
Pravidla pro provoz webových stránek pobočných spolků a sekcí České 
společnosti entomologické, o. s. 
 
1. Úvod 
Tento dokument shrnuje doporučení ke koncepci a provozu samostatných webových stránek 
jednotlivých pobočných spolků a sekcí České společnosti entomologické (dále WSS), uvádí pravidla 
pro získání nároku na finanční příspěvek ze strany ČSE a stanovuje výši příspěvku. 
 
2. Účel aktivity WSS 
K posláním ČSE patří mimo jiné sdružování lidí se zájmem o entomologii, šíření vědecké osvěty, 
propagace entomologie a entomologických aktivit na veřejnosti a zvyšování odborné úrovně svých 
členů. V tomto smyslu ČSE vítá a podporuje aktivity, které vycházejí z členské základny. V době sílící 
dominance elektronické komunikace se ideální platformou pro výměnu informací v rámci členské 
základny, ale také mezi ČSE a veřejností, stávají internetové stránky. Kromě ústředního webu Výbor 
ČSE schválil možnost existence samostatných webů jednotlivých pobočných spolků a sekcí z toho 
důvodu, že tyto prostředky usnadní komunikaci v rámci uvedených jednotek, lépe a pružněji reagují 
na potřeby jejich členské základny a dávají prostor pro její tvůrčí aktivity. 
 
3. Doporučení ke koncepci WSS 
Koncepce WSS by měla být v souladu s ústředním webem ČSE po stránce formální (alespoň viditelné 
logo ČSE na úvodní stránce). V obsahu nemají chybět odkaz na začlenění v ČSE (včetně 
elektronického odkazu na ústřední web), přehled členské základny, informace k historii a aktivitám 
pobočného spolku nebo sekce a pro veřejnost také informace k možnosti vstupu do ČSE. Součástí 
WSS by měly být oddíly, věnující se odborným tématům a osvětě pro veřejnost. Dále je doporučeno 
reflektovat zde i aktuální situace v entomologické praxi, ochraně přírody a aktivity ústředí ČSE a 
ostatních součástí ČSE. 
Právo na vlastní webovou stránku má každý pobočný spolek nebo sekce, jehož existence byla 
schválena Výborem ČSE. 
WSS nesmějí být v žádném ohledu v rozporu se Stanovami ČSE. 
 
4. Provoz WSS a finanční podpora ČSE 
Za provoz WSS odpovídají výbory pobočných spolků a sekcí. Technické zabezpečení (vývoj, údržba) je 
možno zajistit externími službami a pro tyto služby žádat o finanční příspěvek ČSE. Nárok na přidělení 
příspěvku je vázán na následující pravidla pro WSS: 
I. je veřejně dostupná 
II. je v souladu s doporučenou koncepcí (viz bod 3) 
III. není v žádném ohledu v rozporu se stanovami ČSE 
IV. vykazuje pravidelnou činnost, která je určena alespoň jedním novým zápisem za měsíc, přičemž 
z obsahu WSS musí být dále patrné, že aktivně a nepřetržitě přispívá ke komunikaci členské 
základny a/nebo odborné práci a/nebo osvětě veřejnosti 
V. finanční situace ČSE umožňuje příspěvek poskytnout 
Výše finančního příspěvku je jednotná a vychází z kalkulace nákladů provozu (viz bod 5).  
Příspěvek je poskytnut na začátku kalendářního roku pro aktuální rok. Poskytnutí příspěvku je vázáno 
na písemnou (dopis, e-mail) žádost předsedy pobočného spolku nebo sekce směrem k Výboru ČSE. 
Výbor si vyhrazuje právo neudělit příspěvek při nedodržení pravidel pro WSS v uplynulém roce. 
 
5. Kalkulace nákladů na provoz WSS 
Do kalkulace jsou zahrnuty náklady na technickou podporu (vývoj, údržba, běžný provoz) a povinné 
poplatky (doména, hosting). 
I. Technická podpora 



Kalkulace vychází z aktuálně (2016) dostupných údajů na hodinovou sazbu práce webmastera, která 
se v České republice pohybuje zhruba v rozmezí 250–800,-Kč (www.jobs.cz). Finanční rozpočet ČSE 
jako občanského sdružení bez podnikatelských aktivit dovoluje uhradit pouze část této sazby a tato 
část je stanovena na 100,- Kč/hodinu. Průměrné časové vytížení webmastera je pro účel této 
kalkulace po víceletých zkušenostech z provozů webů Západočeské a Východomoravské poboček ČSE 
(stav k 30.4.2017) stanoveno na 30 hodin. 
II. Povinné poplatky 
Podle aktuální situace (2016) se roční poplatky za vlastní doménu (.cz) pohybují okolo 300,-Kč 
(www.domeny.cz). Pronájem hostingu je účtován v rozmezí 300–1200,-Kč (www.cesky-hosting.cz, 
www.blueboard.cz). Pro účel provozu WSS je celkový přípustný náklad za povinné poplatky stanoven 
na 1000,-Kč. 
Celkový příspěvek na roční provoz jedné WSS je s ohledem na předchozí kalkulaci stanoven na 
4000,-Kč. Tato částka je platná od roku 2016 včetně. Případná změna výše příspěvku v budoucnu 
podléhá schválení Výboru ČSE. 
 
6. Závěrečné ustanovení 
Platnost tohoto dokumentu podléhá schválení Výborem České společnosti entomologické.  
 
 
 
Za Výbor ČSE vypracoval Stanislav Benedikt 
 
Schváleno na jednání Výboru ČSE dne  


