
 Zápis ze schůze Výboru ČLS a Revizní komise ČLS, konané dne 25. 11. 2016 
v Praze 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS: zápis byl schválen.  

Společná schůze Výboru a Revizní komise ČLS 

2. Informace o změnách v účetnictví  

Dr. Tátosová seznámila členy RK s Metodickým materiálem Akademie věd České republiky pro 

Vědecké společnosti při vedení jednoduchého účetnictví, který obdržela na plenárním zasedání RVS. 

Tento metodický materiál uvádí příklady účetních případů nejčastěji se vyskytujících u vědeckých 

společností a jejich zařazení do jednotlivých účetních struktur (peněžní deník, kniha pohledávek a 

závazků, pomocné knihy zásob). Podle tohoto Metodického materiálu dr. Tátosová zpracovala 

dosavadní příjmy a výdaje ČLS do požadovaných účetních struktur a seznámila s nimi členy RK. Dále 

byla RK informována o novele Zákona o účetnictví a z ní vycházejících povinností pro ČLS: účetní 

jednotky jsou povinny nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období sestavit přehled o 

majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích a tuto účetní uzávěrku zveřejnit do sbírky listin. 

Doc. Pechar se nabídl, že zjistí, zda pro ČLS platí povinnost zadání účetní uzávěrky do sbírky listin jen 

za tok 2016 a dále, zda je ČLS povinna podávat účetní uzávěrku také na finanční úřad, pokud ne, pak 

zda tato povinnost nastane v případě, že ČLS bude v příštím roce zadávat DPP, ze kterých se na FÚ 

odvádějí daně.  

Následná schůze Výboru ČLS 

3. Hospodaření - výdaje 

Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci LimNo_3 ve výši 459,– Kč.  

Výbor ČLS jednomyslně schválil návrh prof. Vrby na zaplacení zálohy na editaci a přípravu textu a 

fotografií speciálního čísla Limnologických novin u firmy Studio Illek (http://www.studioillek.cz), 

v celkové výši 17 tis. Kč. 

Výbor ČLS se zabýval návrhem rozpočtu na rok 2017, jednotlivé položky budou upřesněny v průběhu 

prosince 2016 tak, aby mohly být na příští schůzi schváleny v definitivní verzi a předloženy ke 

schválení Revizní komisi ČLS. 

 

4. Speciální číslo Limnologických novin 

Prof. Vrba představil první verzi kapitoly o historii limnologie a medailonky do připravovaného 

speciálního čísla Limnologických novin, které se Výbor ČLS rozhodl vydat u příležitosti 50. výročí 

Společnosti. Dr. Sacherová zajistí obrazovou dokumentaci. Výbor projednal detailní strukturu 

jednotlivých kapitol tohoto čísla, finální grafickou úpravu textu i obrázkových příloh a fotografií 

provede fa Studio Illek.  



5. Matrika (dr. Duras) 

Na začátku listopadu dlužilo své členské příspěvky 88 členů ČLS. Dne 17. 11. byla dlužníkům zaslána 

upomínka, do dne schůze svůj dluh uhradilo 36 členů, 52 však zůstává nadále dlužných. K 25. 11. 

2016 činily celkové pohledávky ČLS na členských příspěvcích 17 tis. Kč. 

Výbor obdržel 10 přihlášek do ČLS: 

Mgr. Roman Baran, BC AV ČR, České Budějovice (doporučení: Kubečka, Šmejkal) 

Mgr. Libor Závorka, Ph.D., Université Paul Sabatier – Toulouse III, Francie (doporučení: Černý M., 
Rulík M.) 

Mgr. Miroslav Kubín, AOPK, CHKO Beskydy (doporučení: Rulík, Bednařík) 

Doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., PřF JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

MSc. Samuel Dioux, EntÚ BC AV ČR, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

Bc. Jan Fiala , PřF JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

Ing. Kateřina Francová, FROV, JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Duras) 

Ing. Mgr. Vojtěch Kolář, PřF JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

Julien Mocq, Ph.D, PřF JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

Mgr. Pavel Soukup, PřF JU, České Budějovice (doporučení: Vrba, Šorf) 

 

Všichni uchazeči byli jednomyslně přijati za členy ČLS.  

6. Konference SEFS 2017 + Award EFFS 

Organizační výbor symposia SEFS10 v roce 2017 v Olomouci prodloužil registraci do 10. února 2017.  

Aktuálně je možné se registrovat i přihlásit abstrakt (http://www.sefs10.cz/). 

European Federation for Freshwater Sciences (EFFS), jejímž je ČLS členem, vyhlásila opět soutěž o 
nejlepší Ph.D. disertace v oboru Freshwater Sciences za období 2015-2016. Ke dni schůze Výbor 
neobdržel od členů ČLS žádnou nominaci. Prof. Vrba navrhnul nominovat Mgr. Vandu Rádkovou, jejíž 
obhajoba proběhne ještě letos v prosinci.  Výbor s nominací souhlasí.  
 
8. Různé 

Z podnětu Odboru strategie Ministerstva dopravy (MD) byl zřízen Monitorovací výbor (MV), jehož 

cílem je zejména zajištění efektivního a koordinovaného procesu zpracování, projednání a schválení 

„Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“. 1. zasedání tohoto výboru, které 

proběhlo dne 13. 10. 2016 v budově MD v Praze,  se zúčastnil rovněž doc. Rulík, jmenovaný do 

výboru Univerzitou Palackého v Olomouci.  

 

Termín následující schůze Výboru ČLS: pátek 27. ledna 2017 v Praze. 

 
 
zapsala: Jolana Tátosová    schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 
tajemník Výboru ČSL     předseda Výboru ČLS   

  


