které se bude konat ve dnech 4.–6. 10. t. r.
v Pasohlávkách. Na setkání je přihlášeno 17 studentů magisterského nebo doktorského studia z PřF MU, PřF
UK, AF MENDELU, PřF a FROV JU. Dr. Šorf požádal výbor o finanční podporu v celkové výši
2 tis. Kč na pronájem sálu v ubytovacím zařízení Pálava, s.r.o., kde se bude akce konat.
Usnesení: Výbor děkuje dr. Šorfovi za organizaci SML a jednomyslně souhlasí s proplacením faktury za
pronájem sálu pro účely konání SML ve výši 2 tis. Kč.
7. Veřejné slyšení o DOL v Senátu ČR (doc. Rulík)
Dne 14. června proběhlo na půdě Senátu ČR 18. veřejné slyšení na téma „Potřebuje Česká republika vodní
koridor Dunaj – Odra – Labe?“. Na slyšení vystoupili doc. Rulík a dr. Fuksa. Stenozáznamy z veřejných slyšení
Senátu jsou k dispozici na stránkách senátu (www.senat.cz), v sekci Dokumenty a legislativa, v záložce
Těsnopisecké zprávy (odkaz Stenozáznamy z veřejných slyšení). Stenozáznam si lze přečíst, poslechnout nebo
shlédnout jako videozáznam.
Usnesení: Závěrečné usnesení Senátu ČR bude publikováno na webových stránkách ČLS.
8. Konference Voda v krajině 21. století (doc. Znachor)
Petr Znachor informoval členy výboru o konferenci „Voda v krajině 21. století“, která se uskutečnila 28.8. 2019
u příležitosti výstavy Země živitelka, a které se zúčastnili premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Toman,
ministryně financí Schilerová, ministr průmyslu a obchodu Havlíček a další. Během přednášek byl patrný posun
ke komplexnímu pojetí hospodaření s vodou v krajině v rámci celých povodí s akcentem na široké spektrum
dílčích opatření. I přes četné proklamace je však tento posun spíše v rovině teoretické než praktické. Jedním
z nejzajímavějších nápadů, který zazněl na samém závěru konference, je informace ministra Havlíčka o
připravovaném projektu propojení existujících i připravovaných důlních jezer po těžbě hnědého uhlí s cílem
hydroenergetického využití. Petr Znachor navrhl oslovit Ministerstvo průmyslu a obchodu s nabídkou na
spolupráci při realizaci studie proveditelnosti tohoto projektu.

Usnesení: Petr Znachor byl jednomysleně pověřen nabídnout odbornou spolupráci při realizaci studie
proveditelnosti projektu propojení důlních jezer.
9. Konference Národní dialog o vodě
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost organizuje ve dnech 9.–10. října v Novém městě na
Moravě konferenci „Národní dialog o vodě na téma: Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou“. Loňského
ročníku „Národní dialog o vodě 2018 – Vodní hospodářství a veřejné zájmy“ se zúčastnili prof. Vrba, doc. Rulík a
dr. Duras, dr. Kožený a dr. Fuksa, výbor proto diskutoval možnosti účasti na letošní konferenci.
Usnesení: Jménem ČLS letos na konferenci nikdo nevystoupí.
10. Různé




Připojení ČLS k prohlášení o ochraně lužních lesů na soutoku Dyje a Moravy. Prof. Vrba stručně
vysvětlil hlavní rizika, pozadí neúspěšné snahy o vyhlášení CHKO Soutok a důvody osobní podpory
(dlouholetého člena ČNK MAB) prohlášení, které per rollam podpořil i výbor ČLS. Na základě emailové diskuse a per rollam schválení výborem, předseda ČLS odeslal 20.8.. 2019 souhlasné
stanovisko ČLS s připojením k výzvě za záchranu lužních lesů „Moravské Amazonie“.
Obecné zásady oficiálního připojení ČLS k nejrůznějším prohlášením – diskuze.

Usnesení: V souladu s usnesením Valného shromáždění ČLS z 26. 6. 2018 a v souladu se Stanovami ČLS (čl.
IV, odst. 3, bod g) se ČLS bude i nadále vyjadřovat případně připojovat k prohlášením, která se týkají
odborného profilu společnosti. Jednotlivá prohlášení projedná a schválí Výbor buď na mimořádné schůzi
nebo per rollam, dle závažnosti situace. Na příští schůzi bude vypracován oficiální postup, který bude
vyvěšen na webových stránkách ČLS, aby organizace či spolky, které budou chtít ČLS oslovit, věděly, jak
postupovat.
 Prezentace ČLS na výstavě Země živitelka 2020: doc. Znachor byl osloven, zda by ČLS stála o účast na
této akci, forma prezentace je různá, může jít o přednášky, panelovou diskuzi, expozici.
Usnesení: Výbor jednomyslně souhlasí se zapojením a prezentováním ČSL na výstavě Země živitelka v
příštím roce i následujících letech.

Termín příští schůze: 29. listopad 2019 v Praze.

Zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČLS, z.s.

Schválil: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
předseda Výboru ČLS, z.s.

