Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze.
Přítomno (podle prezenční listiny) 49 členů: P. Baňař, J. Beneš, A. Bezděk, J. Bezděk, S. Bílý, L. Blažej, Z.
Bouček, Z. Černý, P. Číla, J. Farkač, M. Häckel, J. Hájek, O. Hovorka, P. Chvojka, J. Jelínek, Z. Kejval, P.
Kment, M. Knížek, M. Kocian, D. Král, V. Kubáň, J. Máca, Z. Malinka, V. Malý, V. Melich, O. Nakládal, K.
Novák, V. Novák, J. Rolčík, J. Růžička, T. Růžička, V. Ryjáček, J. Schneider, M. Skuhravá, V. Skuhravý, J.
Skuhrovec, M. Sláma, J. Strejček, P. Špryňař, A. Trmal, M. Trýzna, R. Sejkora, S. Urban, J. Ch. Vávra, P.
Vonička, V. Vrabec, P. Werner, J. Zelený, B. Zbuzek.
1.

Protože se ve stanovenou dobu (16:00 hod.) nesešla polovina členů ČSE, S. Bílý odložil podle stanov
začátek Valného shromáždění (dále jen VS) o 30 minut; potom bylo VS zahájeno. S. Bílý vyzval k podání
spolkových zpráv za roky 2006-2008.

2.

Zpráva o činnosti České společnosti entomologické (J. Farkač)
Následující zpráva hodnotí období od posledního valného shromáždění ČSE dne 13. září 2006
k dnešnímu dni. Protože tato zpráva se týká práce odstupujícího výboru, je v řadě aspektů, je-li to logické,
hodnoceno celé čtyřleté volební období, nikoliv jen období od posledního valného shromáždění společnosti.
ČSE měla na začátku druhého století své činnosti, tedy 5. března 2004, 837 členů, ke dni posledního
valného shromáždění, 13. září 2006, 826 členů, z toho 15 členů čestných. K dnešnímu dni je v evidenci 810
členů, přičemž je nutné připomenout neutěšenou platební morálku v uhrazování členských příspěvků.
Příspěvky uhradilo ke konci roku 2005 688 členů, ke konci roku 2006 659 členů a ke konci roku 2007 jen
541 členů. Svůj podíl na přesnosti výše uvedených čísel je i lhostejnost členské základny k dodržování
stanov společnosti, které ukládají každému členu povinnost oznámit změnu adresy. Při rozesílání pošty je
z tohoto důvodu pravidelně navráceno na několik desítek poštovních zásilek.
Roční členský příspěvek v období let 2004-2006 činil 450,- Kč, od roku 2007 je ve výši 550,- Kč.
Výbor společnosti má 16 členů (11 volených členů a 5 předsedů regionálních poboček) a tři členy má
revizní komise. Za období od 5. března 2004 do 13. září 2006 se výbor sešel 10×, od 13. září 2006 do 8.
února 2008 6×, aby řešil provozní, ekonomické a další potřebné záležitosti.
V září 2007 bylo předsednictvo výboru společnosti nuceno rychle vyřešit situaci s dlouhodobou
pracovní neschopností organizačního tajemníka společnosti. Až do vyřešení jeho zdravotního stavu je místo
v sekretariátu společnosti zabezpečeno dohodou o pracovní činnosti se studentkou Přírodovědecké fakulty
UK. Povinnosti v redakční radě časopisu Klapalekiana se uvolil ve stejném období řešit člen výboru doc.
Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Členové společnosti se sdružují podle regionu nebo odborného zájmu do regionálních poboček
(Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihočeské a Jihomoravské) a odborných sekcí – faunistické,
lepidopterologické, karabidologické, pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků a sekce pro
výzkum aquicolních brouků. V únoru 2007 byla založena sekce hemipterologická, která má nyní 12 členů.
Členové spolupracují na několika různých projektech faunistické inventarizace a připravují komentovaný
checklist Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea ČR a SR. Nově byla konstituována sekce
scarabaeidologická, jejímž předsedou byl zvolen Václav Týr a která má v současné době 22 členů.
Jihomoravská pobočka sdružuje entomology z Brna a jižní Moravy. Její členové se scházejí na
pravidelných schůzkách, kde si vyměňují informace, diskutují nejrůznější entomologické problémy, plánují
své výzkumné expedice apod. Do poloviny roku schůzky probíhaly stejně jako v dřívějších letech
v restauraci U Pásků na Starém Brně, později byly přesunuty do restaurace na ulici Šámalova
v Zábrdovicích. Schůzky se konají každé úterý od 18.00 hodin a obvykle se jich účastní 15–20 entomologů.
Jednotliví členové pobočky se podílejí na průzkumu chráněných území a podílejí se na zpracovávání plánů
jejich péče, v současnosti intenzivně spolupracují zvláště se správou CHKO Moravský kras. V lednu 2007
se členové pobočky podíleli na organizaci II. Lepidopterologického kolokvia, setkání lepidopterologů a
pracovníků ochrany přírody. Kolokvium mělo 90 účastníků a bylo na něm předneseno 29 referátů. Celkem
je do aktivit Jihomoravské pobočky zapojeno asi 100 amatérských i profesionálních entomologů. Předsedou
pobočky je stále doc. Dr. Ing. Jaroslav Pelikán, DrSc. a tajemníkem prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Západočeská pobočka v roce 2007 završila 25 let své existence. V současné době má 42 členů.
Poslední předseda, JUDr. Rudolf Fencl, kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí odstoupil ze své funkce
v roce 2004. Zastupujícím je Ing. Zbyněk Kejval. V rámci pobočky je v současné době aktivní pouze menší
skupina entomologů navštěvující pravidelné schůzky, které se konají každé první pondělí v měsíci
v salonku hospody “U soudku” v Plzni-Bolevci. Hlavní a již tradiční akcí pobočky, která vlastně nahradila

