
Zpráva o činnosti České limnologické společnosti 
za období 2015 – 2017 

 
 

Organizace ČLS  
 

Česká limnologická společnost, z.s., prošla poměrně zásadní proměnou, která byla vyvolána 

novým občanským zákoníkem. Mimo jiné se účetnictví ČLS nyní řídí vnitřním předpisem, 

máme transparentní účet a hospodaření ČLS nyní hlídá nový orgán - Revizní komise, která 

každý rok prování kontrolu hospodaření na základě předložených údajů  účetnictví České 

limnologické společnosti a vypracovává o této kontrole revizní zprávu.  

Činnost Společnosti řídil Výbor ČLS, zvolený Valným shromážděním členů ČLS dne 29. 6. 

2015 v rámci XVII. společné konference ČLS a SLS v Mikulově. Výbor společnosti pracoval 

ve složení: Martin Rulík (předseda); Jolana Tátosová, (vědecký tajemník a zastupující 

hospodář); Jakub Borovec (hospodář), Veronika Sacherová (redakce LimNo a internetových 

stránek ČLS); Jindřich Duras (matrika); Jan Potužák (koordinace odborných skupin ČLS); 

Jaroslav Vrba, (člen výboru), Revizní komise pracovala ve složení: Marek Liška (předseda), 

Libor Pechar, Zuzana Hořická, Martin Černý, a Josef Hess. HV ČLS se během funkčního 

období scházel pravidelně čtyřikrát ročně. Tradičně byla část aktuální agendy operativně 

vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence mezi členy výboru. 

 

K datu konání XVIII. konference v roce 2015 v Mikulově měla ČLS 183 členy, k 1.1.2018 

bylo v ČLS registrováno 204 členů. Pro potřeby řešení specifické problematiky jsou v rámci 

ČLS ustaveny dvě odborné skupiny: Tekoucí vody a Zooplankton (obě od 2003). 

 

Hospodaření ČLS  

 

Vedení účetnictví a inventarizace majetku ČLS je stanoveno Vnitřním předpisem č 1/2016 

vydaným a zveřejněným 17.12.20016. ČLS účtuje v jednoduchém účetnictví dle §1f a §9 

odst. 4a novely zákona č. 563/1991 Sb. Z §6 odst. 3.  ZoÚ vyplývá ČLS povinnost 

inventarizovat majetek a závazky  a to podle § 29 a 30. Vnitřním předpisem je stanovena výše 

hmotného i nehmotného majetku pro evidenci 5 000,- Kč. 

  

Hospodaření ČLS za období 2015–2017 bylo předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy 

Revizní komise, projednané na Valném shromáždění v rámci 18- konference ČLS a SLS v 

Kořenově-Příchovicích, dne 26.6. 2018. Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období 

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Zpracována byla na základě údajů z účetnictví ČLS a Souhrnů 

hospodaření ČLS a Souhrnů dle ZoÚ za jednotlivé roky zveřejněných na webu ČLS. 

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2015 činil 165 997,49 Kč, konečný stav účtu ke dni 31. 

12. 2017 pak 214 106,79 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 48 109,30 

Kč. Z toho v roce 2015 skončilo hospodaření přebytkem 4 273,00 Kč, v roce 2016 přebytkem 

27 410,79 Kč, v roce 2017 přebytkem 16 425.51 Kč. 

 

Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 144 500,- Kč), dotace Rady vědeckých 

společností (celkem 44 000,- Kč), úroky účtu České spořitelny (celkem 398,82Kč) a v roce 

2017 dotace Olomouckého kraje (100 000,- Kč), dotace města Olomouc (50 000,- Kč) a 

darovací smlouva firmy Edukol (63 000,- Kč). Peníze byly čerpány na projekty ČLS (tisk a 

distribuce Limnologických novin, Setkání mladých limnologů, determinační kurz, celkem 

27 472,20  Kč), provozní náklady (správa webových stránek, drobný materiál, poštovné, 



celkem 9 755,50 Kč), propagaci (bannery, letáky, celkem 12 286,- Kč), právní služby (4 602,- 

Kč),  mzdové náklady (editace LN a LN Speciálu, celkem 16 000,- Kč), poplatky ČS a.s. 

(celkem 8 338,81 Kč), náklady na konference (CLS Mikulov 2015 a SEFS Olomouc 2017, 

celkem 188 209, 35 Kč) a LN speciál (sazba, grafická úprava a tisk, celkem 76 350,- Kč). 

 

Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR ve  

letech 2015 a 2016 ve výši 18 000,- Kč, v roce  2017 ve výši 8 000,- Kč na dva projekty: 

- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (celkem 

28.000,- Kč) 

- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů (celkem 

16.000,- Kč) 

Podíl dotace na celkových výdajích na jednotlivý projekt přitom smí dosáhnout maximálně 

70%. Po celé období byly dotace čerpány na 100%.  

