Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 2.3.2012 v Praze.
Přítomno (podle prezenční listiny) 41 členů a 1 host: J. Bezděk, S. Bílý, Z. Černý, J. Farkač, J. Gottwald, J.
Hájek, L. Hromádka, P. Chvojka, K. Holý, J. Jelínek, P. Kment, M. Knížek, O. Konvička, T. Kopecký, D. Král,
V. Kubáň, Z. Malinka, M. Mantič, V. Melich, J. Minář, P. Nohel, V. Novák, J. Rolčík, J. Růžička, T. Růžička,
P. Saska, L. Sekerka, J. Schneider, M. Skuhravá, V. Skuhravý, J. Skuhrovec, J. Strejček, A. Šíma, M. Škorpík,
A. Trmal, S. Urban, R. Veselý, J. Vitner, V. Vrabec, B. Zbuzek, J. Zelený. Host: K. Štajerová.
1.

Protože se ve stanovenou dobu (17:00 hod.) nesešla polovina členů ČSE, J. Jelínek odložil podle stanov
začátek Valného shromáždění (dále jen VS) o 30 minut; potom bylo VS zahájeno. J. Jelínek vyzval
přítomné k uctění památky entomologů Zdeňka Boučka, Jana Dirlbeka, Ivana Hrdého a Radoslava
Obrtela, kteří opustili naše řady. Následně J. Jelínek poblahopřál členům Společnosti Františce
Lellákové, Janu Bucharovi a Aleši Smetanovi k významným životním jubileím. Program VS byl
schválen. J. Jelínek vyzval k podání spolkových zpráv za roky 2008-2012.

2.

Zpráva o činnosti České společnosti entomologické (J. Farkač)
Následující text hodnotí období od posledního volebního Valného shromáždění ČSE dne 8.
února 2008 k 2. březnu 2012. VS proběhlo v mezidobí 6. března 2010. Zpráva tedy hodnotí čtyřletou
práci výboru Společnosti za celé jeho volebního období.
ČSE měla na začátku tohoto volebního období v evidenci 810 členů, nyní má 646 členů. Svůj podíl na
možné přesnosti resp. nepřesnosti uvedených čísel je lhostejnost části členské základny k dodržování
Stanov společnosti, které ukládají každému členu povinnost oznámit změnu adresy. Při rozesílání pošty
je z tohoto důvodu pravidelně navrácena řada poštovních zásilek. Roční členský příspěvek v období let
2008-2012 je stále ve výši 550,- Kč.
Výbor společnosti má 14 volených členů a 11 členů za pobočky a sekce, tři členy má revizní
komise. Za období od 8. února 2008 do 6. března 2010 se výbor sešel 8 krát (8.2., 11.9., 20.11. 2008,
29.1., 23.4., 10.9., 20.11. 2009 a 23.2. 2010), od 6. března 2010 do 1. března 2012 se sešel výbor 7 krát
(27.4., 18.9., 9.11. 2010, 1.2., 11.4., 4.10., 13.12. 2011) aby řešil provozní, ekonomické a další potřebné
záležitosti.
Členové společnosti se sdružují podle regionu nebo odborného zájmu do regionálních poboček
(Západočeské, Východočeské, Jihočeské a Jihomoravské) a odborných sekcí – faunistické,
lepidopterologické, carabidologické, scarabaeidologické, pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých
brouků, sekce pro výzkum aquicolních brouků a sekce hemipterologické. Všechny jmenované součásti
ČSE vyvíjejí aktivní činnost. Jejich činnost je vesměs komentována v pravidelných zprávách o činnosti,
které jsou průběžně ukládány v archivu ČSE. V letech 2008-2009 se členové carabidologické sekce
aktivně podíleli na výzkumu střevlíkovitých Slovenska, a to na základě výjimky J. Farkače –
Rozhodnutie MŽP SR, odbor ochrany prírody, z 19.7.2007, číslo 7483/2007-2.1 pil. Západočeská
pobočka (www.zpcse.cz) vydává on-line Západočeské entomologické listy (ISSN 1804-3062,
www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html) a pořádá Roubanálie.
ČSE využívá dvakrát ročně Výměnný den spojený s prodejem entomologických pomůcek a
odborné literatury v Praze, jehož se účastní pokaždé v průměru cca 300 členů, k prezentaci odborných
přednášek svých členů. Během těchto výměnných dnů se pravidelně schází sekce Carabidologická a pro
Výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků. Pražští koleopterologové a lepidopterologové,
brněnští a českobudějovičtí 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.
ČSE byla spolupořadatelem s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Biologickým
Centrem AV ČR 21. Mezinárodního sympozia o entomofaunistice střední Evropy (SIEEC), které se
konalo 28. června – 3. července 2009 v Českých Budějovicích. V roce 2011 ČSE byla partnerem

