
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 26. 10. 2019 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, L. Čížek, J. Farkač, P. Kment, P. Moravec, V. Novák, J. Rolčík, 
J. Schneider, P. Vonička 

 omluveni: S. Bílý, P. Heřman, D. Král, J. Růžička, L. Sekerka, M. Škorpík, J. Šumpich 
neomluveni:  

revizní komise 

 přítomni: O. Hovorka, B. Zbuzek 
 omluveni: P. Zahradník 
předsedové poboček a sekcí 

přítomni: S. Benedikt, Z. Kletečka, T. Kopecký, L. Tůma, V. Vrabec 
omluveni: Z. Laštůvka, J. Šťastný, D. Trávníček, M. Trýzna, J. Vávra 
neomluveni:  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král) 

2. Hospodářská zpráva (V. Novák) 
3. Redakční zpráva (J. Růžička) 

4. Zpráva knihovníka (P. Kment) 

5. Členské záležitosti (D. Sommer) 

6. Různé 
a. Klapalekiana a GDPR (J. Rolčík) 

b. Louky u Přelouče NATURA 2000 (S. Benedikt) 

c. Stanovisko ČSE k problematice hospodaření Lesů ČR v oblasti Soutoku na Moravě (L. Čížek) 
d. Stanovisko ČSE k plánované stavbě přehrady Skalička (S. Benedikt, D. Trávníček) 

e. Hubení chroustů v oblasti Bzenecka leteckým postřikem (S. Benedikt, M. Škorpík) 

f. Jasoň dymnivkový v oboře Milovice, podmět ČIŽP (L. Čížek) 
g. Postup ČSE v záležitosti změny legislativy ohledně sběru a držení zvláště chráněných druhů (J. 

Farkač, T. Kopecký, M. Škorpík) 

h. Depozit knihovny ČSE v Národním muzeu (L. Sekerka, D. Sommer) 

i. Požární kontrola knihovny ČSE (D. Sommer) 
j. Aktualizace webových stránek (D. Sommer) 

k. Návrhy na ocenění členů pro rok 2020 (S. Benedikt, D. Sommer) 

l. Hospodaření ČSE (S. Benedikt, V. Novák) 
m. Dar Biologické olympiádě (S. Benedikt, J. Farkač) 

n. Ceny ČSE na Zoologických dnech (P. Kment). 

 

 
1. S. Benedikt zastoupil omluveného D. Krále a přivítal přítomné na druhé schůzi tohoto roku, provedl 

kontrolu zápisu z minulé schůze. Přepracované prohlášení ČSE k zonaci NP Podyjí nebylo do této 

schůze předloženo a přesouvá se tak na nadcházející schůzi (L. Čížek). Výbor je usnášení schopný 

(10/17). 
2. V. Novák seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti. Na účtu společnosti je aktuálně 334 

tis. Kč. Za členské příspěvky za rok 2019 bylo vybráno pouze 150 tis. Kč, což odpovídá asi 270 

platícím členům. Oproti předchozím rokům je to odchylka od normálu zhruba v počtu minus 150 
platících členů (82 tis. Kč). V. Novák doufá, že po uveřejnění „Seznamu platících a dlužníků“ na 

webových stránkách a rozeslání složenek spolu s časopisem se situace zlepší. Více k hospodářské 

situaci bylo předneseno v rámci samostatného bodu „l“ v Různém. 

3. J. Růžička (zastoupen D. Sommerem) informoval o stavu časopisu, číslo 3-4/2019 je prakticky 
naplněno (150 stránek rukopisů) a do tisku půjde do konce roku. Supplementum je ve fázi korekcí 

anglického jazyka a pravděpodobně vyjde až v roce následujícím. 

4. P. Kment informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně stoupá. V současné chvíli je 
v knihovně uloženo 28.500 svazků. 



