
Česká společnost entomologická (ČSE), Viničná 7, 128 00 Praha 2 
 

 
 

Přihláška za člena České společnosti entomologické 
(Vyplňte čitelně – strojem nebo hůlkovým písmem, *) nehodící se škrtněte.) 

 
 

Přihlašuji se za člena individuálního – kolektivního *) 
 
Příjmení:     Jméno: 
 
Akademický titul:    Vědecká hodnost: 
 
Datum a místo narození: 
 
E-mailová adresa: 
 
Povolání: 
 
Adresa bydliště (PSČ, telefon): 
 
 
 
Adresa pracoviště (PSČ, telefon): 
 
 
 
 
Souhlasím – nesouhlasím *) se zasíláním členských informací e-mailem. V případě nesouhlasu budou 
informace zasílány poštou s Klapalekianou. 
 
Adresa, na kterou má být zasílána Klapalekiana: pracoviště – bydliště *) 
 
 
Chci pracovat v pobočce ČSE: 
 
Chci pracovat v odborné sekci ČSE: 
 
Obor entomologie (zoologie): 
 
 
Zavazuji se plnit povinnosti člena vyplývající ze stanov ČSE. 
 
 
Datum:     Podpis: 



Výpis ze stanov ČSE (celé znění viz www.entospol.cz): 
 

§ 6 
Členská základna 

6.1. Členství 
1. Členství může být individuální nebo kolektivní. 
2. Členem Společnosti se může stát každý dosažením 15 let věku a vyplněním a podpisem přihlášky, ve které se zaváže k dodržování stanov 
Společnosti a je schválen výborem Společnosti. Před dosažením 18 let je ke vzniku členství třeba souhlas zákonného zástupce 
přihlašovaného. 
3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba (instituce) nebo skupina občanů, která je na základě vyplněné a podepsané přihlášky 
schválena výborem Společnosti. Tato přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem této právnické osoby (instituce) nebo skupiny 
občanů. Jménem kolektivního člena jedná ve Společnosti jím pověřený zástupce. Jednotliví členové kolektivního člena nemusí být členy 
Společnosti. 
4. Členství se datuje ode dne schválení přihlášky výborem Společnosti a po zaplacení členského příspěvku na běžný rok. 
5. Čestným členem se může stát významná domácí nebo zahraniční osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj entomologie, nebo se 
významným způsobem podílela na zvýšení prestiže Společnosti. Čestné členství navrhují členové prostřednictvím výboru Společnosti a 
uděluje ho na základě hlasování a schválení prostou většinou valné shromáždění Společnosti. 
 
6.2. Práva členů 
1. Volit do všech orgánů Společnosti.  
2. Být volen po dovršení 18 let věku do všech orgánů společnosti, je-li aktivně zapojen do entomologické činnosti, může vykázat publikační 
činnost nebo významnou organizační činnost na úseku entomologie. 
3. Zúčastňovat se zasedání a jednání valného shromáždění a výboru Společnosti, podávat tam návrhy.  
4. Být informován o činnosti Společnosti a o všech jejích aktivitách a zúčastňovat se těchto aktivit. 
5. Přednostně získávat časopisy a publikace, které Společnost vydává. 
6. Používat podle stanovených pravidel prostředky a zařízení, které má Společnost ve vlastnictví nebo k dispozici pro svou činnost. 
7. Předkládat výboru Společnosti podněty a námitky k činnosti Společnosti. 
 
6.3. Práva kolektivních členů 
1. Všechna práva členů, kromě práva být volen do orgánů Společnosti.  
 
6.4. Povinnosti členů 
1. Dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí řídících orgánů Společnosti. 
2. Platit řádně a ve stanovené výši a termínech členské příspěvky, vyjma členů čestných. 
3. Hájit zájmy a prestiž Společnosti. 
4. Přispívat podle svých možností k propagaci entomologie a k šíření vědeckých poznatků v tomto oboru. 
5. Odevzdat faunistická data z akcí organizovaných, garantovaných nebo řešených Společností podle pokynů výboru Společnosti. 
6. Dodržovat při své činnosti obecné principy a zásady ochrany přírody a ustanovení zákona na ochranu přírody a krajiny. 
 
6.5. Zánik členství 
1. Členství ve Společnosti zaniká odhlášením, úmrtím, prohlášením za mrtvého, zrušením nebo vyloučením. 
2. Člen se může odhlásit písemným prohlášením adresovaným výboru Společnosti. Zaplacené členské příspěvky a jiné poplatky se nevracejí. 
3. Jakmile se výbor Společnosti dozví o úmrtí svého člena nebo o jeho pravomocném prohlášení za mrtvého, zruší administrativně jeho 
členství a zařadí jeho údaje do kategorie „bývalých členů Společnosti". 
4. Členství je zrušeno pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let. 
5. Člen může být vyloučen na základě hrubého porušení stanov Společnosti, zákonů o ochraně přírody a krajiny nebo pravomocného 
odsouzení. O vyloučení člena rozhoduje výbor Společnosti, o případné změně rozhodnutí výboru může rozhodnout na základě odvolání 
s konečnou platností valné shromáždění Společnosti.  
 
 
Stručný Přehled vaší dosavadní vědecké, odborné, příp. publikační činnosti (nevejde-li se, pokračujte 
na dalším listu A4). 