výstavy Krása motýlích křídel, kterou zorganizovalo Národní muzeum Praha (http://nm.cz/vystavadetail.php?f_id=438). ČSE se prezentovala na podzim 2010 na výstavě „Věda jako poslání i koníček“
organizované Radou vědeckých společností. Na jaře 2012 ČSE podpořila výstavu Entomologického
klubu při Labských pískovcích „Mravenci ze sbírek Václava Vysokého“ u příležitosti 40. výročí vzniku
CHKO Labské pískovce.
Významnou skutečností je pořádání Entomologických dnů (ED). V roce 2008 proběhly 10. ED
na soutoku Moravy a Dyje u Lanžhota (9.-11.5.; 97 účastníků), v roce 2009 11. ED v CHKO Jeseníky
(12.-14.6.; 63 účastníků), 12. ED v termínu 28.-30.5. 2010 na Mohelensku se zúčastnilo 46 účastníků,
13. ED na Chomutovsku ve dnech 27.-29.5. 2011 se zúčastnilo 59 členů. 14. ED se uskuteční 25.-27. 5.
2012 ve středním Polabí.
Faunistické výsledky entomologických dnů jsou následně publikovány, i když s časovým
odstupem, v časopise Klapalekiana.
Členové ČSE se podílejí na inventarizačních průzkumech v chráněných územích v ČR všech
stupňů a účastní se na mezinárodních vědeckých projektech, např. na Catalogue of Palaearctic
Coleoptera, jehož již vyšlo sedm dílů a dlouhodobě na něm pracovala řada členů. Spolupracují s orgány
ochrany přírody (MŽP ČR, AOPK ČR, Správy CHKO apod.), podíleli se na mapování druhů i biotopů
soustavy NATURA 2000 a to i na Slovensku. 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. V posledních čtyřech letech se ČSE opakovaně vyjadřovala k ochraně přírody v
Národním parku Šumava, CHKO Labské pískovce, přírodním parku Klánovický les, k ochraně střevlíka
Carabus auratus v severních Čechách nebo k ochraně svižníka Cicindela arenaria v jižních Čechách
(všechna vyjádření lze najít na webových stránkách ČSE). Za zmínku jistě stojí již uzavřená smlouva
mezi Carabidologickou sekcí ČSE a AOPK ČR o vzájemné výměně faunistických dat a umožnění sběru
dat pro aktivní členy po celém území naší republiky. Uzavřená smlouva je výzvou pro další sekce či
pobočky, které myslí vážně průzkum přírody naší republiky. ČSE vydává vlastní mezinárodní časopis
Klapalekiana, který vychází dvakrát ročně (v roce 2011 vyšel ve dvou dvoučíslech 47. ročník a
Supplementum o pancířnících (Oribatida) České republiky). Hlavními zastoupenými obory jsou
faunistika, taxonomie, bionomie a ekologie členovců. Dále je ČSE spoluvydavatelem (s
Entomologickým ústavem AV ČR) prestižního mezinárodního časopisu European Journal of
Entomology (v roce 2011 vyšel 108. ročník). ČSE vyměňuje tyto časopisy se 131 partnery, většinou v
zahraničí. ČSE dále vydává také pro své členy informační Zpravodaj ČSE. ČSE opakovaně v
posledních letech podpořila předmětovou soutěž Biologická olympiáda. Hlavním mediem pro aktuální
zprávy o činnosti a akcích ČSE jsou www stránky společnosti (www.entospol.cz). Národní knihovna
ČR ocenila začátkem roku 2012 www stránky ČSE návrhem archivace v reprezentativním vzorku
českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.

3.

