Zápis z valného shromáždění členů ČLS z.s., konaného dne 26. 6. 2018 v Kořenově
Přítomni: dle prezenční listiny (celkem 44 členů)
Valné shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti doc. Rulík. Valné shromáždění ČLS je dle Stanov
ČLS usnášeníschopné v jakémkoliv počtu, jednání valného shromáždění proto mohlo pokračovat.
1. Návrh programu Valného shromáždění ČLS, z.s.
1. Zahájení a schválení programu Valného shromáždění
2. Volba mandátové a volební komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti ČLS za období 2015–2017
5. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2015–2017
6. Zpráva revizní komise
7. Diskuse k předloženým zprávám a jejich schválení
8. Výsledky voleb
9. Návrh ke zřízení dvou nových odborných skupin – Ichtyologie a rybářství a Rybníky
10. Různé
11. Návrh usnesení a závěr
Předložený návrh programu byl Valným shromážděním jednomyslně schválen bez připomínek.
2. Volba mandátové a volební komise
Navrženi byli: předseda komise – prof. Vrba, členové komise – doc. Schenková, Mgr. Zemanová.
Plénum návrh schválilo 41 hlasy, nikdo nebyl proti, 3 navržení členové se zdrželi hlasování.
3. Volba návrhové komise
Navrženi byli: předseda komise – dr. Fuksa, členové komise – dr. Zahrádka, dr. Říha.
Plénum návrh schválilo 41 hlasy, nikdo nebyl proti, 3 navržení členové se zdrželi hlasování.
4. Zpráva o činnosti ČLS za období 2015–2017
Zprávu přednesl předseda ČLS doc. Rulík. V plném znění bude zpráva publikována v LimNo 3/2018 a
na webových stránkách ČLS.
5. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2015–2017
Hospodář společnosti dr. Borovec nebyl přítomen, předloženou zprávu vypracovala a přečetla dr.
Tátosová. Plné znění zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2018 a na webových
stránkách ČLS.
6. Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise nebyl přítomen, písemnou zprávu komise přečetla dr. Hořická, členka revizní
komise. Zpráva konstatovala, že na hospodaření HV ČLS v období 2015–2017 nebylo shledáno žádné
pochybení. Plné znění zprávy revizní komise bude publikováno v LimNo 3/2018 a na webu ČLS.
Revizní komise navrhla udělit odstupujícímu Výboru České limnologické společnosti, z.s.
absolutorium.
7. Diskuse k předloženým zprávám a jejich schválení
Dr. Fuksa připomenul úzkou spolupráci ČLS s Ramsarským výborem – bude doplněno.
Dr. Přikryl podpořil finanční spoluúčast ČLS na mezinárodním projektu na podporu mladých vědců
pod záštitou ESFS jako udržitelnou za předpokladu, že výrazně nezasáhne do rozpočtu ČLS. Ke zvážení
je možnost získat na tuto aktivitu dotace.

Dr. Hořická vznesla dotaz ke zmíněnému nárůstu členské základy, zda je tento příliv nových členů
způsoben začleněním ichtyologů a rybářů do ČLS. Prof. Vrba tento předpoklad potvrdil.
Předsedající poté nechal hlasovat o schválení předložených zpráv. Plénum schválilo jednomyslně
Zprávu o činnosti ČSL, Zprávu o hospodaření ČLS a Zprávu revizní komise ČLS.
8. Výsledky voleb výboru a revizní komise ČLS na funkční období 2018 - 2021
Volby proběhly elektronicky, členové volili do dvou orgánů, jak je definují stanovy ČLS: Výbor (7
členů) a Revizní komise (5 členů). Voleb do Výboru ČLS se zúčastnilo 101 členů z 215 (47 %), do
Revizní komise volilo 94 členů z 215 (43,7 %). Volební komise sečetla hlasy a stanovila pořadí.
Výsledky voleb do výboru ČLS
Počet platných hlasů
85
78
73
55
42
39
Znachor, Petr, doc. RNDr., Ph.D.
Špaček Jan, Mgr., Ph.D.
34
32
Kalous, Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Bojková, Jindřiška, Mgr., Ph.D.
31
26
Blabolil, Petr, RNDr., Ph.D.
Janeček, Emil
24
Kaňa, Jiří, RNDr., Ph.D.
23
Kopp, Radovan, doc. Ing., Ph.D.
21
Vařecha, Daniel, Mgr.
11
Výsledky voleb do revizní komise ČLS
Jméno kandidáta
Počet platných hlasů
Černý Martin, RNDr., Ph.D.
57
Hořická Zuzana, RNDr., Ph.D.
55
Potužák Jan, Ing., Ph.D.
53
Pechar Libor, RNDr., CSc.
47
Syrovátka Vít, Mgr., Ph.D.
33
Fiala, Daniel, Mgr.
33
32
Hess, Josef, RNDr.
Čech, Martin, doc. RNDr., CSc.
24
Petrtýl, Miloslav, Ing., Ph.D.
23
Kožený, Pavel, Mgr.
16
Jméno kandidáta
Duras Jindřich, RNDr., Ph.D.
Sacherová Veronika, RNDr., Ph.D.
Rulík Martin, doc. RNDr., Ph.D.
Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D.
Šorf Michal, RNDr., Ph.D.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.–6.
5.–6.

