Zápis ze druhé schůzky k hospodaření a stavu financí ČSE, ze dne 16.10.2019
Přítomni: S. Benedikt, V. Novák, D. Sommer a V. Vrabec
Omluven: J. Farkač
1V. Novák informoval přítomné o současné situaci, kdy k 13.9.2019 bylo na účtu společnosti cca 374
tisíc Kč. V roce 2018 bylo na účtu společnosti k 15.9.2018 650 tisíc Kč.
Rozdíl ve výši 276 tisíc Kč byl způsoben hlavně platbami za následující položky:
a) Hranoly (pro ocenění přínosu k entomologii) (87 tis.)
b) příspěvkem na Bio olympiádu (30 tis.)
c) Platbou za nové www stránky společnosti (26 tis.)
d) Platbou za poštovné za roky 2015 až 2018 (dorozesílání výměny Klapalekiany mimo ČR) (cca
120 tis.)
e) Mimořádnými dohodami mimo sekretariát a mzdu účetní (např. DPP za dorozeslání
Klapalekiany - cca 20 tis.)
f) příspěvky na Zoo dny, exkurze a výstavy (cca 30 tis.)
g) příspěvky na webové stránky poboček a sekcí (20 tis.)
2 V. Novák a D. Sommer dále informovali o vstřícnosti entomologického oddělení Národního Muzea
(L. Sekerka) posílat zahraniční výměnu Klapalekiany společně se sborníkem NM – jde zhruba o 110
adres (úspora cca 50 tisíc Kč ročně). Klapalekiana bude zasílána na všechny výměnné adresy NM,
tedy cca 220 adres. Navýšení počtu časopisů se do financí promítne pouze zanedbatelně.
3 Další úsporou by dle D. Sommera mohl být požadavek na vyšší členský příspěvek pro fyzické
osoby ze zahraničí (tak, aby alespoň pokryl poštovné za rozesílání Klapalekiany – okolo 1.000,- Kč
proti současné platbě 550,- Kč). Zaslání jednoho výtisku Klapalekiany do zahraničí dnes stojí 481,Kč.
4 V. Novák informoval, že je ještě nutné zaplatit z účtu 188 tisíc Kč z dotace od RVS a také 30%
příspěvek ČSE k dotaci tj. dalších cca 55 tisíc Kč. Dalšími očekávanými výdaji v posledním čtvrtletí
budou mzdy pro účetní a pracovníka sekretariátu – přibližně 30 tisíc Kč. Na účtu společnosti by mohl
být zůstatek ke konci roku nižší než 100 tisíc Kč. V lepším případě při dobré shodě okolností nižší než
150 tisíc Kč.
5 Účastníci schůzky se domnívají, že je potřebné, aby se podařilo v následujících letech mít na účtu
společnosti ke konci roku částku srovnatelnou s výší požadované dotace jako rezervu (tedy částku
okolo 260 tisíc Kč).
6 V. Novák upozornil, že v posledních letech je zaplaceno každý rok okolo 450 členských příspěvků
(560 členů). Letos bylo zatím zaplaceno jen 275 členských příspěvků, což prezentuje výpadek
v příjmech zhruba 96 tisíc Kč. Všichni přítomní se domnívají, že nějaká částka bude ještě vybrána do
konce roku. D. Sommer nabízí rozeslání upomínek k zaplacení členského příspěvku (platby za roky
2019 a předchozí roky, společně s výzvou k zaplacení roku 2020) spolu s rozesláním Klapalekiany 12/2019. D. Sommer nabídl vyhotovení „Seznamu platících a dlužníků“, který by byl umístěn na
webové stránky společnosti a byl pravidelně aktualizován. Tento seznam by obsahoval jména všech
členů, včetně jejich variabilních symbolů a zda mají tito členové v příslušném roce zaplacené členské
příspěvky.
7 Přítomní se shodli, že je vhodné členy vyzvat k dobrovolnému navýšení příspěvků společnosti nad
stanovený rámec. Na vyšší uhrazenou částku než řádné členské příspěvky bude pohlíženo jako na dar
věnovaný spolku.

Doporučení ze schůzky: Přítomní se shodují na tom, že V. Novák bude v tomto smyslu informovat
výbor společnosti na výborové schůzi dne 26.10.2019; eventuálně bude tato informace rozšířena
mailovou poštou.
Přítomní vyzývají členy výboru společnostu k hledání dalších možných zdrojů příjmů, se dále se
shodují na omezení výdajů společnosti na externí akce, které se netýkají přímo chodu
společnosti na nejnižší možnou míru a apelují na všechny členy výboru k vybízení členů
společnosti k lepší platební morálce, tak aby nebylo nutné navýšit členský příspěvek. Možnost
vylepšení hospodářské situace v souvislosti s navýšením členského příspěvku bude prozatím
odložena a řešena dle konkrétních výsledků hospodaření roku 2019.
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