
Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické (VS), konaného 

13.9.2006 v Praze. 

Přítomno (podle prezenční listiny) 25 členů: P. Baňař, A. Bezděk, J. Bezděk, S. Bílý, Z. 

Černý, M. Dvořák, J. Farkač, J. Hájek, O. Hovorka, I. Hrdý, V. Hučín, P. Chvojka, J. Jelínek, 

P. Lauterer, V. Melich, J. Plančík, J. Růţička, R. Sehnal, M. Skuhravá, V. Skuhravý, J. 

Strejček, J. Vávra (Ostrava), J. Vitner, V. Vrabec, J. Zelený. 

1. Protoţe se ve stanovenou dobu (17,00 hod.) nesešla polovina členů ČSE, S. Bílý odloţil 

podle stanov začátek VS o 30 minut; pak bylo VS zahájeno. S. Bílý vyzval k podání 

spolkových zpráv za l. 2004-2006. 

2. J. Farkač přečetl zprávu o činnosti: v rámci ČSE vyvíjejí činnost pobočky (Západočeská, 

Severočeská, Východočeská, Jihočeská, Jihomoravská) a sekce (lepidopterologická, pro 

výzkum vodních brouků, carabidologická, pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých 

brouků). V Praze, Brně a Českých Budějovicích působí krouţky mladých entomologů. 

Probíhají pravidelné schůzky, přednášky v rámci poboček a sekcí, členové se účastní na 

mezinárodních projektech (Fauna Europaea, katalog palearkt. brouků). ČSE spolupracuje 

s orgány ochrany přírody (např. návrh NPP Milovice-Mladá, kauzy Boletice a Dolní Labe). 

Pořádá Výměnné dny a přednášky, a Entomologické dny. Vydává čas. Klapalekiana a 

Zpravodaj ČSE, je formálním spoluvydavatelem Eur. J. Entomol. (vydavatelem je Entomol. 

ústav v Č. Budějovicích). S. Bílý: ČSE byla r. 2004 nucena přestěhovat knihovnu do 

omezených suterénních prostor ve Viničné 7 a část knihovního fondu do depozitářů; 

poděkoval členům a nečlenům, kteří knihovnu přestěhovali. 

3. J. Vitner přečetl zprávu o vývoji počtu členů a členských plateb: počet členů byl za 

uvedené období stabilní (na přelomu r. 2003/2004 celkem 837 členů, v současnosti 826 

členů). Členský příspěvek byl od r. 2005 zvýšen ze 350 Kč na 450 Kč. Členové přijali zvýšení 

vcelku s pochopením (nyní má čl. přísp. zaplaceno 651 členů za r. 2004 a 615 členů za r. 

2005), ale za r. 2006 zatím jen 469 členů, coţ pravděpodobně odráţí mezní únosnost výše 

příspěvku v důsledku ekonomické a sociální situace značné části členů. 

4. V. Vrabec přečetl za V. Nováka, který nemohl být na VS přítomen, hospodářskou zprávu: 

oproti r. 2003, kdy rozpočet ČSE vyšel jako vyrovnaný, r. 2004 skončil rozpočet ČSE 

s mírnou ztrátou, přičemţ výrazný vliv měl pokles přímu z čl. příspěvků o cca 65000 Kč a 

zvyšování cen včetně zvýšení DPH. V r. 2005 skončil rozpočet s přebytkem, na čemţ se 

podílely zejména vyšší dotace získaná na tento rok a příjmy z výzkumu Proboštských jezer u 

Staré Boleslavi, vzrostla však výrazně výše plateb za sluţby (podrobné výroční hospodářské 

zprávy ČSE jsou kaţdoročně zveřejněny v časopisu Klapalekiana a Zpravodaji ČSE). V r. 

2006 vzrostly výrazně ceny poštovného; lze očekávat vyrovnaný rozpočet. V Novák dále 

informoval, ţe na zasedání předsedů vědeckých společností na RVS, kde byl v prosinci 2005, 

bylo jasně naznačeno, ţe zvýšení dotace bude přednostně směřováno společnostem 

s kvalitním časopisem a s výší členských příspěvků vyšší neţ je průměr mezi společnostmi. 

Členské příspěvky ve společnostech se pohybují v rozmezí mezi 200 aţ 800 korun ročně. 

Povaţuje proto za nezbytně nutné posunout výši ročního členského příspěvku na hodnotu 

vyšší neţ průměr mezi těmito hodnotami a tím zvýšit naději na navýšení dotace ze státního 

rozpočtu. Navýšení členského příspěvku je nutné i z důvodu výrazného nárůstu plateb za 

sluţby a vzhledem k tomu, ţe pravděpodobně v budoucnu nebude společnost mít tak vysoké 

příjmy z výzkumu jako tomu bylo v minulých dvou letech. Na schůzi výboru ČSE 7.9.2006 

předloţil výboru návrh na zvýšení čl. příspěvku z dosavadních 450 Kč na 550 Kč ročně od r. 



2007, výbor návrh hlasováním schválil a nyní jej předkládá Valnému shromáţdění ČSE. 

Výbor dále ţádá členy o podporu finanční situace ČSE tím, aby zaplatili své čl. příspěvky a 

pomohli při vyhledávání sponzorů a placené inzerce v časopise ČSE. 