Zpráva o hospodaření České společnosti entomologické (V. Novák)
Hospodaření ČSE v letech 2008-2011, tedy za dobu působení posledního odstupujícího výboru
společnosti, mělo vyrovnaný charakter s každoročním pozitivním kladným výsledkem. Znamená to, že
příjmy společnosti každý z těchto roků převýšily výdaje. Na příjmech společnosti se podílí zejména
dotace z rozpočtu Akademie věd ČR předávaná Radou vědeckých společností, která u naší společnosti
směřuje ke dvěma základním cílům – přípravě a vydávání časopisu Klapalekiana a udržování chodu
knihovny ČSE. V posledních letech získává naše společnost celkovou dotaci 260.000,- Kč. Druhou
významnou složkou příjmů jsou členské příspěvky (již dlouhou dobu ve výši 550,- Kč pro běžného
člena společnosti), celková výše příjmů za členské příspěvky se v těchto letech pohybovala mezi cca
300 až 350 tisíci Kč. Ostatní příjmy v úrovni tisíců až několika desítek tisíců Kč ročně jsou tvořeny

zejména sponzorskými dary, prodejem časopisu a Pravidel zoologické nomenklatury, příjmy za inzerci
v časopisu. Výdaje jsou převážně tvořeny přípravou a tiskem časopisu Klapalekiana, patří sem nájemné
prostor pro sekretariát a knihovnu, poštovné, služby atd. Další položkou jsou mzdy spojené s provozem
sekretariátu a účetnictví společnosti a daně odváděné do státního rozpočtu. V tabulce jsou zpracovány
údaje o hospodaření společnosti v letech 2008-2011, ve výše uvedených kategoriích a dávají
přehlednější a jasnější pohled na celkovou dobu s ohledem na hospodaření společnosti.

rok
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Členské
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2008 607,2

255

315,2

37

481,4

359,7

116,6

5,1

125,8

2009 625,8

260

349,6

16,2

502,8

397,9

90,5

14,4

123

2010 621,1

260

302,2

58,9

462

392,7

57,1

12,2

159,1

2011 564,4

260

295,9

8,5

543,6

436

91,6

16

20,8

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
Z uvedeného vyplývá, že hospodářská situace ČSE je velmi příznivá, poslední 4 roky proběhly
každý s kladným hospodářským výsledkem, roky 2008-2011 s přebytkem větším než 100 tisíc Kč;
výsledek v roce 2011 byl ovlivněn nákupem kopírky za více než 50 tisíc Kč a sponzorským darem ČSE
na bustu prof. Jana Roubala. Vzhledem k uvedeným informacím a číslům nepřekvapí, že na účtu
společnosti bylo v únoru 2012 téměř 500 tisíc Kč.

4.

Zpráva o stavu redakce Klapalekiany (J. Růžička)
V letech 2008 až 2011 vycházela pravidelně dvě dvojčísla časopisu Klapalekiana ročně, celkem
v nich bylo za uvedené období publikováno 159 článků (včetně krátkých faunistických rekordů) a dále
biografie, recenze a zprávy o entomologických dnech. Kromě toho vycházela jednotlivá supplementa. V
roce 2008 soubor článků o vrubounovitých broucích (včetně komentovaného check-listu a rozsáhlé
faunistické práce). V roce 2009 vyšla taxonomická revize nosatců tribu Trachyploeini. V roce 2010
komentovaný katalog nosatcovitých brouků (první část). V roce 2011 check-list pancířníků a jejich
české názvosloví. Na další roky se jako supplementa chystá přehled členovců v jeskyních ČR a druhá
část komentovaného katalogu nosatcovitých brouků.
Za pomoc s redakční prací chci poděkovat všem členům redakční rady.

5.

Zpráva o stavu knihovny ČSE (P. Kment)
Knihovna České společnosti entomologické eviduje k 2. březnu 2012 celkem 25 238 svazků,
převážně časopisů, které jsou získávány výměnou za časopis Klapalekiana, v menší míře pak za
European Journal of Entomology a rovněž z darů. Za poslední dva roky to znamená přírůstek 709
svazků.
Vzhledem k uspokojivé finanční situaci společnosti byla od roku 2009 najata brigádnice (rozsah
100 hodin/rok) na evidenci nových přírůstků do knihovny a rovněž revizi knihovního fondu a zásob.
Předpokládá se pokračování brigády i v roce 2012.
Byl přijat nový knihovní řád, který umožňuje pouze prezenční výpůjčky s tím, že veškerá
literatura se bude kopírovat přímo na sekretariátu. Toto opatření by mělo zamezit ztrátám jednotlivých
svazků, ke kterým bohužel v minulosti docházelo. V roce 2011 byla Společností pro potřeby knihovny

