
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 10. 3. 2020 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, A. Damaška, J. Hájek, P. Heřman, L. Hrůzová, T. Kadlec, D. Král, J. 
Rolčík, J. Schneider, L. Sekerka, D. Sommer, J. Šumpich, V. Vrabec 
omluveni: A. Bezděk, L. Čížek, P. Kment, T. Kopecký (nahr.), J. Růžička, M. Škorpík (nahr.), P. 
Vonička (nahr.) 

revizní komise 
 přítomni: P. Šípek 
 omluveni: O. Sedláček, B. Zbuzek 
předsedové poboček a sekcí 

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

 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král) 
2. Redakční zpráva (J. Růžička) 
3. Zpráva knihovníka (P. Kment) 
4. Členské záležitosti (D. Sommer) 
5. Různé 

a. Vyjádření ČSE k případům postihů za obchodování s chráněným hmyzem (D. Král) 
b. Funkce hospodáře ČSE (D. Král) 
c. Hospodaření ČSE (J. Rolčík) 
d. Složenky pro placení členských příspěvků (S. Benedikt) 
e. Kompetence a zaměření místopředsedů (S. Benedikt) 
f. Hlasování per rollam (D. Král) 
g. Čestný člen Jan Ježek – předání pamětního diplomu (D. Král) 
h. Cena ČSE za nejlepší poznávačku na Biologické olympiádě (D. Král) 
i. Memorandum o spolupráci ČSE s Vietnam National Museum of Nature - Vietnam Academy of 

Science and Technology (T. Kopecký, D. Král) 
j. Entomologické vycházky pro širokou veřejnost 2020 (L. Hrůzová, D. Sommer) 
k. Popularizační časopis ČSE (L. Hrůzová) 
l. Přednášky a besedy pro širokou veřejnost (L. Hrůzová) 
m. Ocenění ČSE pro rok 2020 (S. Benedikt) 
n. Velká výstava bezobratlých (P. Šípek) 

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

Výbor je usnášení schopný (13/17). 
2. D. Sommer zastoupil J. Růžičku. První letošní číslo (1-2) časopisu Klapalekiana by mohlo být 

připraveno do tisku do konce dubna. Je k dispozici již 125 stran rukopisů (standardní číslo 170 
stran), z nichž více než polovina je již vysázena. Stran Supplementa (II. Komentovaný katalog 
nosatcovitých brouků) není žádný posun, přesto předpokládáme, že by mělo vyjít v letošním roce. 

3. D. Sommer zastoupil P. Kmenta a informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně 
stoupá. V současné chvíli je v knihovně uloženo 28.500 svazků. 

4. D. Sommer předložil 7 nových žádosti o členství (V. Dongres, S. Jákl, L. Klapka, P. Kozel, M. Seidl, 
M. Štrobl, D. Vondráček), přijati plným počtem hlasů (13/0). D. Sommer žádá členy výboru, kteří tak 
ještě neučinili, o dodání výpisů z rejstříku trestů. 

5. Různé 
a. D. Král předal slovo L. Tůmovi. L. Tůma poslal vyjádření ČSE k případům postihů za 

obchodování s chráněným hmyzem do Českého rozhlasu, odkud mu bylo odepsáno, že tiskovou 
zprávu nemohou přijmout, jelikož je nutno Tiskovou zprávu vydat ihned po kauze (ideálně v ten 
samý den), aby byla maximálně aktuální. L. Tůma kontaktoval režiséra pořadu Nedej se, zda by 
bylo možné spolupracovat na natočení dílu věnovanému sběru hmyzu. Ohledně možnosti 



