
 
 

ZÁPIS 2. sněmu MSVV 
 
 
Datum konání sněmu:  22. března 2014. 
Čas: Od 1310 do 1530 
Místo: Mendelova univerzita Brno, místnost A13. 
 
Zápis zaznamenal: Jan Havelka 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV. 
 
 

Prezence 
Přítomní:  
Blinka Josef, Čermák Květoslav, Danihlík Jiří, Gruna Bronislav, Havelka Jan, Kala Josef, 
Kalvoda Vít, Klíma Zdeněk, Krušina Radek, Křížek Miroslav, Matela Leopold, Ptáček 
Vladimír, Sabolovič Vladimír, Skřivánek Karel, Sládek Karel 
Přítomno 15 členů. 
Omluveni:  
Holub Pavel, Heller Tomáš, Heřman Tomáš, Přidal Antonín, Jiruš Karel, Matl Jiří, Nerad 
Ladislav, Novák Pavel, Rytina Lukáš, Texl Petr, Zigal Jiří, Matela Lukáš, Plevan Tomáš, Hykl 
Radomír 
Omluveno 14 členů 
Nepřítomní: 
Brentner Zdeněk, Sedláček Petr, Dubná Soňa, Staroň Martin 
Nepřítomno 4 členové 
Hosté 
Maršálek František 
 
 
Program sněmu 
 
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti společnosti a směřování na příští období 
3. Finanční zpráva  
4. Diskuse ke zprávám 
5. Návrh na čestné členství  
6. Plán činnosti společnosti 
7. Volba členů do výkonné rady 
8. Usnesení a závěr 
 
Sněm zahájil Karel Skřivánek a pověřil Havelku zajištěním zápisu ze sněmu.  
 
 
Průběh jednání 
 
1. Úvod 
K. Skřivánek zahájil sněm, přivítal hosta Ing. Františka Maršálka, žadatele o členství v MSVV. Poté 
seznámil s navrženým programem sněmu, k programu nebyly žádné pozměňovací návrhy.  
 
 
 
 



 
 
2. Zpráva o činnosti společnosti a směřování na příští období 
 
Předseda. Čermák ve své zprávě uvedl okolnosti vzniku společnosti a zrekapituloval její činnost od 
ustavujícího sněmu v únoru 2011 připomenutím hlavních činností.  
V rámci hlavního projektu společnosti „Varroatolerantní včela“ se v r. 2011 uskutečnila dvě setkání na 
včelnicích, a to v Petrušově a Lechovicích, proběhla dvě setkání k vyhodnocení projektu za předchozí 
sezonu (počátkem r. 2012 a 2013), byla založena včelnice ve vojenském újezdu Libavá v režii B. 
Gruny. J. Danihlík absolvoval konzultace u dvou odborníků ve Švédsku na jaře 2013 – u Prof. Friese a 
pana E. Österlunda a získané informace poskytl společnosti. Předseda konstatoval, že práce na 
projektu vázly a nedosáhli jsme viditelného posunu. 
Uspořádali jsme dvě odborné konference pro včelařskou veřejnost, první v říjnu v Mendelově muzeu 
v Brně a druhou v říjnu 2012 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Konference byly 
účastníky kladně hodnoceny. V  říjnu 2013 jsme se podíleli na organizaci semináře dvou švédských 
odborníků o včelích probiotikách, konaném opět na UP v Olomouci. 
Společnost prosadila na Státní veterinární zprávě klinickou studii na ověření možností chovu včel bez 
syntetických akaricidů, projekt řídil Z. Klíma. Byl realizován v r. 2012 a počátkem r. 2013 byl 
ukončen. 
Významné bylo prosazení novely vyhl. 299 (o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka), její části o moru a hnilobě plodu, jejíž návrh zohledňující nové 
poznatky o moru jsme předložili. Ten byl z velké části do novely zapracován, ačkoliv jednání byla 
nesmírně obtížná, protože na SVS byl značný odpor vůči změnám. Nebylo např. přijato navržené 
okamžité dohledávání zdroje infekce podle pozitivního nálezu spor v měli.  
Přínosná byla i odborná publikační činnost našich členů. Přehled publikací je na webových stránkách 
společnosti.  
Předseda uzavřel svoje vystoupení konstatováním a výzvou, že důraz by měl být nadále na pracích ve 
vyhledávání a selekci varroatolerantních včel. Je ale třeba volit jiný přístup a motivaci členů. Možné je 
také ustavit neformální tematické či pracovní skupiny pro výměnu informací, iniciativa by měla 
vycházet především z členské základny. 
 