zakoupena multifunkční kopírka, umístěná na sekretariátu Společnosti, která kromě kopírování
umožňuje i skenovaní literatury do .pdf a tím pádem vyřizování knihovních požadavků e-mailem.
V roce 2010 bylo provedeno roztřídění a evidence zásob periodik (Acta Entomologica
Bohemoslovaca, Zprávy ČSE, European Journal of Entomology) uložených v depozitáři v
Entomologickém oddělení Národního muzea v Horních Počernicích. Díky tomu jsme nyní schopni
poskytnout staré ročníky těchto časopisů zájemcům z řad členů i výměnných partnerů.
V roce 2011 byla provedena první fáze revize výměny za časopis Klapalekiana, kterou nyní
vyměňujeme se 139 partnery v ČR i zahraniční. V roce 2012 budou rozeslány výměnným partnerům
žádosti o doplnění chybějících čísel nebo upomínky v případě, že výměnný partner už delší dobu nic
výměnou neposílá. Ke konci roku 2012 by se pak mělo rozhodnout, které jednostranné výměny bude
ČSE nucena zrušit.
V knihovně na sekretariátu Společnosti ve Viniční 7 jsou v současnosti uloženy asi 2/5 fondu
zahrnující nejvýznamnější tituly. Zbylé 3/5 jsou umístěny v depozitáři Entomologického oddělení
Národního muzea v Horních Počernicích. Fondy uložené v Horních Počernicích se již podařilo srovnat
podle signatur, tak aby bylo možné na požádání vyřídit požadavky na výpůjčku, není však dostatek
regálů k jejich uložení. Tento problém se asi jako jediný nepodaří v dohledné době uspokojivě vyřešit.
ČSE po dohodě s Entomologickým ústavem AV ČR souhlasila s digitalizací starších ročníků
Časopisu české/československé společnosti entomologické a Acta Entomologica Bohemoslovaca, kterou
Entomologický ústav provádí. Po dokončení digitalizace tak budou dřívější čísla časopisů k dispozici
on-line na internetu. Do budoucna by ČSE měla navázat digitalizací časopisu Zprávy ČSE a starších
čísel Klapalekiany.

6.

Zpráva Revizní komise ČSE (P. Chvojka)
Od voleb na Valném shromáždění České společnosti entomologické 8.2.2008 pracovala revizní
komise ČSE ve složení Pavel Chvojka (předseda), Tomáš Růžička a Miloš Trýzna (členové).
Revizní komise se v souladu se svým posláním zaměřovala na kontrolu hospodářské činnosti
ČSE. Na konci každého roku 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. Tyto kontroly proběhly konkrétně ve dnech 9.12.2008, 15.12.2009, 20.12.2010 a
13.12.2011.
Při kontrole 9.12.2008 měl podle pokladní knihy být zůstatek hotovosti v příruční pokladně
11.055,35 Kč, faktický zůstatek v pokladně činil 11.055,50 Kč. Vzhledem k neplatnosti haléřových
mincí revizní komise doporučila zaokrouhlit částku v pokladní knize na celé koruny, tj. 11.055,- Kč a
uvést stav hotovosti v pokladně do souladu s touto částkou. Při kontrolách v letech 2009, 2010 a 2011
stav hotovosti v příruční pokladně již odpovídal zápisům v pokladní knize.
Při kontrolách cenin komise neshledala žádné nedostatky. Evidence cenin je přehledně vedena a
zůstatek cenin souhlasí se záznamy v evidenční knize.
Během svého funkčního období komise nezjistila žádné nehospodárné nakládání s prostředky
ČSE. Komise schvalovala roční účetní uzávěrky, položky obsažené ve vyúčtováních představovaly
výdaje nutné na provoz ČSE a nedocházelo k nehospodárnému vynakládání prostředků Společnosti.
Revizní komise řešila jednu stížnost člena ČSE na neoprávněnou urgenci členského příspěvku
za rok 2010 a dospěla k závěru, že k této urgenci došlo v důsledku administrativní chyby (jednalo se o
bezhotovostní platbu, která na výpisu z bankovního účtu nebyla identifikována a zaznamenána do knihy
evidence plateb členských příspěvků). Toto vysvětlení bylo akceptováno.
Při poslední provedené revizi stav hotovosti v příruční pokladně činil 10.785,- Kč a zůstatek
cenin byl v hodnotě 176.422,- Kč. 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.

