Pravidla pro udělení čestného uznání Za přínos k rozvoji ČSE
1. Úvod

ČSE je občanským sdružením fungujícím na principech dobrovolnosti a obětavosti členů v jejím
popředí, ať už formálním (ústřední a pobočkové orgány), či obsahovém (osvěta, publicita, dobrovolná
činnost nad rámec řadového členství apod.). Vedle řádného členství je zaveden institut čestného
členství, které je udělováno za celoživotní zásluhy, obvykle členům v pokročilejším důchodovém věku,
nečlenům – zahraničním podporovatelům, výjimečně i jinak.

2. Účel aktivity

Smyslem navrhovaného ocenění Za přínos k rozvoji ČSE je vyzdvihnout jedince, kteří nezištně a
zásadním osobním vkladem přispívají k fungování společnosti nebo se významně podílejí na osvětě ve
prospěch ČSE či pracují ve svém volném času nad svoje pracovní úvazky s mládeží. Až do nyní ČSE
nemá k dispozici mechanizmus pro ocenění takových členů, jehož zavedení
- může odstranit pocit frustrace z nespravedlivého nedocenění práce aktivních členů
- může motivovat dosud „spící“ členy k aktivitě ve prospěch ČSE
Navrhované ocenění má ryze symbolický význam, ale mělo by vedle čestného členství získat pevné
místo ve fungování ČSE.

3. Forma ocenění

Ocenění není a nemůže být spojeno s žádnou přímou finanční odměnou nebo jinou finanční výhodou.
Jako vhodné doprovodné předměty ocenění jsou navrženy:
- plaketa „čestné uznání za přínos k rozvoji ČSE“
- dárkový předmět – skleněný hranol (5x5x15 cm) s 3D laserovým gravírováním (logo ČSE, motiv
hmyzu)

4. Související

Okolnosti předání
- bude předáváno v rámci konání valného shromáždění nebo na entomologických dnech ČSE
- nutná přítomnost alespoň jednoho člena předsednictva
Následná publicita
- zveřejněno na webu ČSE a shrnutí za kalendářní rok v Klapalekianě
Vhodní adepti ocenění
- aktivně pracující členové v orgánech ČSE
- členové aktivně pracující v jiné agendě ČSE
- jedinci (i nečlenové), kteří mimořádně přispívají k osvětě ve prospěch ČSE
- jedinci, kteří se věnují výchově mládeže
Ocenění není určeno členům předsednictva po dobu výkonu jejich funkce a standardně není
zamýšleno ani pro již jmenované čestné členy ČSE (výjimky jsou možné; jeho udělení rovněž
nevylučuje pozdější jmenování čestným členem ČSE).
Návrhy na ocenění přijímá a schvaluje Výbor ČSE – termín není omezen, může být řešeno průběžně.

5. Kalkulace nákladů

Kalkulace doprovodných předmětů:
1. plaketa – bude vytištěna na dostupné šabloně a speciálním papíru s pozměněním textu na „Česká
společnost entomologická uděluje čestné uznání ……………. za přínos k rozvoji ČSE.“ Náklady 30 Kč/ks.
2. dárkový předmět – 50 ks s motivem ploskoroha, logem ČSE a textem Česká společnost
entomologická/Czech Entomological Society po 1.390 Kč/ks, tj. celkem 69.500 Kč bez DPH. Uvedený
počet při předání cca 3-4 ks za rok představuje zásobu na zhruba 15 let.
Za Výbor ČSE připravili Stanislav Benedikt a Jan Schneider
Schváleno na jednání Výboru ČSE dne 20. října 2018