natáčení bude rozhodnuto 11.3.2020 a L. Tůma sdělí výsledek výboru emailem. Ostatní 
oslovená média odepsala v podobném duchu jako Český rozhlas, a navíc zdůraznila aktuálnost 
problematiky koronaviru, která má v současné době v mediálním prostoru prioritu. L. Tůma 
navíc navrhl větší zviditelnění ČSE na různých akcích a otevření diskuse o sběru hmyzu jak 
u odborné, tak i laické veřejnosti. D. Král navrhl zorganizování konference na univerzitní půdě 
na téma sběru hmyzu a držení zvláště chráněných druhů (ZCHD). D. Král dále navrhl oslovení 
platformy Ekoforum, která nepravidelně pořádá odborné konference na určitá palčivá témata 
životního prostředí a jeho ochrany. V. Vrabec, D. Král, J. Farkač a L. Tůma zjistí možnosti 
pořádání konferencí. V. Vrabec přislíbil průzkum možností pořádání konference na České 
zemědělské univerzitě, jako ideální termín označil měsíc září, kdy neprobíhá výuka. S. Benedikt 
shrnul předcházející náměty jako osvětovou formu boje, avšak zdůraznil i druhou stránku věci, 
kterou je legislativa a její změnu. S. Benedikt byl pověřen výborem, aby se ujal vedení expertní 
skupiny ve složení: S. Benedikt, P. Heřman, T. Kopecký a V. Vrabec, která se bude zabývat 
otázkami legislativy a možnosti její změny. T. Kadlec navrhl vyhotovení návodu pro členy ČSE 
ohledně možného postupu legalizace ZCHD. T. Kadlec ve spolupráci s V. Vrabcem vyhotoví 
návod, který poté bude zpřístupněn členům ČSE. 

b. D. Král otevřel otázku ohledně funkce hospodáře, jelikož volebním sítem prošli oba navržení 
kandidáti. L. Sekerka s vyšším počtem získaných hlasů má právo funkci vykonávat. L. Sekerka 
se vzdal možnosti vykonávat funkci hospodáře, kterou zdůvodnil vysokými časovými nároky v 
osobním i pracovním životě. Jako prioritu fungování ve výboru ČSE označil proces sloučení 
knihoven ČSE a Národního muzea. Výbor uznal pádné argumenty L. Sekerky a D. Král nechal 
hlasovat o převzetí funkce hospodáře druhým kandidátem J. Rolčíkem. Hlasování (12/0/1). 

c. D. Král navrhl, aby prvním počinem J. Rolčíka v roli hospodáře bylo vytvoření hospodářské 
rozvahy ohledně finanční situace ČSE v současnosti a možných scénářů do budoucna. J. Rolčík 
vyhotoví tuto rozvahu v součinnosti se Zorou Brodskou (účetní), D. Králem a D Sommerem 
(sekretariát). J. Rolčík navrhl zvýšení členských příspěvků (dále ČP) od roku 2021 alespoň na 
800 Kč. Zvýšení ČP by mělo posloužit ke kompenzaci zvýšení cen služeb a materiálních 
nákladů (ČP jsou ve stejné výši již od roku 2007) a vytvoření dostatečné rezervy v pokladně 
Společnosti pro případné nenadálé výdaje. D. Sommer navrhl diverzifikaci ČP, tedy jejich 
odstupňování v určitých kategoriích (studenti, řádní členové, zahraniční členové). A. Damaška 
navrhl klouzavou částku za členství (např. minimální vklad 600 Kč s možností vyššího 
příspěvku). P. Šípek potvrdil, že Česká společnost pro ornitologii tento systém ČP úspěšně 
využívá. Zdůraznil, že zvýšení ČP je nepopulárním krokem, a tak by ČSE, pokud zvýší ČP, 
měla členům „něco“ nabídnout, ať už formou materiální odměny či zvýšené aktivity. D. Král 
zmínil dary členů, které mohou Společnosti nezištně poskytovat a jejich řádné ocenění. V. 
Vrabec navrhl postupné zvyšování ČP v řádu let s jasným plánem a stanovenou cílovou částkou 
v daném časovém horizontu. A. Damaška upozornil na možný odliv členů při zvýšení ČP. Tímto 
byla diskuse ohledně ČP ukončena. Jako další možnost zlepšení finanční situace Společnosti 
navrhl D. Sommer přechod na internetové bankovnictví, jehož prostřednictvím si slibuje 
ušetření zhruba 5000 Kč ročně (nižší poplatky, elektronické výpisy). V této souvislosti 
upozornil na odlišné složení předsednictva výboru a nutnost změny podpisových práv v bance. 
D. Sommer a D. Král osloví osoby, kterých se bude změna podpisových práv týkat. D. Král poté 
vyzval přítomné, aby navrhli další možnosti získání finančních prostředků za účelem zlepšení 
finanční situace ČSE. V. Vrabec navrhl zakázky od AOPK (inventarizační průzkumy), A. 
Damaška navrhl faunistické granty Magistrátu. D. Král připomněl, že ČSE v roce 2018 
zaštiťovala dva magistrátní granty a režie z nich byly dobrým příspěvkem do pokladny 
Společnosti, a označil tuto cestu za slibnou. L. Hrůzová jako pracovník AOPK zpochybnila 
vhodnost inventarizačních průzkumů AOPK jako možný příspěvek ve formě režií při zaštítění 
průzkumů ČSE. Podle jejích zkušeností se zhotoviteli nejsou dle jejich zpětné vazby finančně 
tyto průzkumy příliš lukrativní, jejich vyúčtování není pro zhotovitele složité a zřejmě nebudou 
mít důvod státi se subdodavateli a přijít o režie ve prospěch ČSE. A. Damaška zmínil možnosti 
dalších grantů, například různých ministerstev. V. Vrabec navrhl různé minigrantové agentury 
velkých firem (např. Lesy ČR, Česká spořitelna). D. Král ukončil diskusi a pověřil J. Hájka jako 
vědeckého tajemníka řízením agendy okolo grantů společně s A. Damaškou a P. Šípkem. 
Představa výboru je taková, že by ČSE zaštítila podání grantu a jeho vyúčtování. Vlastní řešitele 
by poté najímala na dohody o provedení práce (DPP). J. Šumpich navrhl, aby výbor zjistil, zda 
by členové měli vůbec zájem o tuto nabídku a jaké jsou reálné možnosti ohledně grantů a jejich 