zaniklé výměnné dny, je pravidelné srpnové setkání v rodišti Jana Roubala v Chudenicích, zvané
“Roubanálie“. Posledního šestého ročníku se zúčastnilo 29 entomologů ze všech krajů republiky. V rámci
zmíněné plzeňské skupiny se také několik členů pobočky aktivně podílí na inventarizačních průzkumech
chráněných území Plzeňského a Karlovarského kraje, pro Krajský úřad Plzeň, CHKO Český les a CHKO
Slavkovský les. Závěrečné zprávy jsou k dispozici na entomologickém oddělení Muzea Chodska (Ing.
Kejval). Přehled významných nálezů z těchto průzkumů je navíc publikován v časopise Erika, který vydává
Západočeské muzeum v Plzni.
Předsedou Východočeské pobočky je RNDr. Bohuslav Mocek. Členové se podíleli zejména na
poskytování entomofaunistických údajů o chráněných a ohrožených druzích hmyzu z lokalit Hradeckého
kraje pro zpracování textů k publikaci Přírodou od Polabí k pohraničním horám, dále na revizi a
determinaci více než 3 tisíc exemplářů hmyzu z řádů Diptera, Coleoptera a Lepidoptera v Muzeu Hradec
Králové, spolupracovali na zpracování materiálu a databáze k EVL Kunětická hora a Kladruby nad Labem,
řešili faunistický průzkum a inventarizaci maloplošných ZCHÚ na lokalitách PR Mazurovy chalupy
(Coleoptera, Lepidoptera, Odonata); řada členů spolupracovala se Správami CHKO Orlické hory, Železné
hory, Broumovsko, KRNAP i AOPK (např. Bošínská obora, PR Střemošická stráň, rašeliniště Vidlák,
vojenský prostor Bělá, Dlouholoučské stráně, zpracování plánu péče k rozsáhlému území Milovice – Mladá
pro Krajský úřad Středočeského kraje; podíleli se na průzkumech pro biologická hodnocení nebo
zpracování dokumentace EIA investičních záměrů (např. rychlostní komunikace R 35, zástavba v Hradci
Králové a Vysoká nad Labem apod.), a účastnili se na vlastním monitoringu druhů hmyzu pro projekt
NATURA 2000. Členové z Hradce Králové, Týniště nad Orlicí a Chocně se scházejí v zimních měsících v
Muzeu v Hradci Králové - byly uskutečněny 2 schůzky s promítáním diapozitivů a přednáškami; pardubická skupina se schází pravidelně každou neděli v restauraci U Kohoutků a skupina Podorlicka se
schází v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují (5 přednášek, terénní exkurze, menší výstavky
materiálu). Popularizační a výchovnou činnost lze vidět v přednáškách pro členy v Hradci Králové 2×, účast
na akci v průměru 10 osob, 2 přednášky o hmyzu pro veřejnost (116 osob), vedení entomologických
exkurzí na lokality NPR Kněžičky, NPR Babiččino údolí s výkladem pro veřejnost (celkem 50 osob) a
množství konzultací a determinací hmyzu pro laickou veřejnost.
Informace z ostatních poboček nebyly včas dodány.
