
Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 15. 5. 2015 v Praze 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

2. Hospodaření ČLS (dr. Borovec):  

HV jednomyslně schválil proplacení tisku letáků a brožur pro kampaň proti plánované výstavbě 

koridoru D-O-L ve výši 4602 Kč. 

HV schválil smlouvu o provedení díla za právní revizi stanov ve výši 3000 Kč. 

HV schválil proplacení faktury ve výši 2250 Kč vystavené za pronájem sálu pro determinační kurz 

zooplanktonu, konaném 20. – 23. 3. 2015 v Lužnici, Dvůr Hamr. 

Důležité opatření:  HV připomíná, že každou fakturu zaslanou k proplacení ČLS je nutno opatřit 

průvodním dopisem, v němž bude jasně uvedeno, o jakou akci se jedná, za co je faktura vystavena, 

výše částky, zda a kým bylo proplacení faktury schváleno.   

3.  Nové stanovy ČLS a Volby do HV a RK ČLS 

Všem členům ČLS byl zaslán email s informacemi o nových stanovách a termínech jejich projednání. 

V rámci připomínkového řízení HV obdržel do 10. 5. 2015 pouze připomínky jednoho člena, které byly 

vypořádány. Definitivní návrh nových Stanov ČLS bude předložen ke schválení valnému shromáždění 

na 17. konferenci ČLS a SLS v Mikulově. Matrikář připraví souhlas s nakládáním s osobními údaji, který 

bude předložen členům k podpisu při prezenci na VS v Mikulově, resp. rozeslán všem ostatním členům 

ČLS; zároveň jej doplní do přihlášky za člena.  

V tomto informačním emailu byli členové rovněž vyzvání k zaslání návrhů kandidátů voleb do hlavního 

výboru a revizní komise ČLS. Ve stanoveném termínu HV neobdržel žádný návrh. HV tedy navrhl možné 

kandidáty, které oslovil, a s jejich souhlasem sestavil kandidátky do Hlavního  výboru a Revizní komise. 

Informace o způsobu letošních voleb do Hlavního výboru a Revizní komise byly všem členům ČLS 

odeslány prostřednictvím e-mailové korespondence, letos opět volíme výhradně elektronicky, a to na 

webových stránkách společnosti.  

4.  Konference ČLS a SLS (Mikulov) 

Den před konáním schůze HV obdrželi doc. Rulík a prof. Vrba od předsedy vědeckého výboru návrh 

odborného programu. HV konstatoval, že náplň programu není zcela připravená a je nezbytné upravit 

sekce i počty přednášek v jednotlivých sekcích. Prof Vrba a doc Rulík jako zástupci vědeckého výboru 

konference informovali HV o výběru plenárních přednášek.  

Prof. Sládečková oslovila organizační výbor konference s žádostí o konání vzpomínkového setkání na 

prof. Sládečka. Vzhledem k velkému počtu přihlášených přednášek HV souhlasí možností konání 

kulatého stolu mimo oficiální odborný program konference.  



Náklady na konferenci: HV jednomyslně odsouhlasil proplacení výdajů za tisk sborníků (cca 15 tis. Kč), 

autobusovou dopravu na exkurze (cca 15 tis. Kč) a případně drobných nákladů (visačky). 

5. Různé 

a) SEFS Award 2015: výsledky V konkurenci 18 účastníků soutěže skončili naši kandidáti na 9. (Pavel 

Rychtecký), resp. na 15. místě (Ivana Vaníčková). Oběma kolegům blahopřejeme a moc děkujeme za 

jejich ochotu reprezentovat ČLS na mezinárodním poli. 

b) SEFS 2017:  HV souhlasí s kandidaturou na příští SEFS, k níž se ČLS předběžně zavázala; vzhledem 

k předpokládané účasti min. 500-600 účastníků upřednostňuje konání v Brně (kampus MU 

v Bohunicích, příp. v kongresovém centru BVV), alternativně v Olomouci nebo v Praze. Předseda M. 

Rulík v průběhu června projedná tyto možnosti osobně na MU v Brně a v Olomouci a připraví oficiální 

pozvání, se kterým vystoupí na letošním symposiu EFFS  v Ženevě  

c) Spoluráce s PLS: Polská limnologická společnost plánuje ve spolupráci s ČLS a SLS uspořádat ve dnech 

31.5. - 3.6. 2016 v Iławě v Polsku konferenci „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – Conservation“. 

Téma konference je poměrně široké a zahrnuje mimo jiné problematiku vztahu povodí a nádrží a 

dopady implementace Rámcové směrnice o vodách.  Konference je určena primárně limnologům 

Visegrádské skupiny – z důvodu maximálního snížení vložného organizátoři rovněž plánují požádat o 

finanční podporu (Small Visegrad Fund Grant) 

Termín následující schůze HV ČLS: pondělí 29. června 2015 v Mikulově. 

 
zapsala: Jolana Tátosová 

tajemník HV ČSL 

 

 


