
 

 
ZÁPIS 

12. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 25. 4. 2014 
Čas (od-do): 1400 1800 
Místo: Petrušov 
Zapisovatel: Jan Havelka 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV. 
 
 
 

PREZENCE 

VÝKONNÁ RADA MSVV účast 
předseda: Květoslav Čermák Přítomen 

místopředseda: Karel Skřivánek Přítomen 
Jiří Danihlík Přítomen 

Bronislav Gruna Omluven 
Zdeněk Klíma Omluven 

Leopold Matela Přítomen 

členové: 

Josef Kala Omluven 
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové): Ano 

KANCELÁ Ř MSVV 
ředitel: Jan Havelka Přítomen 

jednatel: Karel Sládek Přítomen 
správce webu: Vít Kalvoda Omluven 

HOSTÉ 
revizor MSVV:  Vladimír Sabolovič Nepřítomen 
členové MSVV:  

ostatní hosté:  Lukáš Matela 
 
 
 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Havelku zajištěním zápisu ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu 
jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných. 
 
 



 

Program a průběh jednání:  
 
 
 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Dle přehledu níže 
K projednání Zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – Čermák. 

Zápis 08, 7) – setkání na Libavé v r. 2014 – Gruna. 
Zápis 09, 3) – administrace činnosti lektorů MSVV – Matela. 
Zápis 09, 6) – návrhy výzkumných projektů – členové VR. 
Zápis 11, 2) – aktualizace jmen představitelů MSVV na www – Havelka. 
Zápis 11, 3) – zajištění formalit k přijetí dvou nových členů – Havelka. 
Zápis 11, 4) – předání evidence novému jednateli, zpracování – Havelka. 

1. 

Jednání Zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – úkol trvá. 
zápis 08, 7) – setkání na Libavé v r. 2014 – Gruna, plánovano na 26.7.2014 
Zápis 09, 3) – splněno, kromě vypracování postupu při administraci přednáškové 
činnosti a obeznámí s ním lektory – Matela. 
Zápis 09, 6) – návrhy výzkumných projektů – úkol zrušen. Na výzkumné projekty 
nyní nemáme kapacitu. 
Zápis 11, 2) – splněno. 
Zápis 11, 3) – splněno. 
Zápis 11, 4) – splněno.  

 

Téma Bankovní účet 
Zpravodajové Sládek Karel 
K projednání Návrh na změnu banky, popřípadě účetní 
Jednání Nyní platíme za provoz účtu. V současnosti již banky nabízejí účty, které jsou 

zcela zdarma. Jednatel nemá přístup k účtu a zprostředkovaně kontroluje platby 
členských příspěvků. Také vazba na účetní je komplikovaná. 

2. 

Úkoly, závěr Změna účtu, popřípadě účetní, odložena na podzim. 
 

Téma Zpráva o oboru včelařství 
Zpravodajové Matela Leopold 
K projednání ČSV nás oslovilo s žádostí o spolupráci na sestavení zprávy o stavu oboru 

včelařství.  
Jednání VR se e-mailovou komunikací usnesla, že zprávu vypracují vlastní a předloží 

přímo MZe, bez zprostředkování ČSV.  

3. 

Úkoly, závěr VR sestavila základní body a okruhy, které by zpráva měla obsahovat. Finálním 
zpracováním jsou pověřeni: Čermák, Sládek, Matela  

 

Téma III. odborná konference MSVV 
Zpravodajové Čermák Květoslav 
K projednání Předseda navrhl výkonné radě zorganizovat odbornou včelařskou konferenci i 

v tomto roce, a to v Mendelově muzeu v Brně, přestože její pořádání jsme odložili 
na rok 2015, viz zápis z 9. zasedání VR, bod 7. Zdůvodnění – dva roky bez této 
důležité prezentace společnosti včelařské veřejnosti by byla příliš dlouhá doba. 

4. 

Jednání Přítomní s návrhem jednohlasně souhlasili a navrhli téma III. konference 
„Ekologie chovu včel“. Ukazuje se možnost konferenci uspořádat opět v refektáři 
Mendelova muzea (jako naši I. konf.). Byl vysloven také návrh u příležitosti této 
konference vydat sborník odborných textů, a to nejen z této konference, sborník 
by vyšel až v r. 2015.  



 

Úkoly, závěr Odborníky osloví a program referátů pro konferenci sestaví Čermák a Sládek – do 
31.7. Doc. Ptáček zjistí možnost pronájmu refektáře na listopadový termín. 
Organizací přípravy konference VR pověřuje Havelku a Čermáka. Možnosti 
vydání sborníku a jeho financování prověří Sládek, Čermák. VR vyzývá i ostatní 
členy rady a řadové členy, aby se do příprav a poté do vlastní organizace konf. 
zapojili. 

 

 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 18:00 hod. 

 
 

Květoslav Čermák, v.r.   

předseda MSVV, o.s.      

 

Karel Skřivánek, v.r. 

místopředseda MSVV, o.s. 

 

Vladimír Sabolovič,v.r. 

revizor MSVV, o.s. 