Základní výše členských příspěvků zůstala po celé období zachována ve výši 300,- Kč/rok, 

snížené členské příspěvky pro studenty a seniory 100,- Kč/rok 

 

Transparentní účet společnosti je veden v České spořitelně, veškeré finanční kroky jsou 

prováděny bezhotovostně, společnost tedy nedisponuje žádnými hotovými penězi. 

Každoroční revizní zprávy i zpráva závěrečná jsou k dispozici všem zájemcům na webových 

stránkách ČLS.  

Vzhledem k dlouhodobé absenci hospodáře J. Borovce vykonávala tuto činnost jako 

zastupující hospodář tajemnice výboru ČLS Jolana Tátosová. Především díky jejímu 

entusiasmu a nevšední péči se podařilo bez problémů vyřešit celou řadu úkolů spojených 

s transformací ČLS na zapsaný spolek a zajistit bezproblémový chod hospodaření společnosti. 

Jolaně bych tímto za její neúnavnou práci moc rád poděkoval. 

 

Vzájemná komunikace, informační systém  

Dle čl. 1 a čl. 4 Stanov ČLS je mezi hlavními úkoly Společnosti např. rozvoj a zvyšování 

úrovně limnologie, šíření nových poznatků do praxe, poskytování pomoci členům atd. Tyto 

úkoly jsou v současné době zajišťovány několika způsoby.  

 

Internetové stránky ČLS na adrese www.limnospol.cz umožňují přímou interaktivní 

komunikaci mezi HV ČLS a členy Společnosti a mezi členy navzájem. Jejich součástí je i 

databáze členů, která členům přímo umožňuje např. aktualizovat své údaje, zjistit stav placení 

příspěvků apod. Hlavnímu výboru ČLS naopak umožňuje např. oslovit členy aktuálními 

informacemi hromadným mailem, upozornit dlužníky apod.  

 

Vzhledem k platnosti tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data 

Protection Regulation neboli GDPR),  která má výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů, 

bude potřeba osobní údaje o členech ČLS upravit dle požadavků tohoto legislativního 

nařízení.  Výbor ČLS se problematikou intenzívně zabýval, zbývá doladit, jak s osobními daty 

členů nadále nakládat. 

 

Facebookové stránky ČLS na adrese www.facebook.com/limnospol 

 

Limnologické noviny (ISSN 1212-2920; reg. Ministerstva kultury pod č. E 10186) jsou 

tradičním komunikačním nástrojem mezi HV ČLS a členskou základnou i mezi členy 

Společnosti navzájem. Kromě formální agendy (např. zápisy z jednání HV ČLS, zprávy o 

hospodaření, programy seminářů, recenze publikací apod.) je v poslední době kladen důraz na 

zveřejňování odborných článků – LimNo tím informují o výzkumném zaměření jednotlivých 



pracovišť a o projektech na nich řešených. Limnologické noviny vycházejí pravidelně 4× 

ročně (únor, květen, říjen, prosinec) a jejich elektronická verze je zveřejňována na webu ČLS. 

Ve snaze nezahlcovat Limnologické noviny zápisy ze schůzí Hlavního výboru jsme se 

rozhodli tyto dokumenty oddělit, jak zápisy, tak Limnologické noviny jsou na webových 

stránkách volně ke stažení. Za náročnou práci spojenou s vydáváním LimNo – zvláště s 

vymáháním a redigováním příspěvků – děkujeme redaktorce dr. V. Sacherové. 

 

Adresář členů ČLS je ve formě průběžně aktualizované internetové databáze, k níž mají po 

přihlášení přístup všichni zaregistrovaní členové ČLS.  

 

Tradiční limnologické konference se konají v tříletém intervalu a jsou vždy spojeny s 

Valným shromážděním členů ČLS. V pořadí XVIII. společnou konferenci pořádálo ČLS opět 

ve spolupráci se Slovenskou limnologickou spoločnosťou.  

 

Elektronické volby do HV ČLS a Revizní komise ČLS pro příští funkční období 2018–

2020 –  opět bylo využito hlasování přes internetové stránky ČLS.  

 

 

Odborná činnost  

ČLS tradičně během uplynulého období organizovala a zaštiťovala celou řadu akcí, seminářů 

a konferencí, např. „Vodárenská biologie“, „Vodní nádrže 2015, 2017“, Určovací kurzy 

zooplanktonu, spolupořadatelství konferencí „Lakes, Reservoirs and ponds: Impacts-Threats-

Conservation“ v Ilawě, Polsko (2016) a SEFS 10 v Olomouci (2018) a další. K 50. výročí 

založení ČLS byla vydána speciální publikace s názvem „Padesát let Limnospolu aneb 

Kapitoly z historie České a Slovenské limnologie“. 

