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ZÁPIS 
7. zasedání výkonné rady MSVV 

 
Datum konání: 5. 1. 2013 
Čas (od-do): 17:00 18.45 
Místo: MENDELU Brno 
Zapisovatel: Antonín Přidal, Karel Skřivánek 
Zápis byl/ nebyl odsouhlasen všemi přítomnými 
členy VR MSVV. 

PREZENCE 

výkonná rada MSVV 
předseda:  

Antonín P řidal  
Ano 

místop ředseda:  Květoslav Čermák  Ano 
Jiří Danihlík  Ano 

Bronislav Gruna  Ano 
Pavel Holub  Ano 

Zdeněk Klíma  Ano 

členové:  

od bodu č. 8 Karel Sk řivánek  Ano 
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové): Ano 

kancelář MSVV 

ředitel:  Jan Havelka  Omluven 
jednatel:  Tomáš Heller  Omluven 

Hosté 
revizor MSVV:  Vladimír Sabolovi č Ano 
členové MSVV:  Texl, Sk řivánek, Matela Leop., Staro ň Martin , 

Ptáček V (omluven) 
ostatní hosté:  Staroň Martin 
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Program:  

Téma: Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodaj(ové): ředitel MSVV 

0. 

Popis: viz téma č. 1 až 6 
Téma: Směrnice pro používání loga, hlavičkového papíru a otisku 

razítek MSVV. 
Zpravodaj(ové): J. Havelka 

1. 

Popis: Kancelář MSVV předkládá připomínkované znění směrnice 
v definitivním formátu k hlasování o přijetí směrnice VR MSVV. 
viz příloha č. 3. 

Téma: Medializace konference v Olomouci – průběh plnění úkolů. 
Zpravodaj(ové): Havelka, Matl, Rytina, Danihlík, Přidal 

2. 

Popis: Projednat stav řešení: 
a) Zpráva o olomoucké konferenci MSVV 2012 bude podána 
k uveřejnění do Moderního včelaře. Zajistí Jiří Matl a Lukáš 
Rytina. 
b) Redakce MV bude požádána o vydání článku ve formátu 
PDF, který 
bude rozeslán na KVS i OVS. Zajistí Danihlík. 
c) Dle návrhu Havelky je možné medializaci zajistit i do 
Včelařství. Zajistí 
Havelka. 
Vyřízeno: 
d) Rozeslání olomouckého sborníku členům MSVV, kteří se 
nezúčastnili konference (zajistil Přidal). 

Téma: Zpráva o podání průběhu plnění úkolů ve VT projektu – průběh 
plnění úkolů. 

Zpravodaj(ové): Čermák 

3. 

Popis: Dosavadní průběh, výsledky a příprava prezentace na 
výročním zasedání při příležitosti VMS – splněno. 

Téma: Jakým způsobem a za jakých podmínek se mohou členové 
MSVV podílet a účastnit projektů včetně sdílení výsledků. 

Zpravodaj(ové): VR MSVV 

4. 

Popis: Projednání návrhů členů VR MSVV s možností přijetí usnesení 
k tomuto bodu 

Téma: Zvážit možnost či nutnost dalšího setkání za účelem 
projednání projektové činnosti MSVV. 

Zpravodaj(ové): Gruna 

5. 

Popis: Ve smyslu tématu … 
Téma: Zpracování projektu nákladovosti testovacích stanic pro případ 

realizace grantu. Projednána problematika plemenitby s cílem 
upevnění varroatolerance – dosavadní výsledky v Evropě a 
naše možnosti přístupu. 

Zpravodaj(ové): VR MSVV 

6. 

Popis: viz název tématu 
7. Téma: Kulatý stůl pořádaný ČSV. 
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Zpravodaj(ové): Ptáček, Přidal 
Popis: Stručně o průběhu a pořízení zápisu. 
Téma: Rezignace doc. Ptáčka na členství ve VR MSVV. 
Zpravodaj(ové): Ptáček, Přidal 

8. 

