
Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s., konané dne 20.11. 2015 v Praze 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS:  zápis byl schválen. Prof. Vrba připomněl vytvoření 

webové aplikace pro souhlas s nakládáním s osobními údaji. 

2. Pověření dr. J. Fuksy v jednání jménem ČLS v Českém ramsarském výboru. 

Dr. Fuksa jako současný předseda Českého ramsarského výboru představil na schůzi Výboru ČLS  hlavní 

směry jeho činnosti a aktivit a požádal o možnost vystupovat v tomto výboru jménem ČLS. Výbor ČLS 

jednomyslně schválil pověření dr. Fuksy v jednání jménem ČLS ve věcech Českého ramsarského výboru. 

Vzhledem k podobným zájmům obou organizací se Výbor ČLS a dr. Fuksa se dohodli na zřízení „ 

Ramsarského okénka“ na webových stránkách ČLS, kde budou zveřejňovány stěžejní události  a aktivity 

ramsarského výboru.  Zároveň vznikla myšlenka spolupořádání odborného semináře věnovanému 

problematice sucha. 

3. Hospodaření (dr. Tátosová, dr. Borovec) 

Dr. Tátosová informovala Výbor o podání žádostí na dva dotační programy u RVS. Obě žádosti byly 

sekretariátem RVS zkontrolovány a přijaty.  

Výbor jednomyslně schválil proplacení faktur spojených s tiskem a rozesíláním  Limnologických novin č. 2 

a 3. v celkové výši 6991,-  Kč. 

Výbor jednomyslně schválil proplacení faktury ve výši 971,- Kč za dvě nová razítka, kde je uvedeno sídlo 

v souladu s  přijatými stanovami. 

Dr. Borovec informoval Výbor a zůstatku finančních prostředků z dotačních programů, které je nutné do 

konce kalendářního roku utratit:  

a) z dotačního projektu Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových stránek 

ČLS zbývá utratit 3734 ,- Kč. 

b) z dotačního programu Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů zbývá utratit 

2049,- Kč. 

4. Registr spolků (Dr. Tátosová) 

Dr. Tátosová informovala členy Výboru o krocích, učiněných v registraci ČLS v registru spolků. Do retistru 

byly v roce 2014 v souladu s tehdy přijatým Občanským zákoníkem převedeny stávající vědecké 

společnosti. Záznam v registru je neúplný a do konce roku 2016 by měly být informace doplněny. 

K doplnění údajů slouží on-line formulář, nutné je však připojit notářsky ověřený souhlas a způsobilost 

každého člena statutárního orgánu a pověření vkladatele v jednání jménem ČLS.  

Výbor ČLS pověřuje dr. Tátosovou jednáním jménem České limnologické společnosti ve věci registrace 

společnosti v registru spolků.  

5. Limnologické noviny (dr. Sacherová) 



Dr. Sacherová navrhla Výboru učinit opatření ke snížení počtu tištěných verzí LN. V současné době  ČLS 

zasílá poštou nad 120 výtisků. V dnešní elektronické době je toto číslo zbytečné vysoké.  Dr. Sacherová 

navrhla oznámit členům ČLS, že od ledna roku 2016 budou čísla LN zasílána výhradně elektronicky. O 

tištěnou verzi bude nutno explicitně zažádat dr. Sacherovou (veronika. sacherova@natur.cuni.cz), výjimku 

budou představovat tištěné verze LN, které zasíláme jako povinné výtisky do vybraných knihoven 

Výbor souhlasí s tímto opatřením, v posledním čísle LN tohoto roku bude toto oznámení zveřejněno.  

4.  Konference SEFS10 2017 

Doc. Rulík informoval Výbor o postupu  v přípravě Sympozia SEFS. 10. ročník SEFS se budek konat 

v termínu  2. – 7. 7. 2017 v Olomouci. Výbor ČLS pověřuje M. Rulíka, aby při přípravě konference 

zastupoval ČLS a ve spolupráci s firmou EDUKOL a vytvořil lokální výbor konference, který bude doplně 2-3 

dalšími významnými limnology z ČR.  Veškeré finanční toky spojené s organizací konference budou 

zajištěny firmou EDUKOL. V současné době probíhá jednání s vybraným hotelem (NH Collection Olomouc 

Congress) o podmínkách pronájmu a zajištění konferenčních služeb a připravují se podklady pro odbornou 

část programu konference. Výbor ČLS rovněž diskutoval možné zaměření a náplň plenárních přednášek, 

do konce ledna 2016 organizační výbor připraví návrh potenciálních přednášejících. M. Rulík rovněž 

předložil výboru vizi tzv. „public lecture“, která by se konala pod záštitou konference, ale byla by určená 

širokému spektru posluchačů, včetně regionálních politiků, a která by se zabývala otázkami spojenými 

s budoucností vody. Výbor ČLS s touto propagací „vody“ souhlasí a navrhuje, že by se přednáška mohla 

věnovat např. problematice lodní dopravy v Evropě v kontextu plánovaného koridoru D-O-L či 

problematice vody krajině. Je však potřeba najít vhodného zahraničního přednášejícího, který by dokázal 

toto téma s nadhledem prezentovat. 

Různé 

a) ČLS ve Vodním hospodaření  

Předseda ČLS doc. Rulík dohodl s redakcí časopisu Vodní hospodářství (VH) pravidelnou rubriku pro zprávy 

z ČLS. První úvodník byl otištěn v čísle 11/2015. Výbor ČLS tímto vyzývá své členy, aby se zapojili do 

propagace aktivit společnosti a pozitivně reagovali na žádosti o příspěvky do VH. 

b) ČSPE – pracovní skupina k rybníkům: prof. Vrba informoval Výbor o myšlence prof. Štorcha vytvořit 

v rámci ČSPE skupinu odborníků věnujících se problematice rybníků. ČLS se k myšlence přiklání a navrhuje 

nominovat do skupiny limnology z řad členů ČLS, kteří se biologií a limnologií rybníků intenzivně věnují: dr. 

Duras,  dr. Potužák, dr. Sychra, prof. Vrba a doc Pechar.  

b) Setkání mladých limnologů 2016:  Dr. Duras navrhl lokaci pro SML v okolí Boleveckého rybníka u Plzně, 

kde by sám mohl vést jednodenní exkurzi.  Letos se však Výbor ČLS potýká s problémem sehnat mezi 

mladými členy ČLS organizátory!! 

Termín následující schůze HV ČLS: pátek 5. února 2016 v Praze. 

 

 

zapsala: RNDr. Jolana Tátosová. Ph.D.                 schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 
Tajemník Výboru ČSL, z.s.     Předseda Výboru ČLS, z.s. 
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