
 

 
ZÁPIS 

13. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 12. 10. 2014 
Čas (od-do): 1930 2145 
Místo: Internet - Mumble 
Zapisovatel: Karel Sládek 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV. 
 
 
 

PREZENCE 

VÝKONNÁ RADA MSVV účast 
předseda: Květoslav Čermák Přítomen 

místopředseda: Karel Skřivánek Přítomen 
Jiří Danihlík Omluven 

Bronislav Gruna Přítomen 
Zdeněk Klíma Omluven 

Leopold Matela Přítomen 

členové: 

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

KANCELÁ Ř MSVV 
ředitel: Jan Havelka Omluven 

jednatel: Karel Sládek Přítomen 
správce webu: Vít Kalvoda Omluven 

HOSTÉ 
revizor MSVV:  Vladimír Sabolovič Nepřítomen 
členové MSVV:  

ostatní hosté:   
 
 
 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Sládka zajištěním zápisu ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu 
jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných (hlasování č. 1). 
 
 
 



 

Program a průběh jednání:  
 
 
 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Dle přehledu níže 
K projednání 

(evidované 
úkoly) 

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 12, 2) – bankovní účet – zařazeno do programu této VR = X. bod. 
Zápis 12, 3) – zpráva o oboru pro MZe – Čermák, Sládek, Matela.  
Zápis 12, 4) – konference 2014, příprava – Čermák, Sládek, Havelka. 

Jednání Zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – úkol trvá . 
Zápis 08, 7) – setkání na Libavé v r. 2014 – splněno.  
Zápis 09, 3) – administrace činnosti lektorů MSVV – úkol trvá . 
Zápis 12, 2) – bankovní účet – zařazeno do programu této VR = 4. bod. 
Zápis 12, 3) – zpráva o oboru pro MZe – splněno.  
Zápis 12, 4) – konference 2014, příprava – splněno. 
 

1. 

Úkoly, závěr Informace k činnosti lektorů (Matela) – vřazení nových lektorů je možné i 
v průběhu roku, nepsané pravidlo je nabídnout alespoň dva tematické okruhy.  
Zorganizovat v r. 2015 opět setkání na Libavé v době pouti ke sv. Anně s dobrým 
ubytováním (Gruna). 
 

 

Téma Přijetí nových členů 
Zpravodajové Sládek 
K projednání Kancelář eviduje podání přihlášek dvou zájemců o členství:  

1. NPPC – VÚŽV Nitra, pracoviště Ústav včelárstva Lipt. Hrádok, SR,  
2. Ing. Dvořák Karel.  
Projednat přihlášky. 
 

Jednání Byli představeni noví zájemci o členství, jejich odborný profil a motivace, 
přečtena doporučení, diskutováno bylo členství právnické osoby (NPPC-VÚŽV 
Nitra) v rámci možného komerčního střetu zájmů, což bylo garantem vyvráceno, 
ústav je rozpočtovou organizací (Čermák). 
 

2. 

Úkoly, závěr Oba zájemci o členství byli přijati (hlasování č. 2, 3).  
Je nutno administrovat formální záležitosti související s přijetím nových členů 
(Havelka).  
 

 

Téma Příprava žádosti na dotaci na projekt pro NNO  
Zpravodajové Čermák 

3. 

K projednání Rozhodli jsme neusilovat o „velký“ výzkumný projekt (zápisy 09-6 a 12-01). Min. 
zemědělství vypisuje projekty pro nestátní neziskové organizace (NNO) a jedna z 
preferovaných oblastí je šlechtění. Jde o menší projekty do cca 400 tis. Kč, 
s jednodušším účtováním výdajů. Navrhuje se podat projekt na vyhledávání a 
selekci varroarezistentních včel, pro r. 2015 nejpozději 2016. 
 



 

Jednání Čermák referoval o projektu „Vyhledávání včelstev se znaky rezistence proti 
parazitickému roztoči Varroa destructor“ s možností podat žádost o dotaci na 
něho MZe, v termínu prodlouženém do listopadu. Projekt vyžaduje min. 30% 
spoluúčast žadatele, což může být formou finanční nebo i poskytnutím materiální 
stránky a techniky (úly, včely, monitorovací pomůcky aj.). 
 

Úkoly, závěr Byl odsouhlasen návrh požádat o dotaci na projekt pro NNO – hlasování č. 4. 
Žádost vypracuje Čermák, pošle ji k posouzení členům VR MSVV a do uzávěrky 
pro podání žádostí ji odešle na MZe. 
 

 

Téma Bankovní účet 
Zpravodajové Sládek 
K projednání Viz zápis 12, bod 2), odloženo na podzim. Navrhujeme nyní projednat změnu 

bankovního účtu, související dispozice s účtem, razítka.  
Jednání Během jednání byly zvažovány možnosti a byl schválen návrh přejít k FIO bance 

díky nulovým poplatkům za účet a dalším přednostem. 
 

4. 

Úkoly, závěr VR schválila zřízení konta u FIO banky (hlasování č. 5) a poté zrušit účet 
od ČSOB - Poštovní spořitelny (Čermák). 
 