vypracování. D. Král na závěr tohoto bodu navrhl předběžné hlasování výboru o navržených 
možnostech ohledně zvýšení ČP aby výbor zjistil podporu jednotlivých návrhů. Hlasování: 
zvýšení členského příspěvku od roku 2021 (12/1/0); diferencované členské příspěvky (9/4/0); 
pobídková klouzavá forma ČP (10/2/1).  

d. S. Benedikt otevřel diskusi ohledně zasílání složenek s členskými příspěvky. Dle jeho 
zkušeností se na něj obrací mnoho především starších členů s dotazem, kdy dostanou složenku. 
J. Šumpich vyjádřil souhlas s obnovením zasílání složenek členům. D. Sommer z pozice 
sekretáře uvedl, že zasílání složenek všem členům je v době možnosti placení ČP elektronicky 
plýtváním peněz. Dle jeho zkušeností a propočtů neplatí složenkou ČP ani 10% členů. Většina 
členů využívá složenku pouze jako upomínku k zaplacení, nikoliv jako prostředek k platbě. 
Vypsání všech složenek je navíc časově náročné a tuto práci rovněž musí ČSE zaplatit. D. 
Sommer zdůraznil, že veškeré potřebné údaje k zaplacení jsou dostupné na webových stránkách 
Společnosti, navíc je všem členům, kteří poskytli emailovou adresu v rámci roku alespoň 2x 
napsáno ohledně možnosti zaplacení ČP včetně údajů. Možnost zaplatit ČP je také na obou 
pražských výměnných dnech a v uplynulých dvou letech byla také v Pardubicích (od r. 2020 
zrušeno pro prakticky nulový zájem členů). Po delší diskusi a různých návrzích výbor 
odsouhlasil návrh J. Rolčíka, aby členům spolu s časopisem byla zasílána upomínka (nikoliv 
složenka), ve které by byly uvedeny potřebné údaje k zaplacení (mimo osobních dat). Pokud 
dotyčný v příslušném roce nezaplatí, bude mu v následujícím roce zaslána kompletně vypsaná 
složenka. Hlasování (13/0/0). 