VS na místě potvrdilo 7 nově zvolených členů Výboru ČLS. Z důvodů rovnosti hlasů na páté pozici
voleb do Revizní komise vyzvalo VS oba přítomné kandidáty k jednání o mandátu do revizní komise.
Kandidát Mgr. Daniel Fiala se v průběhu VS vzdal svého mandátu člena revizní komise. Tímto se
pátým členem revizní komise stal (dle čl. XII ods. 9.) Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
9. Návrh ke zřízení dvou nových odborných skupin – Ichtyologie a rybářství a Rybníky
Prof. Kalous stručně popsal historii Ichtyologické sekce a jejího postavení v rámci struktur České
zoologické společnosti. Ichtyologická sekce (IS) vznikla začátkem 90. let pod křídly České zoologické

společnosti. V r. 2012 byl název IS změněn na Rybářskou a ichtyologickou sekci (RIS), a tím se otevřeli
vůči odborníkům ze široké rybářské praxe. Hlavní činností této sekce bylo pravidelné organizování
konference RybIKon s dlouholetou tradicí, která propojuje ichtyology z akademické sféry se členy
rybářských svazů i rybářské veřejnosti. V této aktivitě by rádi pokračovali i nadále v rámci odborné
skupiny ČLS.
Prof. Vrba představil návrh odborné skupiny Rybníky, která by měla fungovat jako mezioborová
platforma pro komplexní problematiku rybničních ekosystémů a „think-tank“ otevřený
specialistům z různých oborů i praxe.
Předsedající vyzval plénum k diskusi o obou předložených návrzích.
Odborná skupina Rybníky se setkala okamžitě s živým zájmem a diskutovalo se hodně i o tématech,
které bude odborná skupina řešit až v rámci své činnosti začne působit. Zdá se, že bude zájem
věnovat se jak otázkám vlivu rybníků na vodní prostředí obecně, tak otázkám, jak vlastně dnešní
rybníky fungují. Zájem byl o téma managementu rybníků, kde je prioritou přímo ochrana přírody, a
také samozřejmě o téma optimalizace produkčního rybářství. V této souvislosti zdůraznil dr. Duras
nutnost otevřít vážnou diskusi o Vyhlášce upravující rybářské hospodaření na rybnících – vytvoření
takové vyhlášky požaduje Vodní zákon, ale zatím „není politická vůle“. V diskusi také padaly návrhy,
aby v odborné skupině mohli být (alespoň jako hosté) např. zástupci AOPK či produkčních rybářů,
ornitologů a dalších profesí.
Dr. Sacherová navrhla, aby se případní předsedové/vedoucí těchto skupin, pokud možno pravidelně
účastníli schůzí Výborů ČLS.
Předsedající vyzval k hlasování o zřízení odborné skupiny Ichtyologie a rybářství a odborné skupiny
Rybníky. Plénum zřízení obou odborných skupin schválilo 43 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
10. Různé
a) Předseda ČLS doc. Rulík navrhl RNDr. Josefa K. Fuksu, CSc. na čestného člena ČLS. Dr. Fuksa je
dlouholetým členem Společnosti, zastával mj. funkci vědeckého tajemníka ČSLS, předsedy ČLS, poté
předsedy pobočky Praha, v současné době předsedá Českému ramsarskému výboru a velmi aktivně
vystupuje v médiích. Jeho nominaci v diskusi podpořili dr. Květ a prof. Vrba, VS poté návrh dr. Fuksy
čestným členem ČLS jednomyslně schválilo.
b) HV ČLS v rámci příprav VS došel k názoru, že ČLS nemůže jen přihlížet degradaci vodního prostředí
a dokumentovat nepříznivé trendy v kvalitě i množství vody. Proto bylo připraveno Prohlášení
k současnému stavu s cílem – pokud ho VS schválí – publikovat toto prohlášení v médiích jako
příspěvek vědecké obce.
Dr. Duras přečetl plénu návrh Prohlášení členů ČLS o znepokojivém vývoji hospodaření s vodou v
krajině. Odstupující výbor tímto prohlášením zamýšlí oslovit média, politiky i veřejnost a nabídnout
větší zapojení odborné veřejnosti do řešení aktuálních vodohospodářských problémů. Předsedající
vyzval k diskuzi k textu Prohlášení.
Dr. Květ: prohlášení by mělo být adresné, jako vhodnější než memorandum nebo prohlášení navrhuje
formu otevřeného dopisu adresovaného vládě, parlamentu a veřejnosti.
Dr. Přikryl a dr. Zahrádka navrhli několik stylistických a jazykových změn.
Mgr. Střížek upozornil na skutečnost, že na veřejností nejčastěji používané databázi Wikipedii je zcela
nedostatečně popsáno a vysvětleno heslo „limnologie” a zcela tam chybí heslo „Česká limnologická
společnost”. Dále připomněl, že po zveřejnění Otevřeného dopisu vládě a neodborné veřejnosti si
adresáti budou nepochybně zjišťovat, kdo a co jsou limnogovové zač.
Dr. Petrtýl: znění Otevřeného dopisu velmi dobře odpovídá krátkému mediálnímu formátu
internetové televize DVTV „Apel DVTV”, navrhuje dopis do tohoto pořadu nabídnout.

