
Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, 

konaného 15. 2. 2020 v Praze 
 

Přítomno (podle prezenční listiny) 85 členů: J. Batelka, S. Benedikt, A. Bezděk, J. Bezděk, S. Bílý, L. 

Bureš, A. F. Damaška, Š. Dolák, L. Ernest, J. Farkač, M. Fuksa, J. Hájek, O. Havránek, R. Hejda, P. 

Heřman, A. Hlaváček, J. Horák, O. Hovorka, T. Hovorka, J. Hronková, L. Hrůzová, F. Hřeben, P. 

Chvojka, J. Jelínek, J. Ježek, T. Jor, P. Kabátek, T. Kadlec, P. Kment, J. Kohn, T. Kopecký, D. Kopr, 

I. Kovář, D. Král, J. Krátký, P. Krásenský, M. Krejčíř, P. Kylies, M. Linhart, K. Mahlerová, Z. 

Malinka, V. Melich, M. Mikát, O. Nakládal, O. Nedvěd, V. Novák, M. Ouda, V. Pálek, J. Pávek, J. 

Pražák, J. Prokop, J. Rolčík, H. Rothová, J. Růžička, T. Růžička, J. Ryšánek, J. Ryšavý, R. Sejkora, L. 

Sekerka, J. Skyva, J. Schneider, K. Schön, M. Skuhravá, M. Sláma, K. Sýkora, P. Šípek, H. Šípková, 

P. Špryňar, J. Švarc, V. Štolc, J. Šťastný, J. Šumpich, D. Sommer, V. Sommer, M. Tkoč, F. Trnka, M. 

Turčín, L. Tůma, P. Vonička, V. Vrabec, P. Zábranský, B. Zbuzek, Š. Zeman, M. Žemlička. 3 hosté: 

S. Jákl, M. Švarc, Z. Weidenhoffer. 

 

1. Ve stanovenou dobu (13:00 hod.) se nesešla polovina členů ČSE. Z tohoto důvodu D. Král 

odložil podle stanov Společnosti začátek Valného shromáždění (dále jen VS) o 30 minut; 

potom bylo VS zahájeno. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého čestného člena doc. 

Jiřího Zahradníka a MUDr. Josefa Jurčíčka. Program VS byl schválen. D. Král vyzval k podání 

spolkových zpráv za roky 2016-2020. 

 

2. Zpráva o činnosti České společnosti entomologické (J. Farkač) 

 

Následující text hodnotí období od posledního (volebního) Valného shromáždění ČSE dne 3. 

prosince 2016 do 15. února 2020. ČSE měla 3. prosince 2016 v evidenci 611 členů, nyní má 

567 členů. Roční členský příspěvek byl (stejný je od roku 2007) ve výši 550,- Kč. Výbor 

Společnosti má 17 volených členů, revizní komise je tříčlenná. Za hodnocené období, tj. od 3. 

prosince 2016 do 15. února 2020 se výbor sešel 12krát (1. února, 30. května, 21. září a 21. října 

2017, 17. února, 26. dubna a 20. října 2018, 16. února, 20. března, 26. října a 12. prosince 2019 

a 15. února 2020), aby řešil členské, provozní, ekonomické a další potřebné záležitosti chodu 

naší Společnosti.  

Členové Společnosti se sdružují podle regionu nebo odborného zájmu do regionálních 

poboček (Západočeské, Východočeské, Jihočeské, Jihomoravské a Východomoravské) a 

odborných sekcí – faunistické, lepidopterologické, karabidologické, pro výzkum 

mandelinkovitých a nosatcovitých brouků a sekce pro výzkum aquikolních brouků. Výraznou 

aktivitu vyvíjí Entomologický klub při Labských Pískovcích, který vydává také „Listy 

entomologického klubu při Labských pískovcích“ (v roce 2019 vyšlo číslo 19., 

www.entolabpis.wbs.cz). Západočeská pobočka (www.zpcse.cz) vydává on-line Západočeské 

entomologické listy (ISSN 1804-3062, www.entolisty.cz) a pravidelně jednou ročně pořádá 

společensko-odbornou akci Roubanálie v rodišti Jana Roubala v Chudenicích. Činnost 

jmenovaných součástí ČSE je vesměs komentována (nebo by být měla) v pravidelných 

zprávách o činnosti, které jsou průběžně ukládány v archivu ČSE. ČSE využívá dvakrát ročně 