 

Mezinárodní spolupráce  

Česká limnologická společnost trvale úzce spolupracuje především se Slovenskou 

limnologickou spoločnosťou a dále je aktivně zapojena do činnosti EFFS. European Federation for 

Freshwater Sciences (EFFS - http:// http://www.effsonline.org) byla formálně ustavena už v 

roce 2005 v Krakově, ČLS však formálně přistoupila až v listopadu 2009. EFFS dnes sdružuje 

17. národních limnologických společností a jednu mládežnickou sekci (EFYR) a jako jednu z 

priorit má práci s mladými, dvouletá frekvence SEFS a jejich cenová dostupnost by měla 

umožnit jejich vzájemné potkávání a poznávání. Na podporu mladých limnologů byla zřízena 

cena – EFFS Award – pro nejlepší doktorskou (Ph.D.) práci v oborech Freshwater Sciences. 

Za období 2014-2016 školitelé nominovali čtyři doktorské práce - po hlasování hlavního 

výboru byly za ČR v roce 2017 nominovány do mezinárodního hodnocení dizertace Petra 

Juračky ( Freshwater fishless pools: From the metacommunities to the systematice) a Vandy 

Rádkové (The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of 

aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens). V mezinárodní konkurenci se ze 13 

hodnocených  dizertací tyto práce umístily na 8., resp. 9. místě. 

Motivací pro mladé limnology napříč Evropou je možnost zapojení se do mezinárodního 

projektu vyhlašovaného EFFS, tzv. „Collaborative European Freshwater Science Project for 

Young Researchers“. Stěžejním cílem je motivovat mladé limnology z Evropy k vytvoření 

synergického propojení, které by vedlo k novým poznatkům, podpořilo spolupráci mezi 

mladými evropskými limnology a nabídlo osobní zkušenosti při plánování, získávání financí a 

vedení společného mezinárodního vědeckého projektu. Projektu, který byl vybrán v 1. výzvě 

v roce 2016 a nazván „EuroRun“ (Assessing CO2 Fluxes from European Running Waters) se 



úspěšně zapojili i čeští limnologové, konkrétně doktorand z Olomouce Adam Bednařík se 

svým školitelem. 

 
ČLS byla též hlavním spoluorganizátorem SEFS10 - desátého setkání European Federation 

for Freshwater Sciences (EFFS), které se konalo ve dnech 2.–7. 7. 2017 v Olomouci. Celkem 

se na tuto akci zaregistrovalo 467 účastníků ze 44 zemí, z toho 161 studentů, potěšitelná byla 

hojná účast domácích hydrobiologů.  

 

V rámci mezinárodní spolupráce byl navázán kontakt s Romanian Limnogeographical 

Association a rozvíjí se spolupráce s Polish Limnological Society – viz společná organizace 

konference v roce 2016.  V plánu je organizace další společné konference, tentokrát u nás 

v ČR. 

 

Propagace ČLS  

 

Propagace aktivit ČLS probíhá jednak formou individuálních vystoupení členů v ČLS 

v médiích, dále formou odborných publikací v časopise Vodní hospodářství, kde jsme 

informovali čtenáře o aktuálních  problémech, které členové ČLS řeší (příkladem může být 

např. založení tzv. Fosforové platformy či otázka nakládání se sedimenty). Ukázkou 

aplikovaného přístupu je aktivita členů ČLS, kterým se v průběhu loňského roku ve 

spolupráci s Českou společností pro ekologii podařilo zformovat pracovní skupinu pro 

rybníky, řešící aktuální otázky hospodaření na našich rybnících včetně bilance živin, toku 

látek a ochrany biodiverzity. 

K propagaci dále slouží internetové stránky na adrese www.limnospol.cz a konference a 

semináře, které ČLS organizuje nebo na nichž se podílí (viz výše). Pro zájemce z řad členů 

ČLS je k dispozici poutač ČLS (tzv. roll-up) v české i anglické mutaci, který je možné použít 

při organizaci konference, semináře a dalších akcí pod hlavičkou ČLS.  Facebooková stránka 

„STOP průplavu Dunaj-Odra-Labe“ na adrese https://www.facebook.com/stopdol slouží 

primárně ke shromažďování informací a diskuzi k tématu plánované výstavby koridoru DOL.  

 

 

 

 

 

 

 

V Kořenově-Příchovicích, 26. 6. 2018  Doc RNDr. Martin Rulík, Ph.D.,  

          předseda ČLS 

 

https://www.facebook.com/stopdol

