Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické,
konané 10. 12. 2020 ONLINE
členové výboru
přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, L. Čížek, A. Damaška, J. Hájek, P. Heřman, L. Hrůzová, T. Kadlec, P.
Kment, D. Král, J. Rolčík, J. Růžička, L. Sekerka, D. Sommer, J. Šumpich, V. Vrabec
omluveni: T. Kopecký (náhr.), J. Schneider, M. Škorpík (náhr.), P. Vonička (náhr.)
revizní komise
přítomni: P. Šípek
omluveni: O. Sedláček, B. Zbuzek
předsedové poboček a sekcí
přítomni: S. Benedikt, Z. Kletečka, V. Kubáň, L. Tůma, V. Vrabec, Š. Zeman
omluveni: J. Farkač, Z. Laštůvka, T. Kopecký, J. Šťastný, D. Trávníček, M. Trýzna, J. Vávra

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král)
Hospodářská zpráva (L. Sekerka)
Redakční zpráva (J. Růžička)
Zpráva knihovníka (P. Kment)
Členské záležitosti (D. Sommer)
Různé
a. Nové předsednictvo Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků (A. Bezděk, V. Kubáň, D.
Sommer)
b. Tisková zpráva k záměru výstavby silnice v PP Na Plachtě (P. Šípek)
c. Mimořádná schůze předsednictva kvůli hospodaření ČSE (L. Sekerka)
d. Žádost L. Čížek – jednání o Moravské Amazonii (L. Čížek)
e. Iniciativa Hmyz roku (A. Damaška)
f. Kooptace Šimona Zemana do výboru ČSE (D. Král)
g. Popularizační časopis o entomologii (Š. Zeman, L. Hrůzová)
h. Trestní oznámení na Lesy ČR (L. Čížek)
i. Legislativní návrh ve věci držení ZCHD (S. Benedikt)
j. Organizace Valného shromáždění (D. Král, J. Hájek)
k. Výroční zprávy poboček a sekcí (J. Hájek)
l. Entomologické dny (P. Heřman)
m. Entomologické exkurze (L. Hrůzová)
n. Webové stránky (D. Král, D. Sommer)
o. Členské příspěvky (L. Sekerka, D. Sommer)

1) D. Král přivítal přítomné na čtvrté schůzi tohoto roku, která proběhla vzhledem k epidemiologické situaci a
hygienickým nařízením vlády ONLINE a provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. D. Král uvítal nové
členy výboru, V. Kubáně a Š. Zemana (viz níže). Výbor je usnášení schopný (16/1).
2) L. Sekerka korespondenčně navrhl změnu banky z důvodu vysokých poplatků u našeho účtu ve stávající
bankovní instituci. Hlasování (15/0/2). L. Sekerka v předložené prezentaci shrnul finanční stav ČSE, tedy
pravidelné výdaje a příjmy, a propočetl i výhledy do budoucna. Z předložené analýzy vyplývá, 1) nutnost
zvýšení členských příspěvků, jelikož ty stávající již nedokáží plně pokrýt náklady, na které jsou určené, 2)
některé finanční výdaje budou muset být, alespoň přechodně, omezeny (např. snížení podpory Biologické
olympiády). V další části prezentace navrhl L. Sekerka několik možných variant výše členského příspěvku a
jejich finanční přínos pro chod ČSE. Tento bod byl samostatně diskutován v různém, bod n. V závěru
prezentace L. Sekerka předložil několik variant financování tisku časopisu Klapalekiana, popřípadě časopisu
Podušťák. Vzhledem k extrémnímu zvýšení nákladů na tisk ve stávající tiskárně Flora Praha L. Sekerka
doporučil výboru ČSE změnu tiskárny a na nabídce osmi tiskáren prezentoval, že se může jednat o úsporu
v řádech desítek tisíc korun ročně. Po diskusi a zvážení předložených variant byla jako nejvhodnější
shledána tiskárna Polygraf Turnov. Schváleno (16/0/0).

3) J. Růžička informoval výbor o publikaci čísla 1-2/2020 časopisu Klapalekiana. Číslo 3-4/2020 je připraveno
k tisku a bude do nově vybrané tiskárny odesláno v průběhu týdne. Tiskárnu osobně navštíví L. Sekerka a J.
Růžička, aby dohodli detaily nadcházející spolupráce s tiskárnou. Supplementum („nosatci“) vyjde v roce
2021. Pro číslo 1-2/2021 je již nyní vysázeno kolem 120 stran rukopisů.
4) P. Kment informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně stoupá. V současné chvíli je v
knihovně uloženo 28.700 svazků. P. Kment se zeptal L. Sekerky, zda jednání s Národním muzeem (NM) o
sloučení knihovny ČSE a NM pokročilo a obdržel zamítavou odpověď. Jednání byla kvůli
epidemiologickým opatřením přerušena, NM funguje pouze ve zvláštním režimu.