Výměnný den spojený s prodejem entomologických pomůcek a odborné literatury v Praze, 

jehož se účastní pokaždé v průměru cca 250-350 členů, ke komunikaci se svými členy. Během 

http://www.entolabpis.wbs.cz/
http://www.zpcse.cz/
http://www.entolisty.czl/


těchto výměnných dnů se pravidelně schází sekce karabidologická a sekce pro výzkum 

mandelinkovitých a nosatcovitých brouků. Od roku 2018 se také v rámci výměnného dne opět 

pořádají cykly přednášek s entomologickou tématikou. První cyklus přednášek se uskutečnil 

dne 20. října 2018 a zúčastnilo se ho 26 posluchačů. První přednášku na téma „Monitorovací a 

inventarizační programy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR“ přednesl Ing. Radek Hejda, 

druhou přednáškou s názvem „Putování po Jemenu“, Petr Kabátek. Druhý cyklus přednášek se 

uskutečnil 16. února 2018 a zúčastnilo se ho 27 posluchačů. První přednášku s tématem 

„Nagojský protokol“ přednesl RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., druhou přednášku s názvem 

„Gruzie“ přednesl Mgr. Albert František Damaška. Třetí cyklus přednášek proběhl dne 26. 

října 2019 a zúčastnilo se ho 29 posluchačů. První přednášku na téma „Reintrodukce živočichů 

– zbytečná zábava nebo legitimní nástroj v ochraně přírody?“ měl RNDr. Ondřej Sedláček, 

Ph.D., druhou s názvem „Za všechno může sucho!? Lesy ve vlastnictví státu a chráněný hmyz“ 

přednesl RNDr. Lukáš Čížek, Ph.D., třetí přednášku s názvem „Omán – za brouky pouští 

nepouští“ přednesl Mgr. Tomáš Kopecký. 

Jihočeská pobočka pořádá své výměnné dny v Českých Budějovicích, pražští 

koleopterologové a lepidopterologové, brněnští a českobudějovičtí entomologové se scházejí 

1x týdně k pravidelným schůzkám. Lepidopterologická sekce v Praze pořádá v rámci těchto 

schůzek pravidelné odborné přednášky. Tyto schůzky jsou, stejně jako výměnné dny, přístupné 

veřejnosti.  

Při příležitosti zoologické konference „Zoologické dny“ ČSE již tradičně uděluje „Cenu 

České společnosti entomologické“ pro nejlepší přednášku a poster o hmyzu v rámci tradiční 

studentské soutěže. ČSE v letech 2017 a 2018 podpořila finančně předmětovou soutěž 

Biologická olympiáda, přičemž upoutávka na naší Společnost a její činnost je každoročně 

zveřejňována v tištěném (i digitálně šířeném) přípravném textu pro Biologickou olympiádu 

kategorií A a B, vycházející v nákladu 5.500 výtisků a distribuovanému prostřednictvím 

krajských úřadů na všechny střední školy České republiky. ČSE udělovala do roku 2019 i 

věcnou „Cenu ČSE“ za „nejlepší řešení praktické části a poznávání organizmů“ v Ústředním 

kole Biologické olympiády kategorie A (viz www.biologickaolympida.cz). 

Významnou skutečností je pořádání Entomologických dnů (ED). 19. ED se uskutečnily 

v přírodním parku Chřiby ve dnech 19.-21. května 2017 (40 účastníků), 20. ED se uskutečnily 

v Krkonošském národním parku ve dnech 15.-17. června 2018 (51 účastníků) a 21. ED se 

uskutečnily 17.-19. května 2019 v CHKO Litovelské Pomoraví (50 účastníků).  