Popis: Doc. ptáček ze zdravotních důvodů rezignuje na členství ve VR 
MSVV. Je proto nutné doplnit uvolněné místo. Dle usnesení 
ustavujícího sněmu bychom tak měli činit z náhradníků Matela 
Leopold a v případě jeho odmítnutí Texl Petr. jejich stanovisko 
předjednal předseda MSVV dne 2.1.2013 – oba odmítli. 
Vyzývám proto členy VR MSVV, aby podávali návrhy na 
kooptaci dle čl. X stanov. 

Téma: MVDr. Soňa Dubná – vyslání na konferenci 
Zpravodaj(ové): Dubná 

9. 

Popis: viz citace z mailu VR MSVV: „… myslím, že by bylo dobré na 
Apimondii v Kyjevě oficiálně představit MSVV. Já jsem si 
přihlásila 2 příspěvky, ještě nevím jestli mi je odsouhlasí. Dále 
do soutěže chci přihlásit včelí produkty. 
Na Svaz jsem dnes zaslala žádost o delegování na 
konferenci.... 
Dále chci zaslat žádost aby svaz zveřejnil kdo je na konferenci 
delegován  jako zástupce svazu a z jakých důvodů. 

Téma: Zpráva o projednání Národního programu na MZe 
Zpravodaj(ové): Danihlík, VR MSVV 

10. 

Popis: Kromě zprávy je třeba též se vyjádřit k parametrům pro 
nastavení pravidel veřejné soutěže v kapitole aplikovaný 
výzkum. viz příloha č. 1 

Téma: Přijetí nových členů - Staroň, Hykl 
Zpravodaj(ové): Heller + členové, kteří se zaručili 

11. 

Popis: Projednání přihlášek a hlasování o přijetí za člena MSVV. 
Téma: Vydání Zpravodaje č.2 
Zpravodaj(ové): Čermák 

12. 

Popis: dtto téma 
Téma: Účetnictví a účetní 
Zpravodaj(ové): Sabolovič 

13. 

Popis: Účetní uzávěrka a odměna účetní – přijetí smlouvy (viz příloha 
č.2) o účetních službách. 

 

Příloha(y): 

1. Návrh na otev ření bodu f) spolupráce na výzkumných projektech 

2. Návrh zn ění smlouvy o zajišt ění účetnictví pro MSVV. 

3. Kone čné znění Směrnice pro používání loga, hlavi čkového papíru a 
otisku razítek MSVV. 
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Jednání VR MSVV 
 

Popis 
projednání: 

Jednání zahájil předseda MSVV Přidal. Oznámil, že VR je 
usnášeníschopná a sdělil, že zajistí zápis ze zasedání spolu se 
Skřivánkem. Předseda nechal hlasovat o návrhu na přijetí 
návrhu programu jednání VR MSVV. Členové VR přijali program 
jednání všemi hlasy přítomných členů (hlasování č. 1). Rada se 
rozhodla body probírat nikoliv podle pořadí navrženého, ale 
podle naléhavosti (hlasované a nehlasované otázky) v tomto 
pořadí: 0, 1, 8, 11, 13, 10, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, a 2. 

ad 
0) 

Úkoly a závěr: Návrh programu byl přijat bez věcných změn a v pořadí výše 
uvedeném (viz hlasování č.1). 

Popis 
projednání: 

Návrh znění směrnice pro používání loga, hlavičkového papíru a 
otisku razítek MSVV. Předseda dal hlasovat o předloženém 
znění směrnice (viz hlasování č. 2). 

ad 
1) 

Úkoly a závěr: Směrnice přijata všemi hlasy přítomných členů VR MSVV. 
Směrnice byla ihned na místě signována. 

Popis 
projednání: 

Bod 2d byl splněn. ad 
2) 

Úkoly a závěr: Přesunuto na příště: bod 2A, 2B, 2C. 
Popis 
projednání: 

- - - ad 
3) 

Úkoly a závěr: Přesunuto na příště!! 
Popis 
projednání: 

- - -  ad 
4) 

Úkoly a závěr: Přesouvá se na příště! 
Popis 
projednání: 

Gruna navrhuje další setkávání členů MSVV od roku 2014 
v menších pracovních skupinách, kde by se projednávaly aktivity 
jiné než VT, aby se tím nezatěžovalo výroční setkání. Rada 
nenamítala. 

ad 
5) 

Úkoly a závěr: V roce 2014 uspořádat setkání ve smyslu návrhu Gruny (VR 
MSVV). 