e. S. Benedikt před konáním schůze zaslal členům email v němž nastínil rozdělení kompetencí 
místopředsedů, na kterém se tito předem dohodli. A. Bezděk (1. místopředseda) bude 
plnohodnotným zástupcem předsedy, včetně dohledu nad všeobecnou agendou (styk s veřejností 
a institucemi, časopis Klapalekiana, knihovna, hospodaření, atd.), S. Benedikt (2. 
místopředseda) by byl v plném zastupování náhradníkem, jeho agenda bude více zaměřena na 
ostatní aktivity ČSE (pobočky, sekce, entomologické dny, členská základna, atd.). Výbor bere 
toto rozdělení kompetencí na vědomí. 

f. D. Král otevřel diskusi ohledně projednávání záležitostí výboru pomocí emailové komunikace a 
hlasování per rollam. Zhodnotil klady a zápory tohoto jednání, přičemž dle jeho názoru 
převažují především klady (rychlost jednání, operativní řešení aktuálních kauz, atd.). Dále 
navrhl, aby na reakci (a hlasování) ohledně probíraného tématu či kauzy měli členové výboru 
48 hodin od odeslání emailu. Kdo neodpoví v této lhůtě, vzdává se práva na reakci a 
v případném hlasování se automaticky zdržuje. Hlasování (13/0/0). 

g. Návrh na čestné členství Jana Ježka přišel jen několik dní před konáním Valného shromáždění, 
nebylo již možné zajistit vyhotovení pamětního diplomu. D. Král navrhl předání tohoto diplomu 
na vánočním večírku Národního muzea. Tuto akci J. Ježek pravidelně navštěvuje a navštěvuje ji 
také početná část členů ČSE, potažmo entomologické obce. D. Král pověřil J. Schneidera 
vyhotovením diplomu. 

h. D. Král připomněl cenu ČSE za nejlepší poznávačku, kterou ČSE uděluje nejlepšímu 
vyhotoviteli v poznávání přírodnin v celorepublikovém kole, která se bude letos konat 24. 
dubna. O podobě ceny výbor ještě rozhodne. D. Král pověřil A. Damašku a P. Šípka předáním 
této ceny. 

i. T. Kopecký zaslal výboru předem memorandum of understanding o spolupráci mezi ČSE a 
Vietnam National Museum of Nature - Vietnam Academy of Science and Technology. 
Spolupráce by měla m.j. zahrnovat povolení k sběru a vývozu materiálu a předávání informací 
mezi oběma institucemi. D. Král oslovil L. Sekerku, jelikož Národní muzeum (NM) o totožném 
memorandu také jednalo. L. Sekerka sdělil výboru, že NM memorandum nepodepsalo a zřejmě 
ani v budoucnosti nepodepíše. D. Král navrhuje, aby ČSE podepsala toto memorandum s 
Vietnam National Museum of Nature-Vietnam Academy of Science and Technology. Hlasování 
(13/0/0). 

j. L. Hrůzová přednesla výboru předběžný plán exkurzí na rok 2020 (6 vycházek, 2 noční 
svícení). Finální verze plánu bude rozeslána členům a vyvěšena na stránkách ČSE do konce 
března. Zhodnotila loňský ročník akcí a nastínila rozšíření zaměření exkurzí. V závěru 
apelovala na předsedy poboček a sekcí, aby se o podobné vycházky pokusili i ve svých 
regionech. Poptávka po entomologicky zaměřených exkurzích je vysoká a současní vedoucí již 
narážejí na časové i logistické možnosti. 



k. L. Hrůzová seznámila výbor s plánem vytvoření popularizačního časopisu ČSE. Projekt mají 
v plánu mladí členové (A. Damaška, L. Hrůzová, Tomáš Jor, D. Sommer, Šimon Zeman a 
další). Náplní časopisu by byly popularizační články o hmyzu zaměřené více na širokou 
veřejnost, avšak na odborné úrovni. První ročník je naplánován na jaro roku 2021, ideálně 2 
čísla ročně (případné nulté číslo 2020). D. Král informoval o proběhlé schůzce ohledně tohoto 
časopisu. Většina technických skutečností (např. podoba časopisu, rubriky, formát, finanční 
zajištění) a realizace vlastních článků je v jednání. P. Šípek navrhuje pdf verzi, pokud bychom 
nezajistili adekvátní finanční zdroje. P. Šípek navrhl, aby první (nulté) číslo vyšlo ještě před 
Velkou výstavou bezobratlých. L. Hrůzová za kolektiv časopisu uvedla, že v tak krátkém 
časovém horizontu zřejmě nebude možné časopis vytvořit. Výbor vyslechl plány ohledně 
časopisu a D. Král dal hlasovat o tom, zda ČSE tento projekt podpoří. Hlasování (13/0/0).  