V roce 2018 také začala ČSE pořádat Vycházky s entomologickou tématikou pro 

širokou veřejnost. V letech 2018 a 2019 se konalo celkem 6 exkurzí. V roce 2018: 16. června v 

CHKO Český kras (15 účastníků) a 15. září v údolí Zahořanského potoka (11 účastníků). V 

roce 2019: 27. dubna v NPR Libický luh (17 účastníků), 15. června ve Sv. Janu pod Skalou 

(CHKO Český kras) (17 účastníků), 14. září v Prokopském údolí v Praze (17 účastníků), 22. 

září v NPR Karlštejn (CHKO Český kras) (12 účastníků). 

Členové spolupracují s orgány ochrany přírody (MŽP ČR, AOPK ČR, Správy CHKO 

apod.). ČSE aktivně vyvíjí činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí: snaží se být 

konzultačním orgánem MŽP při tvorbě nových zákonů a norem v ochraně přírody. Za zmínku 

jistě stojí iniciativy k naplňování smlouvy mezi ČSE a AOPK ČR o vzájemné výměně 

faunistických dat a umožnění sběru dat pro aktivní členy ČSE po celém území naší republiky. 

Bude nadále určena všem členům ČSE, kteří myslí průzkum naší přírody vážně, a zaváží se ke 

http://www.biologickaolympida.cz/


splnění dohodnutých aktivit. V roce 2017 se podařilo zajistit pro každého řádného člena ČSE 

jeden výtisk Červených seznamů bezobratlých, který vydala AOPK (Hejda R., Farkač J. & 

Chobot K. (eds) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 

Příroda, Praha, 36: 1-612).  

ČSE vydává mezinárodní časopis Klapalekiana, který vychází dvakrát ročně (v roce 

2019 vychází 55. ročník). Hlavními zastoupenými obory jsou faunistika, taxonomie, bionomie 

a ekologie členovců, především hmyzu. ČSE vyměňuje časopis Klapalekiana nyní se 150 

partnery (stav k 14.2.2020). 

Hlavním médiem pro aktuální zprávy o činnosti a akcích ČSE jsou webové stránky společnosti 

(www.entospol.cz). 

 

3. Zpráva o hospodaření České společnosti entomologické (V. Novák) 

 

Hospodaření společnosti v letech 2016 až 2019 bylo ve znamení každoročního záporného 

výsledku hospodaření. V roce 2016 minus 42 tisíc, nejlépe dopadl rok 2017 jen minus 8 tisíc 

Kč. V těchto letech měla možnost společnost kompenzovat tyto ztráty z nahromaděných 

prostředků z předchozích let. V roce 2016 byl počáteční stav účtu 467 tisíc Kč, v roce 2018 pak 

417 tisíc Kč. K výrazně negativním změnám došlo v hospodaření společnosti v letech 2018 a 

2019, kdy byla ztráta 70 respektive 174 tisíc Kč.  

Vyšší výdaje byly způsobeny zejména navýšením služeb (navýšení poštovních poplatků 

a rozesláním výměny Klapalekiany mimo ČR zpětně za roky 2015-2018 v roce 2019 /120 

tisíc);  aktivitou výboru v příspěvcích na bioolympiádu, zoodny, exkurze a výstavy, tvorbou 

nových www stránek společnosti, příspěvky na webové stránky poboček či sekcí a zejména 

nákupem hranolů pro ocenění přínosu k entomologii. Z mého pohledu se jednalo o ne vždy 

zcela nutné výdaje pro chod společnosti. 

Na druhé straně výdaje nebyly kompenzovány navýšením příjmů tvořených platbou 

členských příspěvků (v rozmezí 238-274 tisíc), bohužel s trendem ke snižování přijatých plateb 

(v roce 2019 bylo vybráno 252 tisíc, což odpovídá zhruba 460 zaplaceným členským 

příspěvkům. 

