
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 15. 2. 2020 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, S. Bílý, J. Farkač, P. Heřman, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. 

Rolčík, J. Růžička, L. Sekerka, J. Schneider, P. Vonička  
 omluveni: M. Škorpík, J. Šumpich, P. Moravec, L. Čížek 

 neomluveni:  
revizní komise 

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

přítomni: S. Benedikt, T. Kopecký, L. Tůma, V. Vrabec 
omluveni: Z. Kletečka, 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. Entomologické dny 2020 (P. Heřman) 

b. Ocenění ČSE (D. Král, S. Benedikt) 

c. Zoologické dny 2020 (P. Kment) 

d. Výměnný den ČSE (J. Rolčík) 

e. Vyjádření ČSE k případům postihů za obchodování s chráněným hmyzem (D. Král) 

f. Volba čestných členů (D. Král) 

g. Ocenění ČSE (S. Benedikt, D. Král) 

h. Volební komise (D. Král) 

 

1. D. Král přivítal přítomné na první schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. 

Výbor je usnášení schopný (13/17). 

2. V. Novák přečetl hospodářskou zprávu. Na účtu Společnosti je 172 tis., vybráno bylo v roce 2019 

460 členských příspěvků (ekvivalent 252 tis.). Zároveň však upozornil, že současný zůstatek na účtu 

není dostatečný, jelikož 78 tis. se musí přidat k dotaci z RVS a mzdy obou pracovníků se pohybují 

okolo 110 tis. ročně. Doporučuje budoucímu novému výboru se zamyslet nad hospodářskou situací 

Společnosti a podniknout kroky k její stabilizaci. D. Sommer oznámil, že na Výměnném dni (15.2.) 

bylo vybráno skoro 40 tis. za příspěvky. 

3. J. Růžička přečetl redakční zprávu. První letošní číslo (1-2) Klapalekiany by mohlo být hotové do 

konce dubna. Nyní je k dispozici již 105 stran rukopisů, z nichž polovina je již vysázena. 

Supplementum (II. Komentovaný katalog nosatcovitých brouků) by mělo vyjít v letošním roce. 

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

v knihovně uloženo 28.600 svazků. 

5. D. Sommer předložil 15 nových žádostí o členství (Bubeníková K., Flanderka J., Hlaváček A., 

Hronková J., Kernal J., Kubíková K., Mahlerová K., Novák M., Pavlíčková K., Pokorný R., Rothová 

H., Řeřicha M., Sommer V., Šípková H.), přijati plným počtem hlasů (13/0). 

6. Různé 

a. P. Heřman seznámil výbor se situací ohledně pořádání Entomologických dnů v roce 2020, které 

se budou konat od 5. do 7. června v CHKO Český les. Ubytování je již zajištěno. Jako 

každoročně se počítá s účastí okolo 50 lidí. 

b. D. Král pověřil J. Růžičku kontaktováním Aleše Smetany a Ivana Löbla, zda hodlají navštívit 

Staphylinid-Staphylinoid Meeting (21.-24.4.2020, Praha). U této příležitosti by jim bylo 

předáno Ocenění ČSE za přínos k rozvoji entomologie. S. Benedikt ujistil výbor, že předávání 



Ocenění na Valném shromáždění je zajištěno a všichni čtyři budoucí laureáti se aktu osobně 

zúčastní. 

c. P. Kment seznámil výbor s výsledky soutěže ČSE na konferenci Zoologické dny, která se konala 

6. a 7. února na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu 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. 

d. J. Rolčík potvrdil, že i nadále bude organizovat Výměnné dny ČSE. Na podzim ovšem zřejmě 

bude muset zdražit vstupné a poplatky za stoly pro vystavovatele z důvodu navýšení nájemného 

prostor v Kulturním domě Barikádníků. 

e. D. Král přečetl výboru oficiální vyjádření ČSE k případům postihů za obchodování s 

chráněným hmyzem, které bylo vyvěšeno na webové i facebookové stránky Společnosti a 

odesláno všem členům. D. Král poděkoval S. Benediktovi a D. Sommerovi za pomoc 

s vypracováním tohoto vyjádření. J. Rolčík a D. Sommer navrhují rozeslání vyjádření do dalších 

médií (televize, rozhlas a noviny). J. Farkač navrhl uspořádání tiskové konference na půdě 

Akademie věd ČR nebo Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. L. Tůma kontaktoval režiséra 

pořadu Nedejse. Výstupy by se měly týkat obecné diskuse o sběru hmyzu. Stávající výbor 

doporučuje nově zvolenému výboru se touto záležitostí zabývat na následující schůzi. 

f. Za čestného člena byl navržen Jan Ježek. Návrh a laudatio předložil Michal Tkoč. Návrh bude 

přednesen na Valném shromáždění. 

g. D. Král navrhl volební komisi ve složení: V. Novák (předseda), Hana Šípková a Šimon Zeman 

(členové). Schváleno (13/0/0). D. Král navrhl, aby nový výbor zasedal se 17 členy, revizní 

komise se třemi členy. Schváleno (13/0/0). D. Král navrhl, aby funkční období nového výboru 

bylo stanoveno na 4 roky. Schváleno (13/0/0). S. Benedikt navrhl, aby nové předsednictvo mělo 

dva místopředsedy. Návrh byl všeobecně přijat. D. Král navrhl, aby předsednictvo nového 

výboru zasedalo ve složení: předseda, 2 místopředsedové, vědecký tajemník a hospodář. 

Schváleno (13/0/0). 

 

 

První schůze nového výboru v roce 2020 se uskuteční v březnu. 
 

Zapsal: D. Sommer 
Verifikoval: D. Král 

 