Diskutováno. J. Růţička: jaký je průměr výše čl. příspěvku v rámci RVS? S. Bílý: ČSE je 

co do výše příspěvku na průměru. P. Lauterer a V. Skuhravý: je třeba o situaci seriózně, 

rozumně a lidsky informovat členy. P. Baňař: informaci je potřeba umístit na www stránky 

ČSE. J. Strejček: je moţné zvýšit příspěvek ne nárazově, ale o 50 Kč na r. 2007 a o dalších 50 

Kč další rok. S. Bílý: 50 Kč by nebylo dostatečné k při ţádosti o zvýšení dotace. J. Vitner: 

zvýšení čl. příspěvku naráz o 100 Kč je velmi riskantní krok, který můţe způsobit propad 

příjmu z čl. příspěvků a výrazný úbytek počtu členů. 

Hlasováno o návrhu V. Nováka schváleném výborem ČSE, hlasování se účastnilo 23 členů: 

13 hlasů pro zvýšení čl. příspěvku, 1 proti, 9 se zdrţelo. 

5. P. Lauterer: dlouho uţ nevyšel seznam členů ČSE, bylo by pro umoţnění komunikace 

mezi členy záhodno vydat nový. J. Strejček: měl by vyjít v tištěné podobě, ne kaţdý člen má 

přístup k internetu. S. Bílý a J. Vitner: podle zákona o ochraně osobních dat je ke zveřejnění 

nutný výslovný souhlas kaţdého člena. Diskutováno, zda má význam zveřejnit pouze jména u 

těch členů, kteří výslovný souhlas nedají, a jak získání souhlasu prakticky provést. Bylo 

poukazováno na neúspěch podobné akce před několika lety, kdy na leták vloţený do členské 

pošty zareagoval jen zlomek členů. P. Baňař: je ochoten vyrobit archy a vystavit je na 

entomologických burzách. 

6. S. Bílý: byly zřízeny www stránky ČSE, s provozem stránek jsou technické problémy. 

Výbor pověřil 7.9.2006 skupinu členů, aby navrhli konkrétní řešení těchto problémů. 

7. J. Vitner přečetl ediční zprávu: v l. 2004-2005 vyšlo ročně po 2 svazcích časopisu 

Klapalekiana, letos vyšlo zatím číslo 1-3/2006. Číslo 3-4/2004 bylo celé věnováno 100. 

výročí zaloţení ČSE a vzniklo zásluhou M. Skuhravé. Na r. 2007 je kromě běţného ročníku 

plánováno navíc vydání  supplementa: Katalogu vodních brouků ČR. Redakce se snaţí o 

vyrovnaný poměr podílu faunistických a taxonomických prací, u cizojazyčných prací 

vyţaduje od autorů důkladný souhrn v češtině. Počínaje r. 2006 vzniká v časopisu nová 

rubrika, v níţ budou publikovány odborné výsledky Entomologických dnů ČSE. J. Vitner 

poděkoval za pomoc členům red. rady R. Borovcovi, D. Boukalovi, M. Fikáčkovi, P. 

Kmentovi, J. Liškovi, P. Moravcovi, J. Vávrovi a V. Vrabcovi, a za jazykovou revizi 

cizojazyčných textů D. Boukalovi a M. Janouškové.  

S. Bílý: příprava plánovaného propagačního časopisu ČSE se zatím pozastavila pro 

pracovní zatíţení a nedostatek času členů, kteří se přípravou zabývají. 

8. P. Kment navrhl (nemohl se VS zúčastnit, návrh přečetl P. Baňař) na čestné členy ČSE P. 

Lauterera, J. Pelikána a J. L. Stehlíka; J. Farkač navrhl na čestného člena ČSE M. Dvořáka. 

Všichni navrţení byli zvoleni čestnými členy ČSE. 

9. V. Vrabec: s J. Schneiderem jako pověření členové výboru ČSE zorganizovali 

Entomologické dny v l. 2005 (Příbramsko) a 2006 (Podyjí), nyní začali jednat o uspořádání 

ED 2007, které se budou konat pravděpodobně v Jizerských horách. 



10. J. Vitner přečetl dopis V. Kubáně a M. Škorpíka týkající se legislativní iniciativy ČSE. 

V. Kubáň a M. Škorpík informovali o zaloţení pracovní skupiny jmenované výborem ČSE 

(členy jsou J. Farkač, V. Kubáň, P. Moravec, M. Škorpík, J. Vitner, P. Vonička a V. Vrabec), 

která má za úkol vyvíjet iniciativu v oblasti právních norem na ochranu přírody a 

spolupracovat s orgány OŢP včetně MŢP. Jde zejména o snahu o zlepšení právních podmínek 

pro povolování výzkumu ve zvláště chráněných územích a zvláště chráněných ţivočichů. V. 

Kubáň a M. Škorpík poţádali VS, aby vzalo ustavení pracovní skupiny na vědomí a potvrdilo 

její mandát, coţ VS hlasováním (všechny hlasy přítomných pro) učinilo. 

Zapsal J. Vitner. 

Revidoval S. Bílý. 

 