Popis 
projednání: 

Testovací stanice … ad 
6) 

Úkoly a závěr: Přesunuje se na další jednání VR. 
Popis 
projednání: 

VR MSVV projednala rozdílnosti zápisů ČSV a PSNV CZ při 
příležitosti Kulatého stolu 12.12.2012. 

ad 
7) 

Úkoly a závěr: Rozdílnost vychází zejména z výsledné srozumitelnosti, než 
v chybě v psaní. Zápisy je nutno vytvářet ve smyslu sdělení a ne 
ve smyslu pochopení zapisovatelem. 

Popis 
projednání: 

Rada projednala kooptaci Ing. Karla Skřivánka za odstoupivšího 
člena VR MSVV doc. Ptáčka (viz hlasování č.3). 

ad 
8) 

Úkoly a závěr: K. Skřivánek se stal novým členem VR kooptací. 
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Popis 
projednání: 

VR MSVV vítá aktivitu Dr.Dubné už i proto, že je v souladu s cíli 
MSVV. Předpokládáme, a v tomto smyslu ji i poprosíme, že nás 
na dalších jednáních MSVV bude informovat o výsledcích 
konference včetně prezentace v Moderním včelaři. 

ad 
9) 

Úkoly a závěr: Přidal zajistí komunikaci s Dubnou. 
 

Popis 
projednání: 

Projednány možnosti nastavení parametrů pro dotační kapitolu 
„aplikovaný včelařský výzkum“. 

ad 
10) 

Úkoly a závěr: Do pondělí 7.1.2013 členové VR MSVV pošlou připomínky 
k projednávaným materiálům (viz příloha č.1) k jednání na MZe 
na email Danihlíka. 

 
Popis 
projednání: 

Projednáno přijetí uchazečů o členství: 
a/ Radomír Hykl (viz hlasování č.4) 
b/ Vít Kalvoda (viz hlasování č.5) 
c/ Dr. Martin Staroň  (viz hlasování č.6) 

ad 
11) 

Úkoly a závěr: Všichni uchazeči byli přijati za členy MSVV. Heller bude členy o 
této skutečnosti informovat a zajistí všechny formality dle 
směrnice o vedení členské evidence k zahájení členství 
(zápisné a členské), uložení přihlášek do sbírky listin MSVV. 
Staroň zaplatil poplatky hotově ihned po hlasování, jehož byl 
přítomen. 
 
Předseda žádá pana Hellera, aby do formuláře přihlášky doplnil 
vhodným způsobem kolonku pro podpis členů doporučujících 
členství uchazeče o členství. V předložených přihláškách 
chyběly podpisy doporučujících členů. 

 
Popis 
projednání: 

 ad 
12) 

Úkoly a závěr: Přesouvá se na příště. 
 

Popis 
projednání: 

Účetní uzávěrka za rok 2012 – přednesl revizor Sabolovič. 
Účetní uzávěrka bude uložena v účetnictví. 
Revizor MSVV předložil radě návrh znění smlouvy o vedení 
účetnictví se Silvou Přidalovou a doporučil ji k přijetí jak 
z hlediska věcného tak i cenových a obchodních podmínek. 

ad 
13) 

Úkoly a závěr: VR MSVV vzala na vědomí účetní uzávěrku. 
VR MSVV hlasováním č.7 souhlasila s uzavřením smlouvy o 
vedení účetnictví. 
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH 
 
Návrhy pro  proti zdržel se 
č. 1 6 0 0 
č. 2 6 0 0 
č. 3 6 0 0 
č. 4 7 0 0 
č. 5 7 0 0 
č. 6 7 0 0 
č. 7 6 0 1 (Přidal) 
 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV. 
 

Antonín Přidal, v.r.  Květoslav Čermák, v.r.  Vladimír Sabolovič, v.r. 

předseda MSVV, o.s. místopředseda MSVV, o.s. revizor MSVV, o.s. 
 


