
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 1. 2. 2017 v Praze 

 
členové výboru  
 přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, S. Bílý, J. Farkač, P. Kment, D. Král, J. Rolčík,  J.  
  Růžička, L. Sekerka, J. Schneider, J. Šumpich 
 omluveni: L. Čížek, P. Moravec, V. Novák, M. Škorpík, P. Vonička 

neomluveni:  
revizní komise 
 přítomni: 
 omluveni: P. Zahradník, 
 neomluveni: O. Hovorka, B. Zbuzek  
předsedové poboček a sekcí 
 přítomni: S. Benedikt, J. Farkač 
 omluveni: J. Boháč, Z. Laštůvka, J. Šťastný, 
 neomluveni: T. Dobrovský, T. Kopecký, D. Trávníček, M. Trýzna, J. Ch. Vávra  
 výbor je usnášeníschopný 
 
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 (K. Farkačová) 
6. Entomologické dny (J. Schneider) 
7. zprávy o činnosti poboček a sekcí za rok 2016 
8. různé 

 
(1) D. Král přivítal přítomné, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor je usnášení schopný 
(11/16). Kdo nedodal výpis z rejstříku trestů z nepřítomných, udělá to v nejbližší době.  
 
(2) V. Novák: nepřítomen 
 
(3) J. Růžička: řádné číslo 2/2016 a suplementum dokončeno, vytištěno. 
Do prvhího čísla 2017 50 stran vysázeno, 70 připraveno k sazbě. V očekávání článek Z. Kejvala cca 
80str.  
 
(4) P. Kment: posílají se výměny (D. Král + brigádníci) 
 
(5) D. Král: nic k vyřizování 
 
(6)  "J. Schneider: K mému bodu v programu (ED 2017 - PP Chřiby) lze uvést, že vše je jako 
vždy rozjednáno, máme zařízeno ubytování a stravování v dostatečné kapacitě, v mailové 
komunikaci jsem s panem Šnajdarou z oddělení ochrany přírody Zlínského kraje - díky spojení 
s AOPK ČR sbírání v PP Chřiby nepotřebuje žádnou výjimku. Pokračujeme v osvědčeném 
modelu bez autobusu a hromadných návštěv lokalit, čili každý si může v Chřibech navštívit 
lokalitu dle vlastního zájmu či specializace. Letáky s předběžnou přihláškou jsem již rozdával 
na burze v Pardubicích a Napajedlech a budou i na ostatních akcích (tobě jsem posílal minulý 
týden s prosbou umístění na naše www, znovu přeposílám v příloze). Veškeré přípravy na ED 
činím dohromady s Petrem Heřmanem, jenž bude od příštího roku mým nástupcem. 
 
(7) D. Král: Zprávy o činnosti poboček a sekcí;  informace v písemné formě k dispozici na schůzi 
diskuse na téma obsahu Výroční zprávy, J. Farkač, S. Benedikt, A. Bezděk) 
 

 

http://www/


(8) Různé 
 
Kooptace Pavla Voničky do výboru   
hlasováno - pro 10, proti  0 
 
Sekce tropického a subtropického hmyzu 
Lukáš Tůma (jako host): uvedl slovně vznik nové sekce, informoval Výbor o náplni   
 
Stanislav Benedikt - otázka názvu, když je sekce zaměřená na chovatelství. 
hlasováno: 10 pro, 0 proti 
 
Šumava  
ČSE souhlasí se Stanoviskem vědců k novele zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
hlasování - pro 10, proti 0 
Stanovisko odešle A. Bezděk. Bude vyvěšeno na webu. 
 
Příspěvky sekcím na provoz webů sekcí 
Stanislav  Benedikt: "Před třemi lety jsme na výboru odhlasovali příspěvky na provoz webu 
zpč. pobočky a sazbu časopisu Zpč. entom. listy. Rád bych pro ty lidi, kteří to mají na hrbu, 
zase něco z naší pokladny získal. O příspěvku na web mám zhruba jasno, měly by v tom být 
zohledněny platby za hosting a doménu (minimálně vloni jsme to už zatáhli z vlastních kapes) 
a samozřejmě správu a údržbu spřízněným webmasterem, což obnáší nějakých odhadem 30 
hodin ročně, takže bych si představoval tak 4 tis. na rok, za roky 2014-2016 tedy zpětně celkem 
12 tisíc. Nechci se dostat nad obdobný náklad pro stránky spolku, ale to myslím při této 
navržené výši zdaleka nehrozí. Honza asi potvrdí. Můžeme ve středu podiskutovat. 
Co se týká sazby časopisu, tady nemám moc představu. Pamatuju se trochu na tehdejší diskuzi, 
kdy jsem dostal za tisk prvních 4 ročníků 10 tisíc. Vím, že Jarda Šťastný k tomu měl nějaké 
připomínky, že by jednotková sazba neměla být vyšší než za Klapču. Tomu bych se rád vyhnul, 
protože si uvědomuju, že tento časopis má k úrovni Klapči ještě krůček a to by mělo být 
zohledněno i v tom jednotkovém nákladu. Řekněme nějakým koeficientem, opět k diskuzi. Ty 
tři poslední ročníky včetně supplementa Brouci Křivoklátska obnášejí 749 stran. 
Pro příště už bych žádal tyto odměny vždy za každý rok, aby se to takto nehromadilo za více 
let. Standa Benedikt". 
 
Lukáš Sekerka: úroveň sazby časopisu není příliš dobrá, nesouhlasí s proplácením zpětně; 
Jan Šumpich: také nesouhlasí s proplácením zpětně, měl by být přímý link na stranách 
společnosti. 
 
hlasování odloženo na další schůzi, na přítomnost hospodáře 
 
návrh: S. Benedikt - vytvoří "normu" pro příspěvky sekcím na provoz webů sekcí. Do příští 
schůze. 
hlasováno: pro 9 proti 0 
 
Archiv   
Petr Kment - archiv ČSE - cca 30 banánovek, je třeba roztřídit a převézt z muzea. Je třeba řešit prostor, 
a ohledně financí třeba konzultovat s paní Brodskou. 
 
Členské příspěvky 
92 členů má nárok na Klapalekianu zadarmo (čestní členové a důchodci) 
 
Neplatícím členům je ukončeno členství ve smyslu stanov. 
9 pro, 1 proti 



 
Roubalové dni 
doc. Bitušík (Př F Univerzity Mateja Bela v Banskje Bystrici) projednáno 
informace se připojí na web společnosti 

 
 
 
Zapsal: J. Rolčík 
Schválil: D. Král 
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