V létě loňského roku jsem informoval členy výboru o zhoršující se situaci v hospodaření 

společnosti, byla vytvořena skupina zabývající se problematikou hospodaření společnosti a 

možností zlepšení stavu financí společnosti (aktivně se podíleli Benedikt, Sommer, Vrabec ). 

Varianta navýšení členských příspěvků (550,- Kč je již více než 10 let) byla prozatím odložena. 

Významnou úsporou by mělo být v budoucnu zasílání výměny Klapalekiany mimo ČR spolu 

se sborníkem Entomologického oddělení NM za poštovné hrazené z prostředků NM 

(poděkování entomologickému odd. NM a zejména L. Sekerkovi). Členové skupiny apelovali 

na výbor společnosti a všechny jeho členy k úspornému režimu, nabádání všech členů 

společnosti k zlepšení platební morálky v placení členských příspěvků, tak aby nebylo nutné 

navýšení členského příspěvku. 

 

4. Zpráva redakční rady časopisu Klapalekiana (J. Růžička) 

 

Časopis Klapalekiana je v posledních letech vydáván pravidelně jako dvě dvojčísla, 

s rozsahem tisku kolem 380–400 stran ročně. Časopis vychází s pravidelnou podporou Rady 

http://www.entospol.cz/


vědeckých společností. Publikuje převážně faunistické a taxonomické články, týkající se 

zejména hmyzu, ale také pavoukovců (např. štírků). Většina článků se zabývá faunou České 

republiky, ale i dalších států střední Evropy či popřípadě celou palearktickou oblastí. Časopis 

má v poslední době relativně vyvážený přísun rukopisů. 

V poslední době došlo k modifikaci redakční rady, výkonným redaktorem se v průběhu 

roku 2018 stal David Sommer. Anglicky psané rukopisy či články s anglickými abstrakty či 

souhrny jsou v rámci redakčního zpracování pečlivě jazykově redigovány, úpravu zajišťuje 

Maxwell V.L. Barclay. Sazbu provádí velmi spolehlivě Jaroslav Šťastný. V posledním roce 

redakce klade větší důraz i na zachycení společenského života ČSE a na zpracování biografií 

jubilujících členů společnosti – na tom má lví podíl aktivita nového výkonného redaktora. 

Nedaří se vydávat pravidelně supplementa časopisu – poslední vyšlo v roce 2016 

(checklist pancířníků, autorem je Ladislav Miko). V současné době je v pokročilé fázi úprav 

druhý díl komentovaného katalogu nosatcovitých brouků (s početným autorským týmem, 

vedeným Stanislavem Benediktem), který doufejme vyjde v letošním roce.  

 

5. Zpráva o stavu knihovny ČSE (P. Kment) 

 

Knihovna České společnosti entomologické eviduje k 30. lednu 2020 celkem 28 426 svazků, 

převážně časopisů, které jsou získávány výměnou za časopis Klapalekiana a rovněž z darů. Za 

poslední čtyři roky to znamená přírůstek 1301 svazků. Provoz knihovny společnosti byl 

zajištěn díky práci brigádníků (po 200 hodin/rok) na evidenci nových přírůstků do knihovny a 

digitalizaci starších ročníků publikací Společnosti. 

Digitalizace starších ročníků Zpráv ČSE a Klapalekiany je těsně před dokončením, jsou 

naskenována všechna potřebná čísla a probíhá editace pdf několika posledních svazků. Během 

roku 2020 budeme řešit zpřístupnění těchto pdf na internetových stránkách ČSE. 

V knihovně na sekretariátu Společnosti ve Viničné 7 jsou v současnosti uloženy asi 2/5 

fondu zahrnující nejvýznamnější tituly. Zbylé 3/5 jsou zdarma umístěny v depozitáři 

Entomologického oddělení Národního muzea v Horních Počernicích, kde v současnosti zabírají 

dvě místnosti (jedna místnost skladová, jedna depozitární). Vzhledem k dalšímu rozvoji 

Entomologického oddělení však vzniká tlak na uvolnění těchto místností pro vlastní činnost 

oddělení a v blízké budoucnosti bude nutné jejich uvolnění. 