3. Finanční zpráva 
 
Revizor společnosti V. Sabolovič přednesl finanční zprávu a také revizní zprávu. Obě jsou přílohou 
tohoto zápisu. 
 
4. Diskuse ke zprávám 
 
Diskusi řídil K. Skřivánek. V rámci ní Dr. Ptáček představil Mendelův včelín u kláštera na Starém 
Brně, jenž je součástí Mendelova Muzea, nyní v pronájmu Masarykovy univerzity. V. Kalvoda 
předvedl a vysvětlil způsob práce v diskusním fóru v privátní sekci na webových stránkách 
společnosti, slíbil v něm zapracovat některé další funkce.  
Z další diskuse vyplynuly náměty pro práci společnosti v dalším období, některé z nich byly zahrnuty 
do plánu činnosti společnosti (6. bod programu). 
 
5. Návrh na čestné členství 
 
Předseda Čermák v souladu se stanovami přednesl sněmu návrh na udělení čestného členství Doc. 
Vladimíru Ptáčkovi. Účastníci návrh jednomyslně přijali, je součástí usnesení. 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Plán činnosti společnosti 
 
Čermák zformuloval návrh plánu činnosti, jak vyplynul z jednání sněmu, hlavně z diskuse (4.) takto: 

• Zefektivnit projekt „Varroatolerantní včela“ – hledat účinnější formy zainteresování členů 
společnosti. 

• Pořádat pravidelně každý rok pracovní setkání k projektu VT na včelnici některého z členů 
společnosti. 

• Zorganizovat setkání členů na Libavé dne 26. července 2014, organizátor B. Gruna. 
• Pořádat každý rok kolokvium společnosti (začátkem února), garant B. Gruna. 
• Zpracovat a podat žádost o grant na hodnocení pylové rozmanitosti včelí pastvy. 

 
Plán činnosti je také součástí usnesení. 
 
7. Volba členů do výkonné rady 
 
Volbu řídil ředitel společnosti Havelka. 
Kandidáti do VR byli: 

• Čermák Květoslav 
• Danihlík Jiří 
• Gruna Bronislav 
• Holub Pavel 
• Kala Josef 
• Klíma Zdeněk 
• Matela Leopold 
• Skřivánek Karel 

V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni: 
• Čermák – 15 hlasů 
• Danihlík – 13 hlasů 
• Gruna – 12 hlasů 
• Klíma – 15 hlasů 
• Matela – 14 hlasů 
• Skřivánek – 14 hlasů 

Hlasovali všichni přítomní členové, všechny hlasy byly platné. 
Kandidáti Holub a Kala měli shodný počet 11 hlasů. Proto následovalo druhé kolo, ve kterém se volil 
poslední člen VR. Kandidát Holub v něm obdržel 2 hlasy, Kala 10 hlasů. Dva hlasy byly neplatné, 
jeden člen nehlasoval. Do VR byl tedy zvolen Kala. 
Výkonná rada bude od sněmu pracovat ve složení: 

• Čermák Květoslav 
• Danihlík Jiří 
• Gruna Bronislav 
• Kala Josef 
• Klíma Zdeněk 
• Matela Leopold 
• Skřivánek 

 
Čermák navrhl, aby ve funkci revizora společnosti sněm namísto volby pouze potvrdil stávajícího 
revizora V. Saboloviče, jelikož on je jediným kandidátem na tuto funkci. Plénum s návrhem 
souhlasilo. Toto řešení je součástí usnesení sněmu.  
 
