Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické,
konané 26. 4. 2018 v Praze
členové výboru
přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Rolčík, J. Růžička, L.
Sekerka
omluveni: S. Bílý, L. Čížek, J. Farkač, J. Schneider, M. Škorpík, J. Šumpich, P. Vonička
neomluveni: P. Moravec,
revizní komise
přítomni: O. Hovorka
omluveni: B. Zbuzek
neomluveni: P. Zahradník
předsedové poboček a sekcí
přítomni: S. Benedikt, V. Vrabec
omluveni: Z. Laštůvka, J. Šťastný, D. Trávníček, M. Trýzna, L. Tůma
neomluveni: J. Boháč, T. Kopecký, , J. Vávra
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král)
2. Hospodářská zpráva (V. Novák)
3. Redakční zpráva – změny v redakční radě (J. Růžička)
4. Zpráva knihovníka (P. Kment)
5. Entomologické dny – kooptace Petra Heřmana do výboru (J. Schneider)
6. Členské záležitosti (D. Sommer)
7. Různé
a. Odměňování členů za zásluhy o ČSE (např. pořádání různých akcí, dlouhodobé vedení
entomologických kroužků, atp.) (S. Benedikt, D. Král)
b. Možnosti honorovaných inventarizačních projektů ve spolupráci s AOPK (S. Benedikt, J.
Farkač)
c. Příspěvek ve výši 10.000 Kč na letní školu „Systematics of beetles“ (J. Růžička)
d. Dotazník pro mladé členy (D. Sommer, L. Tůma)
e. Přednášky v rámci podzimního výměnného dne (D. Král, D. Sommer)
f. Entomologické vycházky do okolí Prahy pro širokou veřejnost (D. Král)
g. Příprava a vydání příručky "Metody sběru atp... hmyzu" (D. Král)
h. Inovace (zcela nový design) webových stránek (D. Král)
1. D. Král přivítal přítomné na 2. schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor
je usnášení schopný (8/16). Výbor uctil minutou ticha památku dvou nedávno zesnulých
dlouholetých členů – RNDr. Václava Skuhravého, CSc. a JUDr. Ladislava Daňka.
2. V. Novák seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti, na účtu je 681 tis. Kč. Na rok 2018
byla ČSE přiznána dotace ve výši 261 tis. Kč. na provoz společnosti a entomologické knihovny.
Členské příspěvky za rok 2018 zaplatilo zatím 180 členů. V. Novák seznámil přítomné s průběhem
schůze výboru společností konané na Akademii Věd ČR. Pro rok 2019 se mění systém žádání o
dotace.
3. J. Růžička podal zprávu o fungování redakční rady. Pro číslo 1-2/2018 je vysázeno 55 stránek, 100
stran prochází jazykovými korekturami. V létě by mělo toto číslo jít do tisku. V letošním roce možná
vyjde Supplementum (S. Benedikt). A. Damaška a D. Sommer byli zařazeni do redakční rady.
Redakční rada schválila plným počtem hlasů (14/14).
4. P. Kment seznámil přítomné s fungování knihovny. Souborný seznam periodik pro Národní
knihgovnu, který měli P. Kment a D. Sommer vyhotovit pro rok 2018 byl vyhotoven a odeslán.
5. Petr Heřman byl kooptován do výboru entomologické společnosti jako zástupce za Entomologické
dny. Výbor schválil (8/16).
6. D. Sommer předložil pět nový žádostí o členství (D. Benda, P. Hesoun, L. Hrůzová, M. Mikát, M.
Sabol), přijati plným počtem hlasů (8/16). D. Sommer zaslal členům výboru seznam členů, od
kterých se poštovní zásilky pravidelně vrací a nadále bude tuto situaci řešit. D. Sommer zahájil sběr

emailových adres od členů a bude v něm pokračovat. Klapalekiany (Vol. 53), Červené seznamy a
složenky na zaplacení příspěvků za rok 2018 byly odeslány.
7. Různé
a.
S. Benedikt vyjádřil potřebu vytvoření nižšího ocenění než je čestné členství pro členy
společnosti za jejich přínos společnosti. Výbor tento návrh schválil (8/16). S. Benedikt
zajistí ve spolupráci s J. Schneiderem formu a návrh ocenění.
b.
Na podzimní schůzi R. Hejda seznámí členy společnosti formou přednášky o
možnostech honorovaných inventarizačních projektů ve spolupráci s AOPK.
c.
J. Růžička požádal o příspěvek ve výši 10.000 Kč na podporu letní školy „Systematics
of beetles“, která se koná v červenci na půdě České zemědělské univerzity v Praze.
Výbor tento návrh schválil korespondenčně (12/4/0).
d.
D. Sommer představil výsledky dotazníků pro mladé členy. Na dotazník odpovědělo
celkem 58 lidí ve věku 12 až 26 let. Na základě odpovědí členů byla navrhnuta opatření
projednaná v bodech (7.e, 7.f, 7.g, 7.h, 7.i).
e.
D. Král navrhl obnovení přednáškových cyklů po výměnných dnech. Schváleno (8/16).
V. Vrabec přislíbil již na předchozí schůzi prezentaci o Nagojském protokolu. R. Hejda
přislíbil prezentaci o inventarizačních projektech (viz. bod 7.b). Další prezentující,
především z řad studentů zajistí A. Damaška a D. Sommer.
f.
D. Král navrhl možnost zavedení entomologických vycházek do okolí Prahy pro širokou
veřejnost. Schváleno (8/16). A. Damaška, T. Jor, D. Král a D. Sommer zajistí pořádání
těchto akcí.
g.
D. Král navrhl možnost přípravy a vydání nové příručky „Příručka moderní
entomologie“. Schváleno (8/16). A. Damaška vytvoří osnovu knihy, zajistí kolektiv
autorů a zašle výboru předběžný finanční plán. Příručka by měla vyjít jako publikace
Společnosti, veřejně dostupná např. v prodejnách nakladatelství Academia.
h.
D. Král navrhl vytvoření zcela nových webových stránek. Výbor tento bod projedná na
další schůzi. S. Benedikt a J. Rolčík připraví návrh podoby nových webových stránek.
i.
D. Král navrhl zrušení členských poplatků pro děti a studenty do 26ti let. Schváleno
(8/16).
j.
J. Růžička navrhl znovuzařazení rubriky o významných životních jubileích členů, o
přijetí nových členů a o úmrtí členů do Klapalekiany. Schváleno (8/16).
k.
Na další schůzi budou probrány podrobnosti ohledně vydání nového Check-listu brouků
ČR a SR. L. Sekerka přislíbil vytvoření anglických částí publikace.
l.
Žádost L. Tůmy o příspěvek ve výši 4.000 Kč na vytvoření webových stránek Sekce pro
chov tropického hmyzu byla schválena (8/16).
m.
Žádost J. Farkače o příspěvek ve výši 30.000 Kč na podporu Biologické olympiády
bude probrána na další schůzi výboru.
n.
J. Rolčík seznámil výbor se změnou zákona o ochraně osobních údajů. Nastínil možné
důsledky pro společnost, poté co zákon vejde v platnost. J. Rolčík přislíbil zjištění
přesných informací o důsledcích plynoucích z tohoto zákona pro ČSE a sehnání
právnické pomoci v této záležitosti. D. Sommer provede potřebné změny v agendě
společnosti.
Příští schůze výboru bude po podzimním výměnném dni ČSE 2018.
Zapsal: D. Sommer
Schválil: přítomní členové výboru ČSE
verifikoval: D. Král

