Zápis z 25. Valné hromady České společnosti pro ochranu netopýrů
konané 23. 4. 2016 v Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně
Přítomni: Bajer, Balabán, Bartonička, Bartoničková, Benda Pe., Berková, Buřič, Cepáková,
Čamlíková, Hotový, Horáček D., Horáček I., Jóža, Jurek, Kašpar, Koudelka, Křemenová,
Kužela, Pašková, Reiter, Reiterová, Řehák, Sekyrová, Šafář, Špoutil, Tájek, Tájková,
Weidinger, Weinfurtová, Wolf, Zukal, Žáková (32)
Omluvili se: Barčiová, Bláhová, Benda Pa., Červený, Duhonský, Fejfar, Franěk, Hanzal,
Jahelková, Juda, Lelek, Lučan, Matějů, Neckářová, Porteš, Říš, Šefrová, Švaříčková,
Tošenovský, Volfová, Zieglerová
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Úvodem předseda Ivan Horáček zahájil 25. Valnou hromadu ČESON.
Ředitel společnosti Tomáš Bartonička seznámil účastníky s náplní dopoledního bloku a
bylo odhlasováno schválení programu valné hromady (pro 32, zdržel se 0). Dále T.
Bartonička informoval o změnách ve struktuře spolku, nových stanovách a zápisu do
veřejného spolkového rejstříku:
Název ČESON – Česká společnost pro ochranu netopýrů - se nemění (ČESON je nově
veden jako zapsaný spolek, tato skutečnost se však v názvu neodrazila). Nejvýznamnější
změnou stanov je nové sídlo společnosti - Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44
Praha 2. Statutárními zástupci jsou Ivan Horáček – předseda, Petr Benda –
místopředseda, Tomáš Bartonička – ředitel, Petra Schnitzerová – zástupce ředitele.
Vysvětlení jednotlivých statutů je podrobně uvedeno v nových stanovách. Další
významná změna se týká členství. Nově je členství rozlišeno na běžné (300 Kč/rok),
kolektivní (500 Kč/rok), rodinné (500 Kč/rok) a čestné (bez příspěvku). Členství vzniká
po schválení písemné přihlášky výborem.
Tomáš Bartonička dále přednesl zprávu o hospodaření organizace v uplynulém roce.
Podal vysvětlení částky 6 793 Kč pokuty/penále za pozdní platbu DPH, která vznikla
pozdním odevzdáním výsledků mapovatelů a následným opožděním výplaty jejich
odměny. Proto prosíme, aby mapovatelé v budoucnu odevzdávali výsledky v termínu.
Součástí zprávy byl seznam členů dlužících členské příspěvky. Bylo ujednáno, že členům
bude rozeslán dopis s výzvou k zaplacení do 30.5. 2016. Členové, kteří dluží členské
příspěvky za tři roky a do uvedeného data dluh nezaplatí, budou dle stanov vyloučeni.
Předseda revizní komise z důvodu nepřítomnosti na VH zaslal písemné vyjádření revizní
komise ke zprávě o hospodaření v roce 2015, které přečetla Lenka Reiterová. Bylo
konstatováno, že hospodaření bylo v uplynulém období vedeno řádně a v souladu
s předpisy.
Dalším bodem programu byla Zpráva koordinátora projektu dlouhodobého monitoringu
netopýřích populací ČR, ve které Tomáš Bartonička podal přehled mapovaných lokalit a
druhů (do NDOP bylo předáno 3680 záznamů). Upozornil na ukončení smluvního vztahu
s AOPK za období 2012 – 2015. V nejbližších týdnech se ČESON zúčastní výběrového
řízení na rok 2016, v přípravě je výběrové řízení na další monitorovací období 20172023. Metodika monitoringu byla upravena, v dalších letech nebude již probíhat
detektorovací monitoring a odchyty, pozornost bude zaměřena na získání dat ze zimovišť,
rozšíření počtu mapovaných letních kolonií a z dosud nemapovaných kvadrátů.
Dále proběhlo seznámení s novým projektem podpořeným Technologickou agenturou ČR
s názvem „Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů
ptáků a létajících savců na úrovni ČR“, jehož hlavním řešitelem je ČESON a
spoluřešitelem ČSO. Projekt bude realizován v období od 1.2.- 31.12.2016.
