Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické,
konané 20. 3. 2019 v Praze
členové výboru
přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, J. Farkač, P. Heřman, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Růžička,
L. Sekerka, J. Schneider, J. Šumpich, P. Vonička
omluveni: S. Bílý, L. Čížek, J. Rolčík, M. Škorpík
neomluveni: P. Moravec
revizní komise
přítomni: B. Zbuzek
omluveni: O. Hovorka, P. Zahradník
předsedové poboček a sekcí
přítomni: S. Benedikt, Z. Kletečka, T. Kopecký, V. Vrabec
omluveni: Z. Laštůvka, J. Šťastný, D. Trávníček, M. Trýzna, L. Tůma, J. Vávra
neomluveni:
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král)
2. Hospodářská zpráva (V. Novák)
3. Redakční zpráva (J. Růžička)
4. Zpráva knihovníka (P. Kment)
5. Členské záležitosti (D. Sommer)
6. Různé
a. Stanovisko ČSE k zonaci NP Podyjí (L. Čížek)
b. Vyjádření ČSE k prodeji zvláště chráněných druhů hmyzu (J. Farkač, T. Kopecký, M. Škorpík)
c. Nové webové stránky (J. Rolčík, J. Schneider, D. Sommer)
d. Depozit knihovny ČSE v Národním muzeu (P. Kment, L. Sekerka)
e. Entomlogické dny (J. Schneider)
1. D. Král přivítal přítomné na druhé schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze a
přivítal na výboru nového předsedu jihočeské pobočky Zdneňka Kletečku. Výbor je usnášení
schopný (13/17).
2. V. Novák seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti. Na účtu společnosti je aktuálně
225.081 Kč. Za členské příspěvky za rok 2019 bylo vybráno 69.300 Kč, což odpovídá asi 120
platícím členům.
3. J. Růžička informoval o stavu časopisu, pro číslo 1-2/2019 je vysázeno přes 80 stran, dalších 125
stran rukopisů je aktuálně přijato do redakce. Stanislav Benedikt zaslal první verzi Supplementa
(Komentovaný seznam nosatců), rukopis je před korekcí anglického jazyka. V souvislosti s GDPR
vyvstala otázka zveřejnění adres autorů článků v časopisu, J. Růžička projedná tuto záležitost s J.
Rolčíkem
4. P. Kment informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně stoupá.
5. D. Sommer předložil tři nové žádosti o členství (T. Fraňková, D. Ides, M. Matějka), přijati plným
počtem hlasů (13/0). D. Sommer oznámil vyloučení následujících osm členů za porušení Stanov
ČSE, z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků (Doležal T., Hruška M., Jech P., Juřena
D., Konopásek V., Malohlava V., Pleskač D., Šafránek L.).
6. Různé
a. D. Král přednesl stanovisko, které vypracoval L. Čížek a zaslal členům výboru před schůzí. D.
Král informoval členy výboru o problematice zonace NP Podyjí z pohledu Správy NP Podyjí
s jejímiž zástupci se sešel před schůzí výboru a podrobně s nimi celou záležitost prodiskutoval.
Na základě dlouhé diskuse, se výbor usnesl na tom, že stanovisko v podobě, jaké předložil
Čížek nebude podpořeno. Zamítnuto (13/0). Výbor pověřil D. Krále, aby vyzval L. Čížka
k přepracování stanoviska.
b. T. Kopecký informoval o tiskové zprávě Východočeské pobočky. T. Kopecký navrhl
systematický dlouhodobý postup ČSE v celé záležitosti. 1) Navázat hlubší spolupráci s AOPK a
zajistit členům ČSE možnost vydání výjimek na odchyt i držení zvláště chráněných druhů; 2)

aktivně se zapojit do kritiky legislativy a upozornit na nevhodnost zákonů i širokou veřejnost; 3)
pokusit se ve spolupráci s AOPK a dalšími zainteresovanými organizacemi (Česká botanická
společnost, Česká arachnologická společnost, atp.) o novelizaci zákona na ochranu přírody
114Sb. ve sporných bodech ohledně zvláště chráněných druhů. Komise (viz zápis schůze
výboru 16.2.2019) byla rozšířena o další dva členy – J. Farkač, P. Heřman, T. Kopecký, M.
Škorpík, V. Vrabec. Schváleno (11/0/2) Komise bude iniciovat schůzku s představiteli AOPK
ministerstvem životního prostředí. ČSE se v dlouhodobém horizontu pokusí zajistit členům
výjimky na sběr a držení zvláště chráněných druhů, výměnou za poskytnutí veškerých údajů o
těchto druzích AOPK.
c. J. Schneider informoval o spuštění nových stránek a nutnosti aktualizovat jejich obsah. D.
Sommer ve spolupráci s D. Králem v dohledné době předělají nejdůležitější části obsahu.
Možné umístění seznamu členů ČSE na webové stránky v kontextu pravidel GDPR bude
projednáno na následující schůzi.
d. L. Sekerka informoval, že Národní muzeum bude v dohledné době potřebovat prostory, ve
kterých jsou uložené knihy/časopisy ČSE. Situace s uložením části knihovny ČSE bude řešena
na Valné hromadě. Na příští schůzi výboru budou navržena konkrétní řešení této situace
(připraví L. Sekerka).
e. J. Schneider informoval, že na Entomologické dny 2019 je přihlášeno padesát účastníků a akce
je již plně zajištěna. Na Entomologických dnech bude předáno další Ocenění za přínos k rozvoji
entomologie, které za výbor ČSE předá S. Benedikt.
Třetí schůze výboru v roce 2019 se uskuteční v září.
Zapsal: D. Sommer
Schválili: přítomní členové výboru ČSE
Verifikoval: D. Král

