
Zápis z valného shromáždění členů ČLS, konaného dne 30. 6. 2015 v Mikulově 

Přítomni: dle prezenční listiny (celkem 40 členů a 1 host) 
 
Jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti doc. Rulík. Vzhledem k nízkému počtu 
přítomných členů ČLS bylo Valné shromáždění podle čl. 18, odst. (2) Stanov ČLS rozpuštěno a svoláno 
na stejné místo o hodinu později. 
 
Nově svolané Valné shromáždění ČLS bylo dle Stanov ČLS již usnášeníschopné, řídil jej pověřený člen 
HV prof. Vrba. 

1. Návrh programu Valného shromáždění ČLS 

1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Volba návrhové komise 
4. Zpráva o činnosti ČLS za období 2009–2012 
5. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2008–2011 
6. Zpráva revizní komise 
7. Diskuse k předloženým zprávám 
8. Stanovy ČLS 
9. Výsledky voleb  
10. Různé 
11. Návrh usnesení a závěr 

Předložený návrh byl Valným shromážděním jednomyslně schválen bez připomínek. 

2. Volba volební komise 

Navrženi byli: dr. Macháček, dr. Zahrádka, Mgr. Vondrák. Plénum návrh schválilo 37 hlasy,  3 navržení 
členové se zdrželi hlasování. 

3. Volba návrhové komise 

Navrženi byli: dr. Hořická, dr. Potužák, doc. Helešic, dr. Fuksa. Plénum návrh schválilo 36 hlasy, 4 
navržení členové se zdrželi hlasování. 

4. Zpráva předsedy o činnosti společnosti 

Zprávu přednesl předseda ČLS doc. Rulík. V plném znění bude zpráva publikována v LimNo 3/2015. 
Přítomní uctili povstáním a minutou ticha památku členů ČLS zesnulých v období od minulého 
Valného shromáždění ČLS.  

5. Zpráva o hospodaření 

Hospodář společnosti dr. Borovec nebyl přítomen, předloženou zprávu přečetl dr. Šorf. Plné znění 
zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2015.  

6. Zpráva revizní komise 

Členové revizní komise nebyli přítomni, písemnou zprávu komise přečetl dr. Potužák. Zpráva 
konstatovala, že na hospodaření HV ČLS v období 2009–2012 nebylo shledáno žádné pochybení. Plné 
znění zprávy revizní komise bude publikováno v LimNo 3/2015. Revizní komise navrhla udělit 
odstupujícímu hlavnímu výboru České limnologické společnosti absolutorium.  
 
7. Diskuse k předloženým zprávám 
Návrh na změnu banky, u které je veden účet ČLS z důvodů vysokých poplatků. Dr. Borovec po 
převzetí funkce hospodáře v r. 2012 provedl průzkum běžných podnikatelských účtu, v té době byly 
rozdíly poplatků různých bank minimální. Změna banky je doprovázena poměrně složitým procesem 
a vyžaduje přímou účast členů výboru. 



Návrh dr. Květa: zviditelnění činnosti ČLS ve formě pravidelných příspěvků v časopise Vodní 
hospodářství. Redakce VH má velký zájem o limnologické příspěvky, výbor bude usilovat o vyšší podíl 
příspěvků členů ČLS, ať už jako reakce na jiný článek, nebo samostatný příspěvek. 
Dr. Fuksa upozornil na potřebu proniknout nejen do odborných médií, ale zejména do veřejných.  
Vyjádření a stanoviska HV za celou společnost: v minulém volebním období HV několikrát publikoval 
nebo se vyjadřoval v kauze D-O-L. V těchto aktivitách je důležitá podpora členů. Dr. Přikryl navrhuje 
umístit plánovaná prohlášení na web ČLS s předstihem, aby se členové ČLS k danému textu mohli 
vyjádřit. 
 
8. Stanovy ČLS 
Prof. Vrba uvedl návrh nových stanov, zdůvodnil úpravy a shrnul jejich přípravu. Nový občanský 
zákoník (NOZ) definoval jediný obecný právní rámec všech sdružení a spolků, takže i ČLS je od 1. 1. 
2014 zapsaný spolek. Povinností HV ČLS bylo uvést stanovy Společnosti do souladu s NOZ ve dvouleté 
lhůtě. NOZ poměrně jednoznačně určuje základní rámec uspořádání – členskou schůzi jako nejvyšší 
orgán, dále statutární orgán(y) a každoroční schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky. HV ČLS se proto 
rozhodl využít této příležitosti k důkladné revizi dosavadních stanov, v nichž přežívala rezidua z dob 
dávno minulých, a maximálně ČLS demokratizovat (např. osvědčenými elektronickými volbami) a 
modernizovat jako celostátní odbornou společnost, jež bude moct efektivněji reagovat na výzvy, jimž 
čelí limnologové 21. století. HV ČLS připravil návrh stanov tak, aby optimálně splňoval potřeby ČLS, a 
ve spolupráci právníkem jej harmonizoval s požadavky NOZ tak, aby některá ustanovení nemohla být 
v budoucnu napadána soudně. Tento návrh prošel připomínkovým řízením a obdržené připomínky 
členů byly zapracovány. HV předkládá VS návrh nového znění stanov ke schválení. Navržené znění 
nových stanov ČLS bylo schváleno jednomyslně. 
  