l. L. Hrůzová opět vystoupila za kolektiv mladých členů a přednesla výboru návrh ohledně širšího 
pojetí pořádání přednášek a besed o hmyzu pro širokou veřejnost. Je zřejmé, že velká část 
poboček a sekcí již podobné aktivity provozuje. Mladí členové by se však chtěli zaměřit na nižší 
věkovou kategorii a chtěli by popularizovat entomologii především na základních školách. Tito 
členové se pokusí oslovit základní a střední školy s nabídkou pořádání přednášek o hmyzu. 

m. Výbor již dříve odsouhlasil ocenění pro dva zahraniční členy (I. Löbl, A. Smetana), kteří měli 
převzít ocenění na Staphylinid-Staphylinoid Meeting konaném v květnu v Praze. I. Löbl se však 
nemůže setkání zúčastnit. Ocenění mu bude předáno na každoročním setkání entomologů 
v německém Beutelsbachu. S. Benedikt zmínil, že časopis Západočeské entomologické listy v 
roce 2019 oslavili 10 let existence (11. ročník v roce 2020). Vyzdvihl význam časopisu pro 
členy ČSE a velkou obětavost a pracovní nasazení pětičlenné redakční rady, která bez 
finančních odměn časopis řídí. Entomologické dny budou letos konat na západě Čech v CHKO 
Český les, a tak by bylo dle jeho názoru vhodné spojit tyto dvě významné události a navrhuje 
udělit kolektivu časopisu Západočeské entomologické listy ocenění ČSE, které by převzal hlavní 
redaktor Zbyněk Kejval. Výbor potvrdil návrh ocenění (13/0/0). 

n. P. Šípek informoval výbor o průběhu příprav na letošní Velkou výstavu bezobratlých (5.-14.6.). 
Poté se exponáty přesunou do Karlových Varů, kde bude dalších 14 dní výstava pokračovat. 
Vyzval výbor a členy, aby pomohli v přípravách výstavy, a aby se ČSE zviditelnila v očích 
veřejnosti. ČSE by měla na výstavě prezentovat informace o sobě, letáčky, ideálně první číslo 
popularizačního časopisu a další reklamu. Spolu s D. Sommerem zajistí přednášky 
prostřednictvím členů ČSE. Bude se jednat zřejmě o 3. bloky, tedy 3. večery s odlišnými 
tématy: (1) popularizační (Pavel Krásenský), (2) ohrožení hmyzu (O. Sedláček, Robert Tropek, 
P. Šípek), (3) managementy krajiny (O. Sedláček, Jiří Rom). Program přednášek bude ještě 
upřesněn. V roce 2018 výstavu navštívilo přes 6000 lidí, a tak lze očekávat podobnou účast. J. 
Rolčík navrhl, aby velmi brzy vznikla přesná náplň propagace ČSE, kterou by mohl výbor 
projednat. P. Šípek a D. Sommer zajistí vyhotovení návrhů. J. Rolčík a V. Vrabec nabídli 
finanční podporu propagace ČSE na výstavě. A. Damaška navrhl, aby propagace akce proběhla 
také v rámci členské základny. Výbor ukládá členům, aby v rámci svých možností podpořili tuto 
akci, ať už dobrovolnou pomocí, finančním příspěvkem či pouhou návštěvou akce. 
 
 

Třetí schůze výboru v roce 2020 se uskuteční v říjnu. 
 
Zapsal: D. Sommer 
Schválili: přítomní členové výboru ČSE 
Verifikoval: D. Král 

 


