
Zápis ze schůze Výboru ČLS, konané dne 23. 9. 2016 v Praze 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

2. Plenární schůze RVS (dr. Tátosová) 

Dr. Tátosová se v zastoupení zúčastnila plenární schůze RVS, kde byla prezentována roční zpráva o 

činnosti RVS, výši udělených dotací a nejvýznamnějších událostech sdružujících společností. Nové 

žádosti dotací pro rok 2017 již bude schvalovat Rada AV ČR. O dotace smí požádat pouze přijatá 

společnost řádně zapsaná v rejstříku spolků. Rada AV ČR požaduje do 5. 1. 2017 doložení kopie 

usnesení rejstříkového soudu o registraci společnosti v rejstříku spolků. Od 1. 1. 2016 rovněž vešel 

v platnost nový Zákon o účetnictví, který ukládá spolkům vést jednoduché účetnictví. Účetní jednotky 

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

závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Ekonomické oddělení AV ČR k tomuto vydalo metodický 

pokyn. Dle toho zákona dále musí každý subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejňovat účetní 

uzávěrku do sbírky listin. Podle přechodných ustanovení ZoÚ musí spolky zveřejnit uzávěrky i zpětně 

za roky 2014 (do 31. 3. 2017) a 2015 (do 30. 11. 2017). 

3. Hospodaření – Dotace RVS 

Výdaje: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci Limnologických novin ve výši 

1171,– Kč, náklady na tiskové materiály pro akci SML v Plzni ve výši 238,– Kč a náklady na pořízení 

anglické verze banneru ČLS pro propagační účely ve výši 3086,– Kč.  

Dotace RVS 2017: Výbor podrobně diskutoval optimální strukturu žádostí o dotace RVS pro rok 2017. 

Vzhledem ke snížení nákladů na tisk Limnologických novin, s ohledem na zrušení poboček a přípravu 

nových pracovních skupin (pracovní skupina „Rybníky“ a pracovní skupina rybářská a ichtyologická) 

se výbor ČLS rozhodl změnit strukturu dvou dlouhodobě podávaných dotačních projektů takto:   

a) Projekt Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových stránek ČLS 

snížit na celkovou částku 6 tisíc Kč (podíl RVS 4 tisíce Kč). 

b) Projekt Činnost odborných skupin ČLS ponechat na celkové částce 6 tisíc Kč (podíl RVS 4 tisíce 

Kč). 

Navržené dotační schéma by mělo pokrýt i propagaci ČLS na národních a mezinárodních konferencích 

(SEFS10 2017, PharmWat2017)  

4. Matrika (dr. Duras) 

Výbor obdržel 10 přihlášek do ČLS: 

Mgr. Marek Šmejkal, BC AV ČR, České Budějovice  

MSc. Marija Radojičić, Mendelova Univerzita v Brně 

Ing. Ondřej Malý, Mendelova Univerzita v Brně 



Ing. Lukáš Mareš, Mendelova Univerzita v Brně 

Bc. Veronika Kreidlová, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni 

Mgr. Antonín Střížek, PřF UK, Praha 

Mgr. Pavel Pešek, PřF UK, Praha 

Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D., FROV, Ústav akvakultury a ochr. Vod, České Budějovice 

Mgr. Martin Fořt, AOPK CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Doksy 

Mgr. Ondřej Mikulka,  Mendelova Univerzita v Brně 

Všichni uchazeči byli jednomyslně přijati za členy ČLS.  

5. Speciální číslo Limnologických novin 

6. Konfrence SEFS 2017 + Award EFFS 

Organizační výbor symposia SEFS10 v roce 2017 v Olomouci se dohodl, že pro české limnology (členy  

ČLS) bude vložné na tuto akci ve výši 350 EUR. Pro české studenty a doktorandy (opět členy ČLS) je 

vložné stanoveno ve výši 150 EUR s tím, že dotyčný student či studentka se budou podílet a pomáhat 

při organizačním zajištění konference (pomoc při vedení exkurzí, tlumočení, pomoc při  obsluze PC 

během prezentací atd.). Pokud by student neměl zájem pomáhat, pak pro něj platí částka 350 EUR. 

Nečlenové ČLS platí vložné 390 EUR. Aktuálně je možné se registrovat i přihlásit abstrakt (viz 

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 (EFFS Award for the best 
PhD Dissertation in Freshwater Sciences - Call 2015-2016).  
 
Výbor ČLS proto vyzývá školitele PhD studentů, kteří v období 2015-2016 obhájili disertační práci 
oborech hydrobiologie, ekologie vod, rybářství, technologie vody (tj. Freshwater Sciences s.l.), aby 
v souladu s požadavky  
(http://www.freshwatersciences.eu/effs/index.asp?page=NEWS&Id=6&IdItem=201&p=#Content) 
zaslali do 20. listopadu 2016 na adresu výboru ČLS nominace obhájených doktorských prací. 
Nezbytnou podmínkou přihlášení do soutěže je, aby ke dni podání byl/a dotyčný/á doktorand/ka 
členem ČLS.  
 
Disertační práce musí být obhájena v Evropě; musí být doplněna rozšířeným abstraktem v angličtině v 
délce max. 5 tištěných stran (jednoduché řádkování) a obsahovat max. 4 obrázky. Tento rozšířený 
abstrakt musí být podepsán školitelem a doplněn seznamem publikací, vztahujícím se k tématu 
disertace. Výběr 2 nejlepších národních prací provede HV ČLS podle běžně používaných kritérií, jako 
jsou např. vědecká/technologická kvalita; originalita; metodologický přístup; relevantnost a 
potenciální vědecký impakt práce. Výbor ČLS zastává názor, aby za Českou republiku byly 
nominovány primárně práce psané v angličtině. Mezinárodní komise EFFS vybere jednu nejlepší a 2 
další disertace, které budou oceněné (diplom) a veřejně vystavené (1 kopie práce a poster) na 
následujícím 10. symposiu EFFS (SEFS), které se bude konat 2.-7. 7. 2017 v Olomouci. Vítěz soutěže 
bude mít proplaceno vložné, cestovné a ubytování na tomto SEFS a bude muset proslovit  
plenární přednášku na téma své disertace, dalším dvěma oceněným uhradí EFFS vložné. 
 

8. Konfrerence ČLS a SLS 2018 

http://www.sefs10.cz/
http://www.freshwatersciences.eu/effs/index.asp?page=NEWS&Id=6&IdItem=201&p=#Content


Dr. Sacherová a dr. Tátosová na začátku června navštívily objekt Hotel Kořínek a jednaly s majiteli o 

možnostech poskytnutých služeb pro konferenci. Pro konání konference bude k dispozici celý objekt s 

dostatečnou kapacitou přes 140 lůžek. V hotelu jsou schopni zajistit plnou penzi (snídaně, obědy 

večeře), včetně speciálních diet. Rovněž jsou schopni zajistit jak občerstvení pro přestávky, tak i 

obědové balíčky v den exkruze. V objektu je k dispozici wifi. Využít lze zahrady s ohništěm a bazénem. 

Psi v objektu být nesmí. Výbor navrhl předběžnou kalkulaci a pověřil dr. Tátosovou dalším jednáním 

s majiteli hotelu Kořínek.  

Panely na postery: dr. Tátosová navrhla pronájem panelů z nedaleké TU v Liberci. Prof. Vrba tuto 

možnost projedná.  

Termín následující společné schůze Výboru ČLS a Revizní komise ČLS: pondělí 21. listopadu nebo 

pátek 25. listopadu 2016 v Praze. 

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

  