ČSE pořádá dvakrát ročně neformální setkání v Praze, tzv. výměnný den, jehož se účastní pokaždé v
průměru cca 300 členů. Během těchto výměnných dní se pravidelně schází řada sekcí; Západočeská
pobočka zároveň pořádá své výměnné dny v Českých Budějovicích. Odpoledne po výměnných dnech
v Praze se pořádají odborné přednášky v Národním Muzeu, které organizuje J. Hájek. Pražští
koleopterologové a lepidopterologové a brněnští entomologové se scházejí jednou týdně k pravidelným
schůzkám. Lepidopterologická sekce pořádá v rámci těchto schůzek pravidelné odborné přednášky. Tyto
schůzky jsou, stejně jako výměnné dny, přístupné veřejnosti.
Významnou skutečností je znovuobnovené pořádání Entomologických dnů. V roce 2005 proběhly na
Příbramsku (27.-29.5.; 56 účastníků), v roce 2006 na Znojemsku (5.-7.5.; 70 účastníků) a v roce 2007
v CHKO Jizerské hory (15.-17.6.; 28 účastníků). V přípravě jsou letošní entomologické dny, které se
uskuteční v termínu 9.-11.5. v oblasti Soutoku u Lanžhota. Faunistické výsledky prvních entomologických
dnů byly již publikovány v časopise Klapalekiana, další se připravují.
Členové ČSE se podíleli na inventarizačních průzkumech v chráněných území v ČR všech stupňů a
účastnili se na mezinárodních vědeckých projektech (např. Fauna Europaea, Water Beetles of China apod.),
na Catalogue of Palaearctic Coleoptera, jehož již vyšly čtyři díly a pátý je v tisku, pracuje řada členů
soustavně. Spolupracují s orgány ochrany přírody (MŽP ČR, AOPK ČR, Správy CHKO apod.), podíleli se
na mapování druhů i biotopů soustavy NATURA 2000, přes 100 členů se podílelo na zpracování Červeného
seznamu ohrožených druhů živočichů České republiky – Bezobratlí, jehož editory byli tři členové výboru
společnosti, Farkač, Král a Škorpík a který byl publikován v roce 2005. 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. K lepší komunikaci by měly sloužit www stránky ČSE (www.entospol.cz), ovšem
udržovat tyto stránky v aktuálním a bezchybném stavu se stále nedaří. ČSE vydává vlastní mezinárodní
časopis Klapalekiana, který vychází dvakrát ročně (v roce 2007 vyšel ve dvou dvojčíslech 43. ročník).
Hlavními zastoupenými obory jsou v něm faunistika, taxonomie, bionomie a ekologie členovců. Dále je
ČSE spoluvydavatelem (s Entomologickým ústavem AV ČR) prestižního mezinárodního časopisu
European Journal of Entomology (v roce 2007 vyšel 104. ročník). ČSE vyměňuje tyto časopisy s více než
100 partnery, většinou v zahraničí. ČSE dále vydává také pro své členy informační Zpravodaj ČSE.
Hlavním mediem pro aktuální zprávy o činnosti a akcích ČSE by se měly do budoucna stát webové stránky
společnosti.