Hlasování o udělení absolutoria: 28 pro, proti 0, zdrželo se 13.

8.

J. Jelínek poděkoval odstupujícímu výboru za jeho práci.

9.

Diskuze:
a. J. Jelínek komentoval dopisy vzniklé v posledních 14 dnech týkající se činnosti ČSE.
b. A. Šíma přednesl otevřený dopis ČSE.
c. J. Jelínek komentoval otevřený dopis ČSE. Navrhuje, aby se „úkoly“ zabýval nově zvolený
výbor, a to včetně nových Stanov. Do diskuze se zapojili J. Rolčík, A. Šíma, J. Farkač, J.
Jelínek, P. Kment, J. Strejček, J. Hájek, V. Vrabec, T. Kopecký, S. Bílý, P. Saska. Výsledkem
je doporučení, čím by se měl nový výbor zabývat.
d. Hlasování o zkrácení funkčního období Výboru ČSE na jeden rok (z důvodu urychlení změny
stanov), navrhl A. Šíma: pro 5, proti 23, zdrželi se 8.

10. Pro volbu nového výboru ČSE byla zvolena volební komise ve složení: předseda: V. Kubáň, členové:

A. Šíma, A. Trmal. Komise se následně ujala vlastní volby. Kandidátní listina:
Výbor
David Král
Josef Jelínek
Jan Farkač
Vladimír Novák
Aleš Bezděk
Svatopluk Bílý
Lukáš Čížek
Jiří Hájek
Daniel Juřena
Petr Kment
Ondřej Konvička
Tomáš Kopecký
Václav Křivan
Pavel Moravec
Jakub Rolčík
Jan Růžička
Lukáš Sekerka
Jan Schneider
Vladimír Vrabec

(předseda/ místopředseda)
(místopředseda/ předseda)
(vědecký tajemník)
(hospodář)

Revizní komise
Pavel Chvojka
Jiří Skuhrovec
Miloš Trýzna
Bořivoj Zbuzek
11. Výsledky voleb: Odevzdáno bylo 40 platných volebních lístků: 39 hlasů J. Jelínek, V. Novák, P. Kment,

38 hlasů D. Král, J. Růžička, J. Schneider, 33 hlasů J. Farkač, J. Hájek, 32 hlasů A. Bezděk, 31 hlasů L.
Čížek, 30 hlasů J. Rolčík, 27 hlasů S. Bílý, P. Moravec, 26 hlasů O. Konvička, 23 hlasů V. Křivan, V.
Vrabec, 21 hlasů L. Sekerka, 16 hlasů T. Kopecký, 6 hlasů D. Juřena; revizní komise: 37 hlasů P.
Chvojka, 31 hlasů J. Skuhrovec, 30 hlasů M. Trýzna, 22 hlasů B. Zbuzek.
Jako předseda byl zvolen J. Jelínek, místopředseda D. Král, vědecký tajemník J. Farkač, hospodář V.
Novák. Dalšími členy výboru byli zvoleni P. Kment, J. Růžička, J. Schneider, J. Hájek, A. Bezděk, L.
Čížek, J. Rolčík, S. Bílý, P. Moravec, O. Konvička, jako náhradníci výboru V. Křivan, V. Vrabec a L.
Sekerka. Členové revizní komise jsou P. Chvojka, J. Skuhrovec, M. Trýzna.

12. Usnesení VS: VS pověřuje nově zvolený výbor:
a. Přepracováním stanov ČSE podle diskutovaných připomínek.
b. Zpracováním připomínek a návrhů z Otevřeného dopisu podepsaného 29 členy ČSE, o kterém

bude informovat členskou základnu.
VS přijala toto usnesení. Pro 30 proti 0 zdržel se 0
13. První schůze nového výboru bude 20. března 2012 v 17:00 na PřF UK ve Viničné 7.

Zapsala: Klára Farkačová (organizační tajemník)
Verifikovali přítomní členové Schůze výboru ČSE dne 20.3.2012