5. D. Sommer předložil tři nové žádosti o členství (Bubová Terezie, Caha David, Lukovský Jan,), 

přijati plným počtem hlasů (10/0). 
6. Různé 

a. J. Rolčík uvedl, že pokud autor sám uvedl do rukopisu svoji adresu, dobrovolně ji poskytuje a 

může být zveřejněna. GDPR se nevztahuje na adresy pracovišť, ale pouze na soukromé adresy. 
Zároveň ale dodal, že by bylo vhodné upravit pokyny pro autory tak, aby v nich byla umístěna 

formulace, že „autor souhlasí se zveřejněním osobních údajů (jméno, soukromá adresa, atp.) 

odesláním článku do redakce“ a tyto byly autorům zaslány v rámci odpovědi o přijetí rukopisu 

do redakce. 
b. S. Benedikt ve zkratce seznámil výbor s dopisem, který by měl sloužit jako podpůrný element 

Ministerstvu životního prostředí při jednáních o vyhlášení oblasti Louky u Přelouče lokalitou 

Natury 2000 a štěrkopískových náplav v lokalitě Porta Bohemica předmětem ochrany. Lokality 
jsou významné i z entomologického pohledu. Schváleno korespondenčně (13/0/4). 

c. S. Benedikt přednesl stanovisko, které vypracoval L. Čížek a zaslal členům výboru před schůzí. 

Problematikou „Moravské Amazonie“ se ČSE dlouhodobě zabývá. Současná výzva odborných 

společností a neziskových organizací má sloužit jako základ jednání o ochraně tohoto 
unikátního území. Schváleno korespondenčně (15/0/2). 

d. S. Benedikt připomněl výboru ČSE problematiku okolo plánované výstavby přehrady Skalička, 

kterou výbor projednával již v roce 2016. Tiskovou zprávu o tomto nešetrném zásahu do 
životního prostředí vydala Východomoravská pobočka ČSE. Výbor tiskovou zprávu uvítal a 

plně ji podporuje. Výbor bere na vědomí tiskovou zprávu Východomoravské pobočky. 

e. S. Benedikt připomněl každoroční polemiky o přemnožení chroustů maďalových v oblasti 
Bzence na Moravě, přiživené mediální pozorností. V letošním roce šlo o větší kampaň Lesů ČR, 

které se snaží prosadit plošné postřiky proti chroustům v této oblasti. ČSE prostřednictvím 

předsedy Davida Krále a člena výboru, Martina Škorpíka, na tuto kauzu reagovala několika 

výstupy v médiích. Výbor bere na vědomí. 
f. L. Čížek před jednáním výboru zaslal korespondenčně dokument, který má sloužit jako podmět 

nešetrného hospodaření v krajině, konkrétně v oborách Milovice a Bulhary provozovaných Lesy 

ČR ve vztahu k ohroženému jasoni dymnivkovému (Parnassius mnemosyne) k prošetření ČIŽP. 
Schváleno (16/0/1) 

g. T. Kopecký před konáním výboru zaslal korespondenčně koncept Žádosti o udělení výjimek ze 

zákazů dle zákona č. 114/1992 Sb. Tento dokument byl projednán a předložen členům k výboru 
k připomínkám. Větší připomínky měl zejména Pavel Moravec, který je jako pracovník AOPK 

široce obeznámen. P. Moravec přislíbil podrobné připomínkování celého návrhu. Po 

připomínkách bude dokument projednán na další schůzi výboru. 

h. D. Sommer informoval výbor, že část prostorů ČSE (depozitář) v budově Národního muzea 
jsme museli bezodkladně uvolnit pro potřeby Národního muzea. V této souvislosti bylo 

přistoupeno ke zničení přebytečných starších čísel časopisu Klapalekiana (skartační protokol viz 

Příloha). Část čísel byla po dobu tří měsíců nabídnuta zdarma za odvoz členům společnosti i 
široké veřejnosti. Zbytek čísel byl v září 2019 pracovníky Národního muzea skartován. 

i. D. Sommer informoval výbor o proběhnutí požární kontroly v knihovně ČSE. ČSE nesplnila dle 

požárního sboru některé náležitosti. ČSE se v této záležitosti obrátila na Přírodovědeckou 

fakultu UK (P. Sittek), která spravuje prostory, v nichž sídlí sekretariát a knihovna ČSE. 
Společně proti rozhodnutí požárního sboru podali odvolání. Dosud jsme nedostali žádné 

vyjádření k odvolání. 

j. D. Sommer informoval výbor o současném stavu aktualizace webových stránek. Umístění 
„Seznamu placení členských příspěvků“ na web, kvůli zlepšení platební morálky členů ČSE. 

Taktéž seznam členů ČSE byl aktualizován. Přes výzvu členům výboru při předchozí schůzi 

výboru neobdržel D. Sommer žádné návrhy na aktualizaci webových stránek. D. Sommer 
apeloval na aktualizaci alespoň následujících oddílů webových stránek, které obsahují značně 

zastaralé údaje a aktuální data zcela chybějí: Hospodaření ČSE (V. Novák), Pobočky a sekce 

(předsedové poboček a sekcí), Entomologické dny (P. Heřman, J. Schneider) a Klapalekiana (J. 