5) D. Sommer předložil dvě nové žádosti o členství (Ryšan Tadeáš, Zavřel Martin), přijati plným počtem hlasů
(16/0). Devět předložených žádostí o vyloučení členů z důvodu dlouhodobého neplacení členských
příspěvků (Doležal Tomáš, Hruška Michal, Konopásek Vladimír, Macík Roman, Malohlava Vladimír,
Nohel Petr, Pleskač David, Strauss Robert, Šafránek Ladislav) bylo schváleno (11/0/6).
6) Různé
a. Na konci října odstoupil z osobních důvodů Martin Mařík z funkce předsedy Sekce pro výzkum
vrubounovitých brouků. Na základě nových voleb se předsedou stal Aleš Bezděk (předchozí
místopředseda), místopředsedou Vítězslav Kubáň a jednatelem zůstal D. Sommer. Na základě
rozhodnutí členů bude zájmy Sekce ve výboru ČSE nadále zastupovat místopředseda V. Kubáň.
David Král přivítal V. Kubáně ve výboru ČSE.
b. Dne 4.11. vydala ČSE prostřednictvím ČTK tiskovou zprávu k záměru výstavby silnice v PP Na
Plachtě, která byla již dříve odsouhlasena výborem. Mediální dopad tiskové zprávy byl bohužel
prakticky nulový.
c. Dne 7.11. byla svolána mimořádná schůze předsednictva ČSE na žádost nového hospodáře L.
Sekerky. Analýza finanční situace, kterou během krátkého působení ve funkci vypracoval, odhalila
velice nepříznivou finanční situaci, zejména s výhledem do budoucna. Předsednictvo se sešlo za
účelem projednání konkrétních kroků vedoucích ke stabilizaci finanční situace Společnosti, které
posléze předložilo výboru ČSE na této členské schůzi. Prvním krokem byl apel na členy Společnosti,
jelikož ke dni 31.10.2020 nezaplatilo členské příspěvky více než 200 členů, tedy asi 40 % platících.
d. Žádost L. Čížka k zplnomocnění jednat jménem výboru ČSE a v zájmu ČSE na jednání svolaném
spolkem obcí regionu "Podluží" v záležitosti diskuse o ochraně přírody v jihomoravských lužních
lesích byla výborem schválena korespondenčně. Hlasování (15/0/2).
e. Albert Damaška předložil výboru ČSE návrh, týkající se vyhlašování Hmyzu roku. Každý rok by
ČSE vyhlásila některého zástupce hmyzu jako Hmyz roku a využila jej jako popularizační a
osvětovou kampaň napříč společností. Na příkladu vybraného druhu by byly řešeny různé otázky,
např. ohledně jeho biologie, ochrany jeho populací atd. Tato iniciativa by měla mediální rozměr.
Pokusili bychom se oslovit širokou škálu různých médií. Součástí kampaně by byla řada osvětových
článků do různě zaměřených periodik. P. Šípek zmínil již probíhající aktivitu některých členů výboru
(L. Čížek, D. Sommer, P. Šípek) v sérii popularizačních článků pro časopis Myslivost, dotýkající se
připravované akce. Z diskuse členů vyplynulo, že tato iniciativa je výborem všeobecně velmi
pozitivně přijata.
Na Hmyz roku 2021 byl navržen jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), o jehož ochranu se
ČSE dlouhodobě snaží a problematiku tohoto druhu aktuálně řeší. Korespondenční hlasování
(16/0/1). Přesnou podobou kampaně se bude zabývat vybraný kolektiv pod vedením A. Damašky,
který byl tímto úkolem pověřen výborem.
f. D. Král navrhl výboru ČSE kooptaci Š. Zemana, jakožto šéfredaktora připravovaného časopisu
Podušťák. Š. Zeman by se nadále účastnil schůzí výboru ČSE jako šéfredaktor a informoval výbor o
pokrocích v redakci časopisu a měl by poradní hlas. Schváleno (16/0/0).
g. Nový šéfredaktor časopisu Podušťák Š. Zeman seznámil výbor ČSE s konkrétními grafickými návrhy
podoby připravovaného časopisu, zmínil některé pravidelné rubriky a předpokládaný obsah a rozsah
časopisu. Odhady ceny tisku již zmínil L. Sekerka, také časopis Podušťák bude tisknut v nově
vybrané tiskárně. Kromě šéfredaktora časopisu Š. Zemana se výkonným redaktorem stala L.
Hrůzová. Za sazbu rukopisů bude zodpovídat také L. Hrůzová. Projekt časopisu by měl být
financován z externích zdrojů a neměl by nijak zasáhnout do rozpočtu ČSE. Kolektiv stávající
redakce již touto dobou zahájil psaní žádosti o externí grantové peníze.
