
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 20. 10. 2018 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, S. Bílý, L. Čížek, P. Kment, D. Král, P. Moravec, J. Rolčík, J. Růžička, 
L. Sekerka, J. Schneider, P. Vonička 

 omluveni: A. Bezděk, J. Farkač, V. Novák, M. Škorpík, J. Šumpich 
neomluveni:  

revizní komise 
 přítomni:  
 omluveni:  
 neomluveni: O. Hovorka, P. Zahradník, B. Zbuzek 
předsedové poboček a sekcí 

přítomni: S. Benedikt, T. Kopecký, V. Vrabec, L. Tůma 
 omluveni: Z. Laštůvka, D. Trávníček, J. Vávra, M. Trýzna 

neomluveni: J. Boháč, J. Šťastný 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král) 
2. Hospodářská zpráva (V. Novák) 
3. Redakční zpráva – snížení nákladu časopisu Klapalekiana, snížení počtu separátů (J. Růžička) 
4. Zpráva knihovníka (P. Kment) 
5. Členské záležitosti (D. Sommer) 
6. Různé 

a. Nové webové stránky (S. Benedikt, J. Rolčík) 
b. Oceňování členů ČSE (S. Benedikt, J. Schneider) 
c. Entomologické vycházky pro širokou veřejnost - zhodnocení (D. Sommer) 
d. Entomologické dny 2018 - zhodnocení (J. Schneider) 
e. GDPR a jeho dopad na činnost ČSE (J. Rolčík, D. Sommer) 
f. Prohlášení ČSE k problematice jihomoravských luhů (L. Čížek) 
g. Finanční podpora Biologické olympiády (J. Farkač, J. Novák) 
 

1. D. Král přivítal přítomné na 3. schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor 
je usnášení schopný (11/16). Výbor uctil minutou ticha památku tří nedávno zesnulých profesorů 
entomologie nebo zoologie, dlouholetých členů společnosti – prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. 
prof. RNDr. Tomáš Soldán, Dr.Sc.a prof. RNDr. Pavel Štys, CSc. 

2. V. Novák (zastoupen J. Rolčíkem) seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti, na účtu na 
účtu společnost je k 9. říjnu 619.000,- Kč + peníze na granty ve výši 482.000,- Kč, za členské 
příspěvky v roce 2017 vybráno 274.180,- odpovídá 498 zaplacených, za členské příspěvky v roce 
2018 zatím vybráno 227.900,- odpovídá 414 zaplacených. 

3. J. Růžička výbor informoval o tom, že číslo 3-4/2018 by mělo vyjít do konce roku, zatím je 
připraveno 40 rukopisů.  

4. P. Kment seznámil přítomné se záležitostmi stran fungování knihovny. Knihovna čítá aktuálně 
27.958 svazků, převážně časopisů. Za rok 2018 přibylo 126 nových svazků a pravděpodobně ještě 
několik do konce roku dorazí. Knihovna udržuje aktuálně 142 výměn. Brigádníci za rok 2018 zatím 
odpracovali přibližně 200h na zapsání nových svazků a digitalizaci stávajících. 

5. D. Sommer předložil jednu novou žádost o členství (Šimon Zeman), přijat plným počtem hlasů 
(11/0). D. Sommer uvedl, že zatím nashromáždil přibližně 150 emailových adres od členů a bude 
v této činnosti nadále pokračovat.  

6. Různé 
a. S. Benedikt a J. Rolčík se sejdou před poslední schůzí tohoto roku a připraví již 

konkrétní návrh webových stránek. 
b. S. Benedikt seznámil přítomné již v předchozí emailové korespondenci s konkrétním 

návrhem Čestného uznání za přínos k rozvoji ČSE. Spolu s J. Schneiderem vypracovali 
konkrétní návrh ocenění – skleněný hranol. Jako motiv bude na hranolu „ploskoroh“ a 



nápis bude uveden v českém a anglickém jazyce. ČSE zakoupí 50 ks těchto sošek 
v celkovém nákladu asi 80.000 Kč. Přijato (11/16). 

c. D. Sommer přiblížil výboru průběh Entomologických exkurzí pro širokou veřejnost 
v roce 2018. Exkurze se konaly dvě - v červnu v CHKO Český kras a v září v okolí 
Davle a zúčastnilo se jich dohromady 25 lidí. D. Sommer poděkoval CHKO Český kras 
za možnost pořádání exkurze a lektorům celé akce – L. Hrůzové, T. Jorovi a D. Královi 
. Krátký článek o těchto exkurzích vyjde v Klapalekianě 3-4/2018. J. Kopecký doplní 
článek o pořádání obdobné akce v rámci činnosti Východočeské pobočky. 

d. J. Schneider přítomné seznámil s průběhem výročních, dvacátých, Entomologických 
dnů, které proběhli v KRNAPu, letos s 51 účastníky. Lokace nadcházejících Entodnů 
není dosud známa a bude rozhodnuto na konci roku. Krátký článek o průběhu akce 
vyjde v Klapalekianě v čísle 3-4/2018. 

e. J. Rolčík a D. Sommer krátce informovali o schůzce ohledně GDPR a dopadu tohoto 
zákona na fungování ČSE. D. Sommer zašle členům výboru zápis schůzky. 

f. L. Čížek krátce seznámil přítomné s problematikou okolo jihomoravských luhů. Návrh, 
který byl zaslán a odsouhlasen (12/4/0) korespondenčně bude v následujících měsících 
aktualizován a jeho finální verze bude výboru opět zaslána ke schválení. 

g. J. Farkač a V. Novák (zastoupeni J. Rolčíkem) vznesli požadavek na podporu 
biologické olympiády ve výši 30.000 Kč. Odsouhlaseno (11/0). 

h. D. Král navrhl zrušení separátů pro autory časopisu Klapalekiana z důvodu velkého 
nezájmu autorů o ně. Odsouhlaseno (11/0). 
 

 
Poslední schůze výboru v roce 2018 je plánována na začátek prosince tohoto roku. 
 
Zapsal: D. Sommer 
Schválil: přítomní členové výboru ČSE 
verifikoval: D. Král 
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