Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické,
konané 12. 12. 2019 v Praze
členové výboru
přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, S. Bílý, P. Heřman, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Rolčík, J.
Růžička, L. Sekerka, J. Schneider, J. Šumpich
omluveni: P. Moravec, M. Škorpík, P. Vonička
neomluveni: L. Čížek, J. Farkač
revizní komise
přítomni: O. Hovorka, B. Zbuzek
omluveni: P. Zahradník
předsedové poboček a sekcí
přítomni: S. Benedikt, L. Tůma, V. Vrabec
omluveni: Z. Kletečka, T. Kopecký, Z. Laštůvka, J. Šťastný, D. Trávníček, M. Trýzna, 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. Depozit knihovny ČSE v Národním muzeu (L. Sekerka)
b. Návrhy na ocenění členů pro rok 2020 (S. Benedikt, D. Sommer)
c. Hospodaření ČSE (S. Benedikt, V. Novák)
d. Dar Biologické olympiádě (D. Král, J. Farkač)
e. Ceny ČSE na Zoologických dnech (P. Kment)
f. Příprava Valného shromáždění (D. Král).
1. D. Král přivítal přítomné na čtvrté schůzi tohoto roku. Uctil minutou ticha památku zesnulého Ing.
Víta Kabourka. Provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. T. Kopecký se omluvil a přislíbil, že
koncept Žádosti o udělení výjimek ze zákazů dle zákona č. 114/1992 Sb. dopracuje koncept žádosti
do konce roku a zašle ho výboru korespondenčně. Výbor je usnášení schopný (12/17).
2. V. Novák seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti. Na účtu společnosti je aktuálně 340
tis. Kč. Za členské příspěvky za rok 2019 bylo vybráno pouze 227 tis. Kč, což odpovídá asi 414
platícím členům. Lze předpokládat, že s nutnými platbami zbude na konci tohoto roku na účtu
zhruba 200 tis. Kč.
3. J. Růžička informoval o stavu časopisu. Číslo 3-4/2019 je v sazbě a v nejbližších dnech jde do tisku.
Do dalšího čísla (1-2/2020) je v redakci již nyní 80-90 stránek rukopisů a mohlo by vyjít v průběhu
jara. Supplementum je ve fázi korekcí anglického jazyka a vyjde až v roce následujícím.
4. P. Kment informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně stoupá. V současné chvíli je
v knihovně uloženo přes 28.600 svazků.
5. D. Sommer předložil dvě nové žádosti o členství (Kubíková Kateřina, Záruba Martin). Přijati plným
počtem hlasů (12/0).
6. Různé
a. L. Sekerka informoval o možnosti sloučení výměn časopisu Klapalekiana s Národním muzeem
(NM). NM je této spolupráci nakloněno. Žádá, aby se navýšil počet výtisků Klapalekina, aby se
výměny zcela překryly a oba časopisy byly zasílány na všechny výměnné adresy obou
organizací. NM žádá, aby ČSE sepsala smlouvu o darování knihovny ČSE ve prospěch NM a
vytvoření společné knihovny NM a ČSE. Smlouva by byla několika stupňová a převod tiskovin
by neproběhl najednou. D. Král poté otevřel diskusi. Výbor projednal různé varianty, klady a
zápory celé skutečnosti. Návrh započínající sloučení knihoven NM a ČSE byl výborem
jednomyslně schválen (12/0). D. Král a L. Sekerka byli výborem pověřeni realizací tohoto
návrhu, (10/0/2).

b. Výbor odhlasoval kandidáty na ocenění pro rok 2020. Ceny jednotlivým kandidátům budou
předány na Valném shromáždění ČSE v únoru 2020. Výbor vybral následující kandidáty:
Svatopluk Bílý, Josef Jelínek, Milan Sláma a Zora Brodská. Schváleno (12/0).
c. V. Novák stručně shrnul obě jednání o hospodaření ČSE, poděkoval účastníkům jednání a znovu
apeloval ohledně nutnosti šetrného zacházení s prostředky ČSE. Vzhledem k finanční situaci
společnosti budou osloveni zahraniční členové ohledně příspěvku na poštovné na zasílání
časopisu Klapalekiana. Schváleno (12/0).
d. D. Král shrnul hlasování ohledně zpřístupnění vyúčtování Biologické olympiády a sdělil výboru,
že ČSE písemně osloví rektorát České zemědělské univerzity v Praze a předsednictvo a
sekretariát Biologické olympiády ve věci zpřístupnění vyúčtování minulých darů ČSE pro BiO.
Schváleno (11/0/1).
e. P. Kment shrnul problematiku cen ČSE na Zoologických dnech. D. Král vyzdvihl význam této
ceny na Zoologických dnech i Biologické olympiádě. S. Benedikt a V. Novák připomněli, že
ceny ČSE by neměly být ve formě finančních darů, ale formou věcných darů při zachování ceny
jako takové. D. Král nechal hlasovat o projednání zachování a formy cen na Zoologických
dnech a Biologické olympiádě (10/0/2). D. Král nechal hlasovat o zachování cen – nejlepší
poznávačku přírodnin na BiO a nejlepší poster a přednáška na Zoologických dnech. Schváleno
(11/0/1). D. Král navrhl, aby tyto ceny byly v roce 2020 vyřešeny formou cílených darů
sponzorů. Schváleno (12/0/0). Výbor schválil pověření D. Krále a V. Nováka ohledně řešení
situace ohledně těchto cen (12/0/0).
f. Valné shromáždění bude 15. 2. 2020 po Výměnném dni ČSE. Schváleno (12/0/0). D. Sommer
byl pověřen výborem ohledně přípravy Valného shromáždění a rozeslání pozvánek členům
(12/0/0).
První schůze výboru v roce 2020 se uskuteční 15. února po Výměnném dni ČSE.
Zapsal: D. Sommer
Schválili: členové výboru ČSE
Verifikoval: D. Král