 
 



 
 
8. Usnesení a závěr 
 
Sněm společnosti: 
 
A. Bere na vědomí 
Zprávu předsedy Květoslava Čermáka o činnosti společnosti od jejího ustavení. 
 
B. Schvaluje 
1. Zprávu revizora o hospodaření společnosti a revizní správu 
2. Udělení čestného členství Doc. Vladimíru Ptáčkovi, CSc.  
3. Výkonnou radu společnosti ve složení: Čermák Květoslav, Danihlík Jiří, Gruna Bronislav, Kala 

Josef, Klíma Zdeněk, Matela Leoš, Skřivánek Karel. 
4. Plán činnosti společnosti na další období v tomto znění: 

• Zefektivnit projekt „Varroatolerantní včela“ – hledat účinnější formy zainteresování členů 
společnosti. 

• Pořádat pravidelně každý rok pracovní setkání k projektu VT na včelnici některého z členů 
společnosti. 

• Zorganizovat setkání členů na Libavé dne 26. července 2014, organizátor B. Gruna. 
• Pořádat každý rok kolokvium společnosti (začátkem února), garant B. Gruna. 
• Zpracovat a podat žádost o grant na hodnocení pylové rozmanitosti včelí pastvy (Danihlík, 

Havelka, Kalvoda, Matela Leop.). 
 
C. Potvrzuje ve funkci revizora společnosti Vladimíra Saboloviče. 
 
D. Ukládá 
1. Výkonné radě zodpovědně hospodařit s prostředky společnost. 
2. Výkonné radě pravidelně se zabývat realizací přijatého plánu činnosti společnosti. 
 
Sněm MSVV ukončil řídící sněmu K. Skřivánek v 1530 hod. 
¨ 
 
Po ukončení sněmu krátce jednala výkonná rada v novém složení.  
Poté proběhl doprovodný program sněmu k praktickým otázkám činnosti společnosti včetně 
vyhodnocení VT projektu za rok 2013. 
 

Květoslav Čermák, v.r.  

předseda MSVV, o.s.      

 

Karel Skřivánek, v.r. 

místopředseda MSVV, o.s. 

 

Vladimír Sabolovič,v.r. 

revizor MSVV, o.s. 

Přílohy: 

• Prezenční listina 

• Zpráva o hospodaření a revizní zpráva 
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Zpráva o finančním hospodaření od  1. Sněmu MSVV o.s. 

 

    Zpráva o finančním hospodaření je zpracovaná s využitím opisu Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy za 
roky 2011, 2012 a 2013, které jsou uvedeny v příloze. Originální výkazy jsou uloženy v účetnictví 
společnosti a v zákonném termínu byly odevzdány společně s daňovým přiznáním daně z příjmů 
právnických osob na příslušné Územní pracoviště Finančního úřadu Jihomoravského kraje. 

   Společnost po celou dobu existence vykonává pouze hlavní činnost. 

    V roce 2011 byly příjmy a tedy i výnosy pouze za členské příspěvky a úroky v bance. V nákladech 
byly pouze poplatky bance. 

    V roce 2012 byly výnosy tvořeny členskými příspěvky, úroky v bance a vkladem na konferenci, 
kterou společnost zajišťovala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Náklady na 
cestovné, reprezentaci, služby a spotřebu materiálu byly vynaloženy na zajištění konference. 

    V roce 2013 byly výnosy opět tvořeny členskými příspěvky, úroky v bance a vkladem na 
konferenci, kterou společnost zajišťovala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Náklady 
na cestovné, reprezentaci, služby a spotřebu materiálu byly opět vynaloženy na zajištění konference. 

    Jak vyplývá z tabulek v příloze, byl ve všech třech letech vytvořen účetní zisk a to v roce 2011 
celkem 28.700,-Kč, v roce 2012 celkem 16.307,-Kč a v roce 2013 celkem 487,-Kč. Tento zisk je 
převeden do fondu a bude využit pro zajištění činnosti společnosti v dalších letech. 

    Daň z příjmu právnických osob v jednotlivých letech byla ve výši 0,-Kč, protože byl využit §20, 
odst. (7), zákona č.586/92 Sb., který umožňuje snížit základ daně do 300.000,-Kč v plné výši u 
poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( §18, odst.(3) téhož zákona). 
Podmínkou je vyčerpání zisku do tří let od vytvoření. 

   Závěrem předkládám ke schválení členům společnosti Dohodu o provedení práce na zpracování 
účetnictví za rok 2013 mezi paní účetní Sylvou Přidalovou a MSVV o.s. v celkové výši 7.000,-Kč. 
Výplata bude provedena v roce 2014, včetně odvedení 15% srážkové daně.  
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Revizní zpráva od 1.sněmu MSVV o.s. 

