
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 12. 12. 2018 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, S. Bílý, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Rolčík, J. Růžička, J. Schneider, 
P. Vonička 

 omluveni: A. Bezděk, L. Čížek, J. Farkač, L. Sekerka, M. Škorpík, J. Šumpich 
neomluveni:  P. Moravec 

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

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

 
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. Vyjádření ČSE k plánovanému managementovému opatření „MOTÝLI VLTAVSKÝCH 
STRÁNÍ“ (L. Čížek) 

b. Vyjádření ČSE k těžbám LČR v EVL Vlárský průsmyk (L. Čížek) 
c. Žádost P. Zahradníka o uvolnění z funkce člena revizní komise (D. Král) 
d. Webové stránky (S. Benedikt, J. Rolčík, J. Schneider) 
e. Program Valného shromáždění (D. Král) 
f. Petice ČSO a ČMMJ za zdravé zemědělství aneb Vraťme život do krajiny! (D. Král) 
g. Ocenění ČSE za nejlepší přednášku a nejlepší poster na konferenci Zoologické dny (P. 

Kment) 
h. Konkrétní podoba sošky pro Ocenění za přínos k rozvoji české entomologie (J. 

Schneider) 
 

1. D. Král přivítal přítomné na poslední schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. 
Výbor je usnášení schopný (9/16). 

2. V. Novák seznámil přítomné s hospodářskou situací společnosti, na účtu společnosti je aktuálně 
488 409 Kč (bez částky na magistrátní granty), v roce 2018 zaplatilo členské příspěvky 477 členů 
(262 550 Kč). 

3. J. Růžička přítomným oznámil, že číslo 3-4/2018 bude do konce prosince připraveno do tisku. Mělo 
by tak být již připravené na výměnný den v Pardubicích, kde by bylo poprvé rozdáváno členům. 

4. P. Kment seznámil přítomné se záležitostmi stran fungování knihovny. Od Valného shromáždění se 
v knihovně neudály žádné výrazné změny. 

5. D. Sommer předložil tři nové žádosti o členství (Fabiánek P., Kundrata R., Švarc J.), přijati plným 
počtem hlasů (9/0). Pokračuje získávání emailových adres členů, aktuálně 173 adres. 
a. Vyjádření k plánovanému managementovému opatření „MOTÝLI VLTAVSKÝCH 

STRÁNÍ“ bylo projednáno členy výboru korespondenčně. Schváleno 13/3/0. Hlasování výboru 
9/0/0. 

b. Vyjádření ČSE pro firmu Lenzing Biocel Paskov ohledně situace ve Vlárském průsmyku. 
Schváleno korespondenčně. 12/4/0. Hlasování výboru 9/0/0. 

c. B. Zbuzek navštívil osobně P. Zahradníka a po diskusi se P. Zahradník uvolil pokračovat ve 
funkci do konce svého funkčního období a svou žádost o uvolnění z funkce tedy stáhnul. 



d. J. Schneider se sešel se stávajícím správcem webových stránek, projednal možnost změny 
stránek a přednesl 3 návrhy, jak stránky do budoucna modifikovat včetně finanční relace těchto 
operací Návrhy: 1. Předělání stránek do jiného programu, 15.000 Kč, 2. Nové webové stránky, 
přednastavená šablona, 20.000 Kč, 3. Nové webové stránky s vlastním designem, 25.000–
30.000 Kč). Ceny jsou bez grafických úprav, jedná se pouze o programování. Do konce ledna 
by mohla být práce hotová. V. Novák potvrdil, že společnost má dostatek finančních prostředků 
i na nejdražší variantu. V lednu by měla proběhnout schůzka vybraných členů výboru s 
programátorem webových stránek ohledně konkrétního návrhu stránek. Schváleno 9/0/0. 

e. D. Král přednesl návrh programu Valného shromáždění, který byl projednán a schválen (viz. 
Příloha) 9/0/0. 

f. D. Král vyzval členy výboru a pomocí emailových adres i řadové členy k podpoře Petice ČSO a 
ČMMJ za zdravé zemědělství aneb Vraťme život do krajiny! D. Král jménem ČSE kontaktuje 
ČSO, aby se mohla ČSE připojit k této iniciativě. Schváleno 9/0/0. 

g. P. Kment přednesl návrh opětovného vyhlášení studentské soutěže o nejlepší přednášku 
(finanční odměna 5.000 Kč) a nejlepší poster (finanční odměna 3.000 Kč) v rámci studentské 
konference Zoologické dny 2019. Schváleno 9/0/0. 

h. J. Schneider představil konkrétní podobu „sošky“, která by měla sloužit jako ocenění pro 
vybrané osoby, které se výrazně zasloužili o rozvoj české entomologie. Výbor po drobných 
úpravách s návrhem souhlasil (9/0/0). 

 
 
 

 
První schůze výboru v roce 2019 se uskuteční po Výměnném dni ČSE dne 16. 2. 2019. 
 
Zapsal: D. Sommer 
Schválil: přítomní členové výboru ČSE 
verifikoval: D. Král 