Stav výměny: Od roku 2016 je European Journal of Entomology vydáván pouze 

v internetové podobě a zbývající výměny tak byly převedeny na časopis Klapalekiana. ČSE 

v současnosti vyměňuje Klapalekianu se 124 výměnnými partnery. Vzhledem k finančním 

těžkostem, ke kterým došlo v roce 2019, bylo rozhodnuto o sloučení výměny ČSE s výměnou 

Entomologického oddělení Národního muzea. Finanční náklady do budoucna ponese Národní 

muzeum a společná výměna bude směřovat ke zhruba 217 výměnným partnerům.  

 

 



6. Zpráva Revizní komise ČSE (B. Zbuzek) 

 

Na Valném shromáždění České společnosti entomologické 3. prosince 2016 byla zvolena 

revizní komise ČSE ve složení B. Zbuzek (předseda), O. Hovorka a P. Zahradník (členové). 

V souladu se Stanovami ČSE revizní komise prováděla každoročně kontrolu hospodaření 

společnosti, po ukončení kalendářního roku předkládala revizní zprávy Výboru ČSE a 

vypracovala revizní zprávu pro Valné shromáždění ČSE 20. října 2018 a 16. února 2019. 

Při revizích, které se uskutečnily 10. října 2017, 9. října 2018, 10. a 17. prosince 2019, 

19., komise prováděla kontrolu pokladní knihy a finanční hotovosti v příruční pokladně 

sekretariátu ČSE, dále kontrolu evidence cenin a jejich zůstatku a kontrolu hospodárnosti 

výdajů za běžný rok. 

Během svého funkčního období revizní komise nezjistila žádné nehospodárné nakládání 

s prostředky ČSE, položky ve vyúčtováních představují výdaje nutné na provoz ČSE a jejího 

sekretariátu. Při provedených kontrolách zůstatek finanční hotovosti vždy odpovídal záznamům 

v pokladní knize. Komise nezjistila žádné nedostatky ani v nakládání s ceninami, příjem a 

výdej cenin je přehledně veden v evidenční knize a zůstatek cenin souhlasí s těmito záznamy. 

Dne 10. a 17. prosince 2019 byla provedena závěrečná revize stavu pokladny a cenin s 

následujícími výsledky: stav hotovosti v příruční pokladně činil 17.412,- Kč (ke dni 17. 12.) a 

zůstatek cenin byl v hodnotě 24.132,- Kč (ke dni 10.12.). Tyto částky byly v souladu se 

záznamy v pokladní knize a evidenční knize cenin. 

 

Revizní komise navrhuje Valnému shromáždění ČSE udělit odstupujícímu Výboru 

absolutorium. 

 

 

7. Diskuse 

a) David Král přečetl oficiální vyjádření České společnosti entomologické k případům postihů 

za obchodování s chráněným hmyzem. T. Růžička se dotázal, komu bylo vyjádření 

rozesláno a doporučil jeho zaslání do různých médií. V. Vrabec navrhl zaslání do ČTK, 

která tiskové zprávy přijímá. D. Král sdělil přítomným, že zaslání vyjádření do médií řešil 

odstupující výbor na schůzi výboru před VS a přislíbil, že se touto otázkou bude zabývat 

nově zvolený výbor. 

b) Petr Šípek seznámil plénum s konáním dalšího ročníku Velké výstavy bezobratlých, která 

proběhne v Botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze od 5. do 20. června. Zdůraznil, 

že se jedná o velice vhodnou příležitost pro ČSE, aby se zviditelnila i u laické veřejnosti. D. 