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Daniel Horáček souhrnně informoval o výsledcích loňské Mezinárodní noci pro netopýry,
konstatoval stále mírně stoupající trend v návštěvnosti. Přestavil nové pamětní vstupenky
pro další ročníky MNN.
• Petra Schnitzerová představila grantové projekty zaměřené na ochranu netopýrů,
ekologickou výchovu a osvětu, realizované ČESON v roce 2015 a 2016. Mezi
nejvýznamnější patří „Nebojte se žít s netopýry pod jednou střechou“ (MŽP, 2015),
„Poznej tajemný svět netopýrů“ (MŽP, 2015), „Poznej tajemný svět netopýrů II“
(MHMP, 2015-2016), „Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v městském prostředí“
(MHMP, 2015-2016), „Na půdě, tam to žije! aneb poznejte tajemný svět netopýrů“
(SFŽP, 2015-2017), „Škola vzhůru nohama – vzdělávací programy o netopýrech“ (MŽP,
2016).
• Eva Cepáková blíže seznámila účastníky s projektem „Na půdě, tam to žije! aneb
poznejte tajemný svět netopýrů“, který probíhá v období říjen 2015 – prosinec 2017.
V závěru pronesla výzvu ke spolupráci při realizaci Mezinárodních nocí pro netopýry a
dalších osvětových aktivit a také prosbu o spolupráci při lokalizaci a označování
vletových otvorů v úkrytech letních kolonií.
• Dále proběhlo představení nových zájemců o členství, jejich přijetí proběhne
v nejbližších dnech v rámci jednání výboru ČESON. Novými členy ČESON se chtějí stát
Mgr. Petra Cehláriková, Marek Neckář, MUDr. Robert Pleskot, Mgr Ladislava
Cagášková, Vendula Sekyrová a Jitka Dvorská.
Přestávka
• Po přestávce následovala přednáška Petry Schnitzerové s názvem: Hodnocení úspěšnosti
kompenzačních opatření při zateplování panelových domů. Jednalo se o výsledky studie
zpracované v roce 2015 pro Ministerstvo životního prostředí, v rámci které probíhal
monitoring obsazenosti budek na 56 zateplených domech v 11 městech v různých částech
ČR. Studie bude pravděpodobně pokračovat i v letošním roce, pokud získá finanční
podporu MŽP.
• Ivan Horáček přednesl příspěvek věnovaný osídlení území ČR mediteránními druhy
netopýrů v již časném holocénu.
• Petra Schnitzerová informovala, že ČESON je i v roce 2016 účastníkem správních řízení
o výjimkách ze zákona č.114/1992 Sb. týkajících se netopýrů a upozornila, že ne všechna
oznámení o zahájení řízení přijdou do datové schránky. Některé úřady využívají pouze
svoji vývěsní desku, a tak není možné tato správní řízení zachytit. Proto vyzvala členy,
aby upozornili pracovníky ČESON na případné chystané zásahy na významných
lokalitách, aby bylo možné tato řízení ohlídat.
• Tomáš Bartonička přednesl dotaz P. Tájka, zda ČESON má zájem o výrobu matrice a
vlastních ocelových kroužků, které mají být pro netopýry vhodnější než dosud většinou
používané hliníkové kroužky. Následně byly diskutovány přínosy individuálního značení
netopýrů v rámci lokálních projektů a efektivita kroužkování ve srovnání s možnými
riziky. Výsledkem diskuze byl návrh, aby se kroužkování netopýrů provádělo pouze
v ojedinělých schválených případech, kdy se kroužkovatel prokáže platnou výjimkou ze
zákona č. 114/92 Sb. a přislíbí seznam kroužkovaných netopýrů předat do centrální
databáze. Teprve tehdy mu budou přiděleny kroužky. ČESON nechá vyrobit tři velikostní
série kroužků. Proběhlo hlasování, 20 členů bylo pro, nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi
hlasování.
• Redaktor časopisu Vespertilio Petr Benda připomněl nedostatek článků pro nejbližší číslo
časopisu a vyzval členy k zasílání rukopisů.
V Brně, 23.4.2016

zapsala: D. Weinfurtová
ověřil: T. Bartonička

