
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, 
konané 17. 2. 2018 v Praze 

 
členové výboru 

přítomni: S. Benedikt, J. Farkač, P. Kment, D. Král, J. Rolčík, J. Růžička, J. Schneider, P. 
Vonička 

 omluveni: A. Bezděk, L. Čížek, V. Novák, M. Škorpík, J. Šumpich 
neomluveni: S. Bílý, P. Moravec, L. Sekerka 

revizní komise 
 přítomni:  
 omluveni: P. Zahradník, B. Zbuzek 
 neomluveni: O. Hovorka 
předsedové poboček a sekcí 
 přítomni: S. Benedikt, T. Kopecký, L. Tůma, V. Vrabec 
 omluveni: J. Boháč, 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. Zprávy o činnosti poboček a sekcí za rok 2017 
6. Příprava Entomologických dnů (J. Schneider) 
7. Členské záležitosti (D. Sommer) 
8. Různé 
 

1. D. Král přivítal přítomné na 1. schůzi tohoto roku, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor 
je usnášení schopný (8/16).  

2. V. Vrabec ustanoven předsedou lepidopterologické sekce. 
3. Zprávu V. Nováka (omluven) přednesl D. Král: Podle posledního výpisu ze 7.2. je na účtu Kč 389 

272,83, za členské příspěvky se v roce 2017 vybralo Kč 274 180,- a zaplatilo 398 lidí. Stav 
hospodaření je uspokojivý až na podprůměrnou bilanci dosud vybraných členských příspěvků. 

4. J. Růžička oznámil, že Klapalekiana 1-2/2018 vyjde nejdéle v létě. 
5. P. Kment oznámil nutnost aktualizace seznamu periodik naší knihovny pro potřeby Souborného 

katalogu Národní knihovny ČR, kterou ve spolupráci s D. Sommerem vyhotoví. P. Kment slíbil, že 
zjistí, jaké jsou možnosti k uvedení titulů do Souborného katalogu a výbor s nimi seznámí na další 
členské schůzi. 

6. L. Tůma seznámil přítomné s aktuální situací okolo připravované Výstavy bezobratlých, na které se 
ČSE podílí. Sekce pro chov exotického hmyzu požádá o finanční podporu na vznik webových 
stránek (viz. zápis ze schůze výboru 30. 5. 2017). L. Tůma oznámil, že se sekce bude podílet na 
propagaci ČSE a sběru hmyzu na základních a středních školách. Požádal výbor o zajištění 
propagačních předmětů. 

7. J. Schneider seznámil výbor se situací v přípravách Entomologických dnů v roce 2018. Aktuálně je 
přihlášeno 41 lidí. Zároveň navrhl zaštítění Petra Heřmana k jednání jménem ČSE. Schváleno 
(8:0:0).  

8. D. Sommer předložil jedenáct nový žádostí o členství (M. Ďuríček, M. Fotyi, R. Gabriš, Jarouš M., 
T. Jor, V. Kolář, M. Průša, F. Sládeček, M. Souček, K. Uhlíř, P. Zábranský), přijati plným počtem 
hlasů 8:0:0.  

9. Různé: 
i. D. Král seznámil přítomné s podáním dvou grantů z projektu „Granty na 

podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy“ za ČSE (D. 
Král, L. Čížek). 



ii. D. Král seznámil přítomné s problémem opakovaného navrácení zásilek 
Klapelekian od některých členů. D. Sommer slíbil vyhotovit seznam těchto 
členů. 

iii. Na následujících výměnných dnech D. Sommer při vybírání příspěvků požádá 
o emailové adresy členů. 

iv. V. Vrabec seznámil přítomné s problematikou Nagojského protokolu a jeho 
možným začlenění do legislativy České republiky. Nastínil možné důsledky 
přijetí tohoto protokolu pro členy ČSE. V. Vrabec se bude účastnit jednání 
ohledně Nagojského protokolu na MŽP a bude zde vystupovat jménem ČSE. 
Schváleno (8:0:0). V. Vrabec přislíbil prezentovat danou problematiku formou 
přednášky pro členy na podzimním výměnném dni ČSE.  

v. Žádost S. Benedikta na provoz webových stránek západočeské pobočky ČSE 
pro rok 2018 ve výši 4000 Kč. Příspěvek byl schválen korespondenčně 
(16:0:0). 

vi. Žádost D. Trávníčka na provoz webových stránek východomoravské pobočky 
ČSE pro rok 2018 ve výši 4000 Kč. Příspěvek byl schválen korespondenčně 
(16:0:0). 

vii. L. Tůma navrhl projednání snížení nebo odpuštění členských příspěvků pro 
studenty za účelem zvýšení atraktivity vstupu do ČSE. Výbor tento návrh 
projednal a bude se jím zabývat na další schůzi. D. Král, L. Tůma a D. Sommer 
udělají průzkum případné studentské základny a jejich pohledu na výši 
členských příspěvků. 

viii. P. Kment oznámil, že ČSE na konferenci Zoologické dny udělila cenu za 
nejlepší přednášku O. Mottlovi (Ant mosaics in tropical lowland forests: 
Finding drivers of spatial structure) v hodnotě 5000 Kč a za nejlepší poster D. 
Sadílekovi (Am I really so smashed?) v hodnotě 3000 Kč. 

ix. Valná hromada proběhne 20. října 2018. 
 
 

 
Příští schůze výboru bude v dubnu 2018.  
 
Zapsal: D. Sommer 
Schválil: přítomní členové výboru ČSE 
verifikoval: D. Král 
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