Král přislíbil pomoc ČSE v podobě konání přednášek a entomologických vycházek 

v průběhu konání této výstavy. 

c) Lukáš Sekerka seznámil přítomné s plánem Výboru o postupném sloučení knihovny ČSE 

s knihovnou entomologického oddělení Národního muzea (NM) do jediné entomologické 

knihovny. Sloučení by probíhalo postupně v několika etapách. NM zároveň nabídlo ČSE 

možnost společného zasílání výměn Klapalekiany spolu s muzejním časopisem, přičemž 

veškeré náklady by neslo NM. Ladislav Ernest vznesl dotaz, kdy ke sloučení dojde. L. 

Sekerka nastínil průběh jednotlivých etap a odhadl, že k první etapě sloučení (jiho a 

severoamerická periodika) by mohlo dojít do konce roku. Tomáš Kopecký se zeptal, co 



bude s dubletními výtisky. L. Sekerka sdělil, že dublovaná periodika budou převedena do 

jiných tuzemských knihoven, popřípadě využita k výměně za jiná periodika. 

d) Petr Kment seznámil plénum s průběhem konference Zoologické dny, která se konala 6. a 

7. února na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu ČSE za 

nejlepší přednášku získala Klára Daňková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 

název přednášky: Mimeze versus termoregulace: experimentální studie u pestřenkovitých 

(Diptera, Syrphidae). Cenu za nejlepší poster získala Michaela Drgová z Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity, název: Odhady reálné denzity. Poster se zabýval bryofágními 

bezobratlými. Finanční odměna spojená s oceněním bude výherkyním předána až po 

odevzdání článku do časopisu Klapalekiana. Výbor děkuje Igoru Malenovskému za předání 

cen a informací výboru, který musel zastoupit nemocného P. Kmenta. 

e) Milan Sláma hovořil o problematice kůrovce a nedozírných škodách v lesnictví. Požádal 

Společnost o sledování problematiky lesnictví a případných vyjádření. 

 

8. Schválení Zpráv o činnosti výboru: pro 85, proti 0, zdrželo se 0. 

Schválení Zprávy Revizní komise: pro 83, proti 0, zdrželo se 2. 

 

9. Volba čestných členů 

Michal Tkoč přednesl laudatio Jana Ježka. Jan Ježek byl 85 hlasy zvolen čestným členem 

ČSE. 

 

10. Ocenění ČSE 

D. Král a S. Benedikt předali Ocenění ČSE: 

 

Zoře Brodské – za dlouholetou podporu České společnosti entomologické 

RNDr. Josefu Jelínkovi, CSc. – za dlouholetou podporu České společnosti entomologické a 

přínos k rozvoji české entomologie 

RNDr. Svatopluku Bílému, CSc. – za dlouholetou podporu České společnosti entomologické 

a přínos k rozvoji české entomologie 

Ing. Milanu Slámovi – za přínos k rozvoji české entomologie 

 

11. D. Král poděkoval odstupujícímu výboru za jeho práci. 



12. Pro volbu nového výboru ČSE byla zvolena volební komise ve složení: předseda: Vladimír 

Novák, členové: Hana Šípková, Šimon Zeman. Komise se následně ujala vlastní volby.  

 

Kandidátní listina: 

 

Výbor a předsednictvo 

 

RNDr. David KRÁL, Ph.D.                   (předseda) 

Ing. Stanislav BENEDIKT                    (místopředseda) 

Ing. Aleš BEZDĚK, Ph.D.                     (místopředseda) 

doc. PaeDr. Jan FARKAČ, CSc.            (vědecký tajemník) 

RNDr. Jiří HÁJEK, Ph.D.                      (vědecký tajemník) 

Jakub ROLČÍK                                      (hospodář) 

RNDr. Lukáš SEKERKA, Ph.D.           (hospodář) 

Mgr. Albert František DAMAŠKA 

RNDr. Lukáš ČÍŽEK, Ph.D. 

Mgr. Petr HEŘMAN 

Mgr. Lucie HRŮZOVÁ 

Bc. Tomáš JOR 

Mgr. Tomáš KADLEC, Ph.D. 

Mgr. Petr KMENT, Ph.D. 