h. L. Čížek nastínil výboru ČSE svou představu o podání trestního oznámení na protizákonné jednání
Lesů ČR v případě hospodaření v oboře Bulhary. Mělo by také nepřímo poukázat na neschopnost
státu (České inspekce životního prostředí) tuto tristní a dobře zdokumentovanou situaci řešit. ČSE se
v minulosti již opakovaně obrátila na ČIŽP, aby zabránila dalšímu soustavnému ničení přírodních

hodnot v této lokalitě. Dle názoru L. Čížka je trestní oznámení dalším logickým a bohužel jediným
možným krokem, jak situaci dále řešit. Pokud ani trestní oznámení nezajistí nápravu současného
nepřípustného stavu, navrhuje L. Čížek se obrátit na orgány Evropské unie. Výbor se usnesl na tom,
že do konce ledna 2021 počká na případné odpovědi ČIŽP a Ministerstva životního prostředí. Na
podzim 2020 na tyto instituce ČSE znovu odeslala žádosti o řešení nepříznivé situace v oboře
Bulhary (obě instituce již nyní nesplnily povinnou zákonnou lhůtu na odpověď). Pokud ČSE
neobdrží do konce ledna uspokojivou odpověď alespoň z jedné instituce, zahájí kroky k podání
trestního oznámeni.
i. S. Benedikt informoval o zamýšleném postupu ohledně možné změny legislativy ve věci držení
zvláště chráněných druhů (ZCHD). Konkrétní řešení je navrženo a v současnosti prostřednictvím
spřízněného senátora bylo představeno na MŽP. Nyní čekáme na podnět z MŽP ohledně diskuze nad
předloženým návrhem.
j. J. Hájek připomenul, že na jaře 2021 (předběžné datum 13. února) by mělo proběhnout Valné
shromáždění ČSE (VS). Zároveň však vyjádřil skeptickou prognózu, kterou s ním sdílí většina členů
výboru. Nebude totiž pravděpodobně možné v tomto datu vzhledem k epidemiologickým opatřením
VS uspořádat. J. Hájek navrhl dvě náhradní možnosti, ke kterým může výbor přistoupit v případě, že
nebude možné VS uspořádat. První možností je uspořádání VS online, druhou poté odsunutí VS do
podzimního termínu. J. Hájek doporučil výboru druhou variantu.
k. J. Hájek apeloval na předsedy poboček a sekcí, aby výroční zprávy dodali nejpozději 31.12.2020.
Pochválil zároveň Entomologický klub při Labských pískovcích, který již svou výroční zprávu
odevzdal.
l. P. Heřman informoval výbor o tom, že Entomologické dny, které měly proběhnout v roce 2020
v Českém lese, se přesouvají na rok 2021 a proběhnou dle stejného plánu a přibližně ve stejném čase.
Ubytování je předběžně sjednáno a organizátoři budou čekat na průběh situace ohledně epidemie
covid.
m. L. Hrůzová informovala výbor ČSE o průběhu Entomologických exkurzí v roce 2020. Během roku
proběhlo pět exkurzí. Zájemci si o podrobnostech mohou přečíst buď v časopisu Klapalekiana nebo
Živa. V roce 2021 plánujeme opět 5–8 akcí a kolektiv pořadatelů se pokusí na pořádání exkurzí získat
externí finanční zdroje. L. Hrůzová apelovala na předsedy poboček a sekcí. Zájem o podobné akce u
široké veřejnosti existuje a je poměrně značný. Stávající kolektiv pořadatelů však již není z časových
ani logistických hledisek schopen zajistit exkurze i v jiných regionech. Právě členové poboček a sekcí
by se mohli zhostit této popularizační činnosti. Stávající kolektiv pořadatelů jim nabízí veškerou
pomoc a podporu.
n. D. Král upozornil na stále nedostatečnou náplň webových stránek. Opět apeloval na členy výboru,
kteří byli již v minulosti pověřeni úpravou jednotlivých částí webových stránek, aby tak učinili co
nejdříve. Webové stránky dle jeho názoru stále neplní svou funkci, zejména pro nedostatečnost jejich
obsahu. D. Král a D. Sommer znovu projdou podobu webových stránek a budou urgovat ty členy,
kteří přislíbili úpravu jednotlivých částí, ale dosud tak neučinili.
o. Jak vyplynulo z hospodářské zprávy L. Sekerky, je nutné do budoucna zvýšit členské příspěvky (ČP).
Jde o bezpodmínečnou nutnost, a to dokládá i fakt, že ČP tvoří až 40 % financí ČSE a v letošním roce
dosud nezaplatila ČP skoro polovina členů. K zvýšení ČP přistoupila v tomto roce velká část
odborných společností zejména s ohledem nad neuspokojivou finanční situací.
Po rozsáhlé diskusi byl výborem jednomyslně podpořen následující návrh výše členských příspěvků:
členové do 18ti let – 200 Kč; studenti od 18ti do 26ti let – 400–600 Kč; členové od 18ti do 65ti let –
700–1000 Kč; důchodci od 65ti do 75ti let – 550 Kč; důchodci nad 75 let věku – dobrovolné ČP;
zahraniční členové – standardní ČP+poštovné. Výbor přistoupil k větší diverzifikaci ČP, která by
měla lépe odrážet finanční možnosti jednotlivých skupin členů. Zavedl minimální a maximální výši
členského příspěvku, přičemž částka přesahující maximální hranici ČP bude evidována jako dar.
Vzhledem k výraznému nárůstu výše poštovného do zahraničí výbor přistoupil k zavedení úhrady
poštovného do zahraničí. Členové ČSE budou podrobně o zvýšení ČP informováni v samostatném
dopise. Ke zvýšení ČP dojde 1. 1. 2022. Schváleno (16/0/0).