3.

Zpráva o hospodaření České společnosti entomologické (V. Novák)

Hospodářská zpráva za roky 2006-2007
Počáteční stav účtu v roce 2006

109.275,-

Příjmy v roce 2006
Členské příspěvky
Výměnné dny
Ostatní
Entomologické průzkumy (TAPAS, ECOLA)
Dotace
Celkem příjmy

291.650,66.050,14.753,57.525,208.000,637.978,-

Výdaje v roce 2006
Mzdy pracovníků včetně OON
Odvod do fondů pojištění a daní
Celkem
Ostatní výdaje
Z toho například:
Tisk časopisu
Poštovné
Výměna EJE
Výměnné dny
Služby
Celkem výdaje

162.627,99.959,262.586,417.972,139.408,31.646,79.118,64.707,95.191,680.558,-

V roce 2006 výdaje zhruba o 40. tisíc korun převýšily příjmy společnosti.
Potřeba navýšení prostředků pro rok 2007. Společnost požádala o navýšení dotace z prostředků RVS.
Z původního požadavku na 275 tisíc korun se podařilo získat 260 tisíc korun pro rok 2007.
Počáteční stav účtu v roce

48.581,-

Příjmy v roce 2007
Členské příspěvky
Výměnné dny
Ostatní
Dotace
Celkem příjmy

335.350,67.500,36.961,260.000,699.811,-

Výdaje v roce 2007
Mzdy pracovníků
Dohody OON
Odvod do fondů pojištění
Zdravotní a sociální pojištění
Celkem
Ostatní výdaje
Z toho například:
Tisk časopisu
Poštovné
Výměna a EJE
Výměnné dny
Služby
Výdaje celkem
K 31.12. 2007 na účtu

104.232,27.764,16.539,46.920,195.455,476.884,132.962,- (Klapalekiana 1-4 a Suppl.)
54.887,50.000,98.265,92.419,672.339,76.516,-

Příjmy v roce vzrostly o více než 60 tisíc korun, výdaje zůstaly zhruba na stejné úrovni. V roce 2008 je
třeba očekávat výdaje společnosti okolo 750 tisíc korun:
1) zvýšení poštovného cca o 25% - navýšení cca o 25 tisíc oproti 2007
2) navýšení cen služeb v souvislosti z navýšením cen energií
3) v případě běžné platby mezd – navýšení o cca 70 tisíc oproti 2007
Možnosti nižších výdajů společnosti:
1) nižší platby za výměnné dny
2) reorganizace sekretariátu
4.

Zpráva o stavu redakce Klapalekiany (J. Růžička): Informoval o tisku v posledních dvou letech, v roce
2008 vyjdou dvě dvojčísla a scarabaeidologické Supplementum. Supplementum vodních brouků je v tisku.

5.

Zpráva o stavu knihovny ČSE (O. Hovorka): Je zaevidováno 23 410 svazků periodik (především získané
výměnou). Neperiodických publikací je málo, Společnost je získává především jako dary. Výměna
časopisu EJE z původních 26 dnes 11, Klapalekiana z původních 114 dnes 128.

6.

Zpráva Revizní komise ČSE (P. Kment): Revizní komise prováděla v letech 2004-2007 a 8.2.2008
každoročně kontrolu hospodaření společnosti. Především to byla kontrola pokladní knihy a příslušné
finanční hotovosti v příruční pokladně. Dále byla provedena kontrola evidence a stavu cenin a kontrola
hospodárnosti výdajů za každý příslušný rok. Kontroly finanční hotovosti ani stavu cenin při jednotlivých
kontrolách nevykazovaly žádné nebo zcela nepatrné rozdíly. Rovněž nebyly zjištěny položky, které by
neodpovídaly nutným výdajům na provoz Společnosti a nedošlo tak k nehospodárnému nakládání s jejími
prostředky. Jedinou chybou v hospodaření společnosti byla ztráta (23 500,- Kč) zapříčiněná proplacením
faktury na pronájem sálu v Národním domě na Smíchově, kde nebyla včas zrušena rezervace sálu pro
konání Výměnných dnů Společnosti v únoru 2008. Výbor přijal kolektivní zodpovědnost za vzniklou ztrátu
s tím, že ztráta bude kompenzována z předpokládaného zisku Výměnných dnů v roce 2008. Revizní komise
navrhla Valnému shromáždění ČSE udělit odstupujícímu Výboru absolutorium.

7.

Hlasování o udělení absolutoria: pro 33, proti 0, zdrželo se 14

8.