9. Výsledky voleb výboru a revizní komise ČLS na funkční období 2015 - 2018 
Volby proběhly elektronicky, členové volili do dvou orgánů, jak je definují nové stanovy ČLS: výbor (7 
členů) a revizní komise (5 členů). 
Volební komise sečetla hlasy a stanovila pořadí. Voleb se zúčastnilo 109 členů ze 183 (59,6%). 
 

Výsledky voleb do výboru ČLS 
Jméno kandidáta Počet platných hlasů Pořadí 
Duras Jindřich, RNDr., Ph.D. 89 1. - 2. 
Sacherová Veronika, RNDr., Ph.D. 89 1. - 2. 
Vrba Jaroslav, prof. RNDr., CSc. 86 3. 
Rulík Martin, doc. RNDr., Ph.D. 83 4. 
Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. 67 5. 
Potužák Jan, Ing., Ph.D. 43 6. 
Borovec Jakub, RNDr., Ph.D. 39 7. 
Šorf Michal, RNDr., Ph.D. 37  
Kosour Dušan, Mgr. 34  
Špaček Jan, Mgr., Ph.D. 31  
Uvíra Vladimír, RNDr., Dr. 28  
Mlejnková Hana, RNDr., Ph.D. 20  
Blabolil Petr, Mgr. 16  
Kožený Pavel, Mgr. 12  

Výsledky voleb do revizní komise ČLS 
Jméno kandidáta Počet platných hlasů Pořadí 
Liška Marek, RNDr., Ph.D. 61 1. 
Hořická Zuzana, RNDr., Ph.D. 56 2. 
Černý Martin, RNDr., Ph.D. 54 3. 



Hess Josef, RNDr. 53 4. 
Janeček Emil 44 5. - 6. 
Pechar Libor, RNDr., CSc. 44 5. - 6. 
Bojková Jindřiška, Mgr., Ph.D. 36  
Kubečka Jan, prof. RNDr., CSc. 36  
Syrovátka Vít, Mgr., Ph.D. 27  
Vařecha Daniel, Mgr. 27  
 
VS na místě potvrdilo 7 nově zvolených členů výboru ČLS a 4 z 5 členů revizní komise ČLS. Z důvodů 
rovnosti hlasů na páté pozici a nepřítomnosti obou kandidátů na jednání, uložilo VS novému výboru 
uspořádat mezi nimi dodatečnou volbu do revizní komise.  
Poté co výbor ČLS o těchto okolnostech informoval oba kandidáty, Emil Janeček se dne 14. 7. 2015 
vzdal svého mandátu člena revizní komise. Tímto se pátým členem revizní komise může stát (dle čl. 
VIII-2 a XI-3) doc. Libor Pechar. 
 
10. Různé 
Doc. Helešic oznámil ukončení svého působení jako reprezentant ČR v mezinárodních organizacích, 
jako nového reprezentanta v SIL navrhuje doc. Petruska. 

Dr. Přikryl upozornil na seminář Mokřady v zemědělských krajinách – současný stav a perspektivy v 
Evropě. Bude se konat v termínu 11.-16. 10. 2015 v Českých Budějovicích. Info: www.wetlands.cz. 

Doc. Rulík seznámil přítomné členy s návrhem na organizaci 10. sympozia EFFS (10th SEFS), které by 
se pod hlavičkou ČLS konalo v červnu/červenci 2017 v Olomouci. Pozvání na tuto akci bude 
prezentováno na 9th SEFS v Ženevě, které se koná ve dnech 6.-10. 7. 2015. 
 
11. Návrh usnesení z Valného shromáždění ČLS konaného dne 30. 6. 2015 v Mikulově 
 
Valné shromáždění schvaluje: 
 Zprávu o činnosti za uplynulé volební období, 
 Zprávu o hospodaření, 
 Zprávu revizní komise   
a uděluje absolutorium odstupujícímu výboru a děkuje mu za vykonanou práci. 
 
Valné shromáždění schvaluje návrh nových Stanov České limnologické společnosti, z.s., předložených 
výborem. 
VS souhlasí s nakládáním s osobními informacemi uvedenými na internetových stránkách ČLS.  
 
VS doporučuje novému výboru, aby v duchu nových stanov propagoval limnologii a zejména 
stanoviska ČLS k významným tlakům na životní prostředí, což je dnes v první řadě fantom přípravy 
průplavu Dunaj-Odra-Labe. VS doporučuje zahájit spolupráci s dalšími organizacemi a vědeckými 
společnostmi. 
 
V případě závažnějších akcí a formulování stanovisek vypíše výbor ČLS  elektronické referendum. 
 
Členové ČLS se vyzývají k větší spolupráci s Limnologickými novinami a s webovými stránkami ČLS. 
 
VS bere na vědomí volbu nového výboru a revizní komise, provedené již podle nových pravidel, 
přijatých v nových stanovách. 
 
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen. 

http://www.wetlands.cz/


 
Závěr 
Jednání Valného shromáždění ČLS bylo poté ukončeno, následovala krátká organizační schůze 
nového výboru. Na schůzi nového výboru ČLS byl osloven doc. Rulík se souhlasem s kandidaturou na 
předsedy Výboru ČLS. Doc. Rulík s kandidaturou souhlasil. Prof. Vrba vyzval členy Výboru k hlasování: 
šest členů Výboru hlasovalo pro, jeden (kandidát) se zdržel hlasování. Novým předsedou Výboru ČLS 
byl jmenován doc. Martin Rulík.  
 
 
 

 
 

Zapsala: RNDr. J. Tátosová, Ph.D.   Schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 
Tajemník ČLS, z.s.     Předseda ČLS, z.s. 