Poté plénum VS schválilo znění Otevřeného dopisu členů ČLS jednomyslně.

11. Návrh usnesení z Valného shromáždění ČLS konaného dne 26. 6. 2018 v Kořenově
Návrhová komise ve složení dr. Fuksa (předseda), dr Zahrádka, dr. Říha představila VS návrh
usnesení:
Valné shromáždění schvaluje:
Zprávu o činnosti ČLS za uplynulé volební období,
Zprávu o hospodaření ČLS za uplynulé volební období,
Zprávu Revizní komise ČLS,
a uděluje absolutorium odstupujícímu výboru a děkuje mu za vykonanou práci.
VS potvrzuje volbu nového Výboru ČLS a Revizní komise ČLS.
VS zřizuje odbornou skupinu Ichtyologie a rybářství a odbornou skupinu Rybníky.
VS souhlasí s nakládáním s osobními údaji členů uvedenými na internetových stránkách ČLS a
obecně se současnými normami nakládání s osobními údaji.
VS doporučuje novému výboru, aby v duchu stanov ČLS propagoval limnologii a zejména stanoviska
ČLS k významným tlakům na životní prostředí, což je dnes v první řadě obecně „sucho“ a dále
neodůvodněná expanze technické podpory vnitrozemské lodní dopravy s fantomem plavební cesty
Dunaj–Odra–Labe. VS doporučuje výboru a členům rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi a
vědeckými společnostmi ve věci všech aspektů ochrany a udržitelného užívání vodních ekosystémů a
všech jejich složek. V případě závažnějších akcí a formulování stanovisek vypíše výbor ČLS
elektronické referendum.
Členové ČLS se vyzývají k větší spolupráci s Limnologickými novinami a webovými stránkami ČLS.
VS schvaluje otevřený dopis ČLS médiím.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Závěr
Jednání Valného shromáždění ČLS bylo poté ukončeno, odstupující předseda dr. Rulík vyzval
přítomné nově zvolené členy Výboru a Revizní komise k oslovení všech zvolených členů a
neodkladnému jednání o volbě předsedů obou orgánů. Z voleb musí být vyhotoven zápis, který slouží
jako podklad pro zapsání nového Výboru a Revizní komise do Veřejného rejstříku.

Zapsala: RNDr. J. Tátosová, Ph.D.
Tajemník Výboru ČLS, z.s.

Schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Předseda Výboru ČLS, z.s.