S. Bílý poděkoval všem členům Výboru za 10 let spolupráce; hospodářce pí. Brodské za její pomoc; všem,
kteří se podíleli na stěhování sekretariátu; Dr. Hájkovi za přesun svazků knihovny z Brandýsa nad Labem
do Horních Počernic; Dr. Skuhravé za pomoc při vydávání čísla Klapalekiany ke 100 výročí ČSE.

9.

Diskuze:
a. J. Strejček informoval o ukončení jeho vedení Kroužku mladých entomologů, vyzval přítomné
k hledání nástupce.
b. D. Král poděkoval J. Strejčkovi za výchovu mladých entomologů, tedy v podstatě nás všech.
c. P. Werner diskutoval výdaje Společnosti, výši příspěvků, elektronický přehled knihovny (chybí) –
k stejnému tématu se do diskuze zapojili J. Beneš, P. Baňař, J. Rolčík, V. Malý, V. Novák, P.
Kment, J. Strejček, D. Král, J. Vávra, S. Bílý.

10. Volba čestných členů: navrženi byli RNDr. Ivan Löbl (CV přednesl J. Farkač) a Prof. RNDr. Pavel Štys,
DrSc. (CV přednesl P. Baňař). RNDr. Ivan Löbl i Prof. RNDr. Pavel Štys, DrSc. byli jednomyslně zvoleni
čestnými členy.
11. Pro volbu nového výboru ČSE byla zvolena volební komise ve složení: předseda: V. Kubáň, členové: M.
Skuhravá, J. Zelený. Komise se následně ujala vlastní volby. Kandidátní listina:
Výbor
RNDr. Josef Jelínek, CSc. (předseda)
RNDr. David Král, Ph.D. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc (místopředseda)
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc (vědecký tajemník)
Mgr. Vladimír Vrabec (vědecký tajemník)
RNDr. Vladimír Novák (hospodář)
Ing. Aleš Bezděk, Ph.D.
RNDr. Svatopluk Bílý, CSc.

Mgr. Lukáš Čížek
MUDr. Martin Häckel, CSc.
Mgr. Jiří Hájek
RNDr. Oldřich Hovorka
Ing. Zbyněk Kejval
Mgr. Petr Kment
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Mgr. Pavel Moravec
Doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Jakub Rolčík
Jan Schneider
Prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc.
Ing. Martin Škorpík
Ing. Pavel Vonička
Petr Baňař
Revizní komise
RNDr. Pavel Chvojka
Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
Ing. Tomáš Růžička
Ing. Miloš Trýzna
12. Výsledky voleb: Odevzdáno bylo 49 platných volebních lístků: 46 hlasů J. Jelínek, 45 hlasů V. Novák, 42
hlasů D. Král, 40 hlasů J. Hájek, 39 hlasů J. Farkač, 39 hlasů J. Růžička, 37 hlasů S. Bílý, 36 hlasů P.
Kment, 32 hlasů J. Schneider, 31 hlasů P. Zahradník, J. Rolčík, A. Bezděk, 28 hlasů V. Vrabec, 22 hlasů
M. Knížek, 21 hlasů P. Baňař, 20 hlasů P. Moravec, 20 hlasů M. Škorpík, 19 hlasů O. Hovorka, 19 hlasů T.
Soldán, 16 hlasů P. Vonička, 14 hlasů Z. Kejval, 12 hlasů M. Häckel, 10 hlasů L. Čížek; revizní komise: 43
hlasů P. Chvojka, 36 hlasů T. Růžička, M. Trýzna, 24 hlasů O. Nakládal.
Jako předseda byl zvolen J. Jelínek, místopředseda D. Král, vědecký tajemník J. Farkač, hospodář V.
Novák. Dalšími členy výboru byli zvoleni J. Hájek, J. Růžička, S. Bílý, P. Kment, J. Schneider, P.
Zahradník, J. Rolčík, A. Bezděk, V. Vrabec a M. Knížek, jako náhradníci výboru P. Baňař, P. Moravec a
M. Škorpík. Členové revizní komise jsou P. Chvojka, T. Růžička, M. Trýzna.
13. První schůze nového výboru bude 21.2.08 v 15:00 na PřF UK ve Viničné 7, místnost 119.

Zapsala Klára Farkačová
Verifikovali přítomní členové Schůze výboru dne 21.2.2008.

