
 

 
ZÁPIS 

14. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 4. 1. 2015 
Čas (od-do): 1730 2000 
Místo: MENDELU Brno, učebna A11 
Zapisovatel: Karel Sládek & Karel Skřivánek 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy VR MSVV. 
 
 
 

PREZENCE 

VÝKONNÁ RADA MSVV účast 
předseda: Květoslav Čermák Přítomen 

místopředseda: Karel Skřivánek Přítomen 
Jiří Danihlík Přítomen 

Bronislav Gruna Přítomen od 17:50 
Zdeněk Klíma Přítomen od 17:40 

Leopold Matela Omluven 

členové: 

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

KANCELÁ Ř MSVV 
ředitel: Jan Havelka Omluven 

jednatel: Karel Sládek Přítomen do 1800 
správce webu: Vít Kalvoda Omluven 

HOSTÉ 
revizor MSVV:  Vladimír Sabolovič Přítomen 
členové MSVV: Texl, Přidal 

ostatní hosté:  Sládková Eva, Grunová Eva 
 
 
 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Sládka zajištěním zápisu ze zasedání, část zápisu připravoval Skřivánek od 1800 hod. Předseda 
nechal hlasovat o přijetí návrhu programu jednání. Členové VR přijali program jednání všemi 
hlasy přítomných – viz hlasování č. 1. 
 
 
 



 

Program a průběh jednání:  
 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Čermák, Matela, Havelka, Sládek, Skřivánek 

K projednání Zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – Čermák. 
Zápis 09, 3) – administrace činnosti lektorů MSVV – Matela. 
Zápis 13, 2) – formální záležitosti ke dvěma přijatým členům – Havelka. 
Zápis 13, 3) – vypracování žádosti o dotaci pro NNO – Čermák.  
Zápis 13, 4) – zřízení nového účtu u FIO banky – Čermák.  
Zápis 13, 5) – 3. konference 22. listopadu 2014 – kolektiv. 
Zápis 13, 6) – monografie – Sládek. 
Zápis 13, 7) – Zpravodaj č.3 – Skřivánek; zprávy pro média – Skřivánek; 
dokončení revizní zprávy – Sabolovič. 

1. 

Úkoly, závěr Zápis 08, 5) – úkol trvá.  
Zápis 09, 3) – úkol trvá.  
Zápis 13, 2) – splněno. 
Zápis 13, 3) – splněno, žádost byla vypracována a podána na MZe. 
Zápis 13, 4) – splněno. 
Zápis 13, 5) – proběhlo – splněno. K účasti byla vyzvána Česká televize a 7 
předních českých deníků – bez jejich odezvy a účasti. 
Zápis 13, 6) – splněno. Byly rozeslány formální požadavky na text všem 
přednášejícím, plánované vydání 2015, publikace je ve fázi zajištění a přípravy 
příspěvků. 
Zápis 13, 7) – Zpravodaj, tiskové zprávy - nesplněno, úkol trvá .  
Dokončení revizní zprávy – Sabolovič přislíbil termín dokončení k 11.1.2015. 
 

 

Téma Stav členské základny MSVV 
Zpravodajové Sládek 
K projednání Informace o placení členských příspěvků v r. 2014, změny ve stavu členské 

základny.  

2. 

Úkoly, závěr K 4.1.2015 máme 36 členů. Budou zaslány doporučené dopisy neplatičům a 
v případě nezaplacení podle vnitřních předpisů do měsíce automaticky zaniká 
členství. Informovat členy o novém účtu u FIO Banky, kam se budou posílat 
členské příspěvky na rok 2015. Zabezpečí Sládek. 
 

 

Téma Spolupráce s Českou apiterapeutickou společností  
Zpravodajové Čermák 
K projednání P. Horová z České apiterapeutické společnosti (ČAPIS) má zájem o spolupráci 

s MSVV. Formulovala oblasti společného zájmu a možné spolupráce – v příloze 
zápisu. V r. 2015 pořádají konferenci, 28. března, zvou také nás, členy MSVV. 

3. 

Úkoly, závěr Spolupráci budeme podporovat. Jde o dlouhodobý úkol v oblastech podle přílohy 
– na vědomí členské základně. 

 

Téma Dotace na projekt pro NNO  
Zpravodajové Čermák 

4. 

K projednání Naše žádost o dotaci od MZe na projekt „Vyhledávání včelstev se znaky 
rezistence proti parazitickému roztoči Varroa destructor“, byla schválena. Bude 
třeba navrhnout realizaci projektu a čerpání dotace. 



 

Úkoly, závěr Na dotaci se vyžaduje 30% pokrytí nákladů z vlastních prostředků. Čerpání dotace 
členy MSVV za jedno provedené měření bude 500 Kč, dále nákup nezbytné 
techniky a cestovné na instruktáž před započetím projektu.  
Bylo navrženo zainteresovat členy k účasti v projektu úhradou vložného před 
startem projektu. Návrh byl přijat – viz hlasování č. 2. Výši vložného určí VR. 
Sabolovič navrhl vložné deklarovat jako dar člena např. na nákup techniky, ten 
v takovém případě nepodléhá dani z příjmu.  
Pro realizaci projektu bude vypracována směrnice – návrh připraví Čermák a 
Přidal, ta bude předložena VR ke schválení.  
S možností a podmínkami účasti členů v projektu budou členové s předstihem 
před jeho startem písemně obeznámeni – zajistí Čermák. 
Termín praktického instruktážního kurzu k metodice testů VSH byl předběžně 
stanoven na 18.4.2015 na MENDELU Brno.  