Mgr. Tomáš KOPECKÝ 

Pavel MORAVEC 

doc. Mgr. Jan RŮŽIČKA, Ph.D. 

Jan SCHNEIDER 

Ing. Bc. David SOMMER 

Ing. Martin ŠKORPÍK 

Ing. Jan ŠUMPICH 

Ing. Jiří VÁVRA 

Ing. Pavel VONIČKA 

Mgr. Vladimír VRABEC, Ph.D. 

 

Revizní komise 

 

RNDr. Ondřej SEDLÁČEK, Ph.D.         (předseda RK) 

Mgr. Petr ŠÍPEK, Ph.D. 

Ing. Bořivoj ZBUZEK 

 

13. Výsledky voleb: 

 

Odevzdáno bylo 76 platných volebních lístků a jeden neplatný lístek. 

Počty hlasů:  

 

 

 



Výbor a předsednictvo: 

 

72 hlasů – RNDr. David KRÁL, Ph.D. (předseda) 

69 hlasů – doc. Mgr. Jan RŮŽIČKA, Ph.D. 

66 hlasů – Ing. Bc. David SOMMER 

65 hlasů – Ing. Aleš BEZDĚK, Ph.D. (místopředseda) 

64 hlasů – RNDr. Jiří HÁJEK, Ph.D.  (vědecký tajemník) 

64 hlasů – RNDr. Lukáš SEKERKA, Ph.D.  (hospodář)     

63 hlasů – Ing. Stanislav BENEDIKT (místopředseda) 

63 hlasů – Mgr. Petr KMENT, Ph.D. 

61 hlasů – Mgr. Petr HEŘMAN 

55 hlasů – Ing. Jan ŠUMPICH 

54 hlasů – RNDr. Lukáš ČÍŽEK, Ph.D. 

54 hlasů – Mgr. Lucie HRŮZOVÁ 

53 hlasů – Jakub ROLČÍK (hospodář) 

50 hlasů – Mgr. Tomáš KADLEC, Ph.D. 

48 hlasů – Mgr. Albert František DAMAŠKA 

47 hlasů – Jan SCHNEIDER 

46 hlasů – Mgr. Vladimír VRABEC, Ph.D. 

—————————————————————— 
45 hlasů – Mgr. Tomáš KOPECKÝ (1. náhradník) 

43 hlasů – Ing. Pavel VONIČKA (2. náhradník) 

42 hlasů – Ing. Martin ŠKORPÍK (3. náhradník) 

34 hlasů – Pavel MORAVEC 

34 hlasů – doc. PaeDr. Jan FARKAČ, CSc. (vědecký tajemník) 

29 hlasů – Bc. Tomáš JOR 

18 hlasů – Ing. Jiří VÁVRA 

 

Revizní komise: 
76 hlasů – RNDr. Ondřej SEDLÁČEK, Ph.D.  (předseda RK)  

76 hlasů – Mgr. Petr ŠÍPEK, Ph.D. 

76 hlasů – Ing. Bořivoj ZBUZEK 

 

Předsedou byl zvolen D. Král, místopředsedy S. Benedikt a A. Bezděk, vědeckým tajemníkem 

J. Hájek, hospodářem L. Sekerka. 

Dalšími členy výboru byli zvoleni: L. Čížek, A. F. Damaška, P. Heřman, L. Hrůzová, T. 

Kadlec, P. Kment, J. Rolčík, J. Růžička, J. Schneider, D. Sommer, J. Šumpich, V. Vrabec. 

 

Jako náhradníci výboru byli zvoleni T. Kopecký, P. Vonička a M. Škorpík. 

 

Členové revizní komise jsou O. Sedláček (předseda), P. Šípek a B. Zbuzek. 

 

14. Návrh usnesení VS byl schválen všemi 85 přítomnými hlasy. 

 

15. První schůze nového výboru bude v polovině března na PřF UK ve Viničné 7.  

 

Zapsala: David Sommer (organizační tajemník ČSE) 

Verifikoval: David Král, předseda ČSE. 

 