 

Téma 3. konference MSVV 22.11. 2014 – finální zajištění a rozdělení úkolů 
Zpravodajové Čermák, Skřivánek, Havelka, Sládek 
K projednání Podat informaci o stavu příprav a organizačního zabezpečení konference. 

Projednat zbývající úkoly a zajištění řádného průběhu konference. 
 

Jednání Během jednání byly projednány jednotlivé body příprav konference s následně 
stanovenými úkoly. Konzultováno bylo materiální zabezpečení a zúčtování 
(nákup v MAKRO) s doporučením nakupovat věci najednou z důvodu snížení 
poplatků za administraci účtenek. Dále byla debatována propagace a organizace 
dílčích úkolů. Registrační formulář bude zveřejněn od středy 15.10. Dohody pro 
přednášející budou připraveny. Cestovní náklady neproplácíme. Diskutován byl 
videozáznam s doporučením připravit pouze sestřih, než zveřejnění celé 
přednášky. Propagace ve Včelařství je již časově nemožná. Možnost nabídky 
reklamy komerčním firmám nebylo pro tuto akci shledáno jako vhodné. Příprava 
prostorů konference byla doporučena již od pátečního večera s možností pátečního 
neformálního setkání našich členů. 
 

5. 

Úkoly, závěr V nejbližších dnech je třeba realizovat tyto úkoly: 
1. plakát hotov (Havelka) a je třeba rozeslat, vyvěsit (Čermák, Havelka, Sládek) 
2. evidence přihlášek (Havelka) 
3. blok a propisky MSVV (Havelka, Skřivánek) 
4. nákupy a občerstvení, připraví se jednotný seznam (Gruna) 
5. moderování konference (Sládek) 
6. mediální propagace, tiskové zprávy, pozvání regionálních médií (Skřivánek, 
Sládek) 
7. dohody pro přednášející (Matela) 
8. realizace občerstvení během konference (Skřivánek + manželky členů) 
9. příprava prezentací a obsluha dataprojektoru (Kala) 
10. zajištění videonahrávky (Skřivánek) 
11. zajistit klíč od prostor již v pátek (Skřivánek) 
 



 
 

Téma Vydání publikace obsahující referáty z konferencí 
Zpravodajové Sládek 
K projednání Místo vydání sborníku s referáty 3. konference je navrženo vydat publikaci 

charakteru monografie, obsahující články s tématy přednesenými na konferenci, 
příp. i z té předchozí, a získat další články řešící aktuální problematiku apidologie 
více do hloubky (výzkumného charakteru, novátorské, kompilace apod.). Řešit její 
financování.  

Jednání Sládek referoval o možnosti vydání kolektivní monografie u nakladatelství Pavel 
Mervart. Monografii by sestavili: Sládek (editorská činnost) a Ptáček (odborná 
garance průvodních textů). Kniha by splňovala nároky na odbornou monografii 
podle kritérií RIVu. Financování by zajistila též reklama. Publikace by obsahovala 
i dřívější texty a výstupy z konference. Bude připravena i jako propagace činnosti 
MSVV. 
 

6. 

Úkoly, závěr Rada odsouhlasila přípravu monografie (hlasování č. 6) s tím, že finanční vklad 
společnosti nesmí zatížit její rozpočet. V ideálním případě by veškeré náklady 
měly pokrýt reklamy uvnitř knihy. Formální požadavky pro autory připraví 
Sládek.  
Až bude záměr v pokročilejší fázi zpracování s konkrétní nabídkou od 
nakladatelství, výkonná rada možnost realizace opět projedná. 
 

 

Téma Různé 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Zpravodaj MSVV – jeho redakce.  

Tiskové zprávy MSVV k aktuálním otázkám oboru.  
Finanční zpráva na sněmu, použití zisku z r. 2011.  

Jednání Byly projednány všechny body v tomto oddílu. Všichni přítomní doporučili 
připravit Zpravodaj MSVV č. 3 ke konci r. 2014.  
Větší medializace společnosti a její odbornosti je budoucím úkolem.  
Je třeba zjistit, jak pracovat se ziskem společnosti podle nových zákonů. S tím 
souvisí zdržení s kompletací revizní zprávy v zápisu ze sněmu.  
 

7. 

Úkoly, závěr Příprava Zpravodaje MSVV č. 3 (Skřivánek, Matela). 
Připravit adresář, kam zasílat zprávy pro média (Skřivánek).  
Dokončit revizní zprávu (Sabolovič). 
 

 



 

Tabulka 1:  Výsledky hlasování o návrzích 

 
návrhy pro proti zdržel se přijato 
č. 1 návrh programu jednání 5 0 0 100 % 
č. 2 přijetí NPPC-VÚŽV Nitra, Ústav 
včelárstva Liptovský Hrádok za člena MSVV 

5 0 0 100 % 

č. 3 přijetí Ing. Karla Dvořáka za člena 
MSVV 

5 0 0 100 % 

č. 4 žádost o dotaci na projekt pro NNO 5 0 0 100 % 

č. 5 založení bankovního účtu u FIO banky 5 0 0 100 % 

č. 6 příprava publikace MSVV 5 0 0 100 % 

  
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 21:45 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. 

 