Růžička). S. Benedikt vyzdvihl aktivity D. Sommera zejména ve vzorném vedení sekce 
„Aktuality“. 

k. S. Benedikt přečetl návrhy na ocenění členů pro rok 2020, které obdržel do konání schůze. 

Společnost se chce přidržet opět systému 3+1, kdy tři členy ocení v rámci Valného shromáždění 



a jednoho v rámci Entomologických dnů ČSE. Příležitost k vyjádření se k návrhům dostanou i 

nepřítomní členové výboru korespondenčně. 
l. V. Novák jako hospodář ČSE informoval výbor o výsledcích hloubkové kontroly hospodaření 

ČSE a dvou proběhlých schůzkách pracovní skupiny na toto téma, které se uskutečnily před 

jednáním výboru ČSE. V. Novák upozornil na to, že situace je vážná, především s výhledem do 
budoucnosti. V. Novák navrhl některá opatření, která by měla vést k úspoře finančních 

prostředků (viz Příloha). Zápisy z obou jednání o hospodaření ČSE budou zpřístupněny všem 

členům výboru ČSE a toto téma bude podrobně probráno na další výborové schůzi ČSE. 

m. S. Benedikt shrnul výsledky hlasování o daru pro Biologickou olympiádu. Vzhledem k finanční 
situaci ČSE a doporučením hospodáře V. Nováka nedoporučil další financování této akce 

z peněz ČSE. Korespondenční hlasování obsahovalo čtyři možnosti: a) Dar ve výši 30 tis.; b) 

Dar ve výši 10 tis.; c) Žádný dar; d) Zdržel se. Hlasování dopadlo následovně: 0 – 7 – 9 – 1. Dar 
Biologické olympiádě v roce 2019 nebude udělen. J. Farkač objasnil výboru fungování 

Biologické olympiády, její historii atd. Finanční příspěvky byly využity k reklamě v brožuře 

ČSE (každý rok 10 tis.) a zbytek na uspořádání Letního odborného soustředění pro vítěze 

krajských kol BiO kategorie C a D (20-30 tis.). Na závěr J. Farkač uvedl, že v současné chvíli 
není dar ČSE nutný a Letní odborná soustředění BiO jsou financována dostatečně z jiných 

zdrojů (např. grantové prostředky, které letos obdržela PřF UK a VŠCHT). L. Čížek zdůraznil, 

že v průběhu 7 let bylo do BiO z peněz ČSE investováno 204 000 Kč (2012-12.100Kč; 2013-
12.100Kč; 2014-40.000Kč; 2015-40.000Kč; 2016-40.000Kč; 2017-30.000Kč; 2018-30.000Kč) 

z příspěvků členů ČSE a ti mají právo vědět, k jakým účelům byly jejich peníze využity. L. 

Čížek navrhnul požádat ČZU o zpřístupnění vyúčtování a toku finančních darů ČSE. J. Farkač 
oponoval, že vyúčtování je v rukou rektora ČZU a je zasíláno na Ministerstvo školství, a že 

zřejmě nebude možné ho zpřístupnit. Na závěr proběhlo hlasování o podání žádosti o 

zpřístupnění financování a vyúčtování finančních toků, které Česká zemědělská univerzita dle 

svých možností může poskytnout členům výboru ČSE. Hlasování (4/2/4). Vzhledem 
k závažnosti celého bodu a nerozhodnosti hlasů bude hlasování umožněno korespondenčně i 

nepřítomným členům výboru. 

n. P. Kment zdůraznil důležitost Ceny ČSE na Zoologických dnech ve vztahu k prezentaci ČSE a 
potencionálním členům ČSE. S. Benedikt ve světle hospodářské zprávy navrhl úplné zrušení 

finančních odměn v rámci ceny a jejich náhradu věcnými cenami z vlastních prostředků ČSE. P. 

Kment vyjádřil důrazný nesouhlas s tímto postupem a požaduje další projednání bodu na příští 
schůzi. Schváleno (9/0/1). 

 

Čtvrtá schůze výboru v roce 2019 se uskuteční v prosinci. 
 

Zapsal: D. Sommer 
Schválili: členové výboru ČSE 
Verifikoval: S. Benedikt 

 