 

Téma Sponzoring 
Zpravodajové Skřivánek 
K projednání Firma Konica-Minolta naší společnosti nabídla sponzorství. Jednání se zástupcem 

firmy p. Romanem Tihelkou o podmínkách sponzoringu proběhlo v Brně 
12.12.2014. Projednat způsob a předmět využití. 

5. 

Úkoly, závěr Sponzoring firmy Konica-Minolta proběhne přes MENDELU, protože sponzorský 
dar firma nemůže poskytnout přímo občanskému sdružení. Sponzorské období 
začne od 1.4.2015 po dobu 3 let, výši sponzorského daru sponzor avizoval 
150.000 Kč/rok. Pro MENDELU bude projekt “Terénní environmentální testy při 
hledání varroatolerantní včely“ provádět MSVV. 
Takové řešení využití sponzoringu bylo VR schváleno – viz hlasování č. 3. 
Přidal – zajistí souběh administrace a toku peněz do 31.1.2015. 
Sládek, Přidal – zajistí z výsledků projektu odborný výstup. 
 

 

Téma Konference 2015 
Zpravodajové Sládek  
K projednání Rozhodnout, zda v r. 2015 pořádat konferenci (4.), příp. navrhnout termín a 

zaměření.  

6. 

Úkoly, závěr VR rozhodla konferenci v r. 2015 nepořádat – viz hlasování č. 4. 
Místo toho je třeba se soustředit na projekt pro NNO a využití sponzoringu pro 
výzkumnou činnost. Příští (4.) konference se plánuje na konec roku 2016.  
 

 

Téma Testovací stanice Brdy 
Zpravodajové Kala 
K projednání Navrhuje se vybudování stanice v újezdu Brdy pod správou MSVV.  

7. 

Úkoly, závěr Schvaluje se – viz hlasování č. 5, a doporučuje zřídit pod hlavičkou MSVV 
s možností nastartování dotací na budování a provoz stanice od r. 2016. Nezbytné 
podmínky zjistí Kala. 
 

 



 
 

Téma Různé 
Zpravodajové Danihlík, Čermák, Gruna 
K projednání a) Informace o jednání na SVS k připravované vyhlášce o nákazách včel, 

konaném 27.11.2014 (Danihlík).  
b) Informace o jednání účastníků Mendelova centra 12.12.2014 (Čermák). 
c) Workshop v Kirchhain, Německo, 9.-10.2.2015, na programu budou mj. 

otázky testů VSH, doporučuje se účast za MSVV (Danihlík). 
d) Setkání členů MSVVs odbornou debatou (Gruna). 
e) Zvýšení aktivity členů MSVV. 

8. 

Úkoly, závěr a), b) Informace byly podány.. 
c) Doporučuje se účast na workshopu v Kirchhain,  za MSVV Přidal a Čermák. 
d) Setkání členů MSVV s odbornou tématikou bylo navrženo jako zimní spolková 
debata, možný termín a místo předběžně 7.2.2015 ve Zbýšově – zajišťuje Gruna. 
e) Zvýšení aktivity členů MSVV se předpokládá a očekává zejména s ohledem na 
možnost finanční stimulace při provádění terénních testů v rámci dotačních a 
sponzorských  projektů. 

 
 
Tabulka 1:  Výsledky hlasování o návrzích 
 

návrhy pro proti zdržel se přijato 
č. 1 Návrh programu jednání 4 0 0 100 % 

č. 2 Účast v projektu uhrazením vložného 4 2 0 67 % 

č. 3 Způsob využití sponzoringu 6 0 0 100 % 

č. 4 Pořádání konference v r. 2015 1 5 0 17 % 

č. 5 Vybudování stanice v Brdech 6 0 0 100 % 

 

  
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 20:00 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. 



 

Příloha k zápisu ze 14. jednání VR MSVV: 

 

Návrh ČAPIS (Česká apiterapeutická společnost) na spolupráci.  
Kontakt: Olga Horová, spojnicek13@gmail.com, mobil: 728 923 515 
     http://www.capis.cz/ 
 

1. v sekci zootechniky 

• veterinární péče - šetrnější látky pro likvidaci roztoče Varroa destructor 
• varroatolerantní včely  
• obrana včelstva onemocnění morem včelího plodu 
• chov včel geneticky kvalitních 

2. v sekci výzkumu 

• rezidua škodlivin ve včelích produktech, jak získávat "čisté" produkty  
• složení včelího jedu - porovnání obsahu ( koncentrace ) látek vzhledem k věku včely 

od které jed pochází 
• metodika odebírání včelího jedu, která by nebyla napadnutelná "ochránci zvířat" , ale 

byla by z etického hlediska přijatelná 
• přímá aplikace žihadel - jak správně - eticky aplikovat, zda a jak dlouho může včela 

toto přežít, zda je tedy vhodnější používat již "končící" létavky, pokud nemají větší 
koncentraci reziduí škodlivin v jedu, kdy a jak je odebírat 

• vše co se týká složení a účinků včelích produktů 

3. v sekci vzdělávání 

• přednášky odborníků na našich akcích 
• možnost pořádání společných akcí 
• odborné vedení výzkumných záměrů a záznamů našich členů a jejich dílčích 

příspěvků k výše uvedené problematice 
• popularizace výsledků sekce vědy v našich publikacích 
• vzájemná prezentace akcí druhé strany. 

 