 

1. Kontrola účetnictví a finančního hospodaření v letech 2011, 2012 a 2013 

 

Mohu konstatovat, že účetnictví a finanční hospodaření je vedeno řádně, úplně a koncové 
stavy účtů odpovídají skutečnosti. 

 

2. Kontrola zápisů z jednání Výkonné rady MSVV o.s. 

  

Jednání Výkonné rady jsem přítomen a nebo kontroluji zápisy a případné nejasnosti konzultuji 
s předsedou společnosti Květoslavem Čermákem nebo pověřeným členem Výkonnné rady. 

 

3. Připomínka k novému Občanskému zákoníku 

   

     Na transformaci máme čas 3 roky, pokud nebudeme mít potřebu výrazně inovovat Stanovy 

     MSVV o.s.  
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MSVV o.s - 2.sněm 22.03.2014 - zpráva o finančním hospodarění 

 

Výkaz zisků a ztrát za rok 2011         

      

Poř. UKAZATEL  Účetní  Hlavní  Hospodářská 

č.   stav činnost činnost 

   v Kč v Kč v Kč 

1. Cestovné (MSVV)     

2. Náklady na reprezentaci     

3. Služby (MSVV)     

4. Poplatka bance  301,00 301,00  

5. Provozní náklady  301,00 301,00  

6. NÁKLADY  CELKEM  301,00 301,00  

      

7. Tržba (školy, konference, přednášky)    

8. Úroky  1,09 1,09  

9. Členské příspěvky  29000,00 29000,00  

10. Provozní výnosy  29001,09 29001,09  

11. VÝNOSY CELKEM  29001,09 29001,09  

      

12. ÚČETNÍ ZISK  28700,09 28700,09  

13. ÚČETNÍ ZTRÁTA     

      

ROZVAHA za rok 2011     

Poč.   AKTIVA PASIVA  

č.   v Kč v Kč  
1. Banka  28700,09   
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Výkaz zisků a ztrát za rok 2012         

      
Poř. UKAZATEL  Ú četní  Hlavní  Hospodářská 
č.   stav činnost      činnost 

   v Kč v Kč v Kč 

      

1. Cestovné (MSVV)  9503,00 9503,00  

2. Náklady na reprezentaci  15873,00 15873,00  

3. Služby (MSVV)  25285,00 25285,00  

4. Poplatky bance  1052,00 1052,00  

5. Spotřeba materiálu  362,00 362,00  

6. Mzdy (DPP)  600,00 600,00  

7. Provozní náklady  52675,00 52675,00  

8. NÁKLADY  CELKEM  52675,00 52675,00  

      

9. Tržba (školy, konference, přednášky) 49978,00 49978,00  

10. Úroky  4,02 4,02  

11. Členské příspěvky  19000,00 19000,00  

12. Provozní výnosy  68982,02 68982,02  

13. VÝNOSY CELKEM  68982,02 68982,02  

      

14. ÚČETNÍ ZISK  16307,02 16307,02  

15. ÚČETNÍ ZTRÁTA     

      

ROZVAHA za rok 2012     

Poč.   AKTIVA PASIVA  

č.   v Kč v Kč  

1. Banka  42136,11   

2. Pokladna  2871,00   

3. FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM  45007,11   
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Výkaz zisků a ztrát za rok 2013         

      

Poř. UKAZATEL  Ú četní  Hlavní  Hospodářská 
č.   stav činnost     činnost 
   v Kč vKč v Kč 
      

1. Cestovné (MSVV)  4132,00 4132,00  

2. Náklady na reprezentaci  907,00 907,00  

3. Služby (MSVV)  13592,00 13592,00  

4. Poplatka bance  486,00 486,00  

5. Provozní náklady  19117,00 19117,00  

6. NÁKLADY  CELKEM  19117,00 19117,00  

      

7. Tržba (školy, konference, přednášky) 2100,00 2100,00  

8. Úroky  4,11 4,11  

9. Členské příspěvky  17500,00 17500,00  

10. Provozní výnosy  19604,11 19604,11  

11. VÝNOSY CELKEM  19604,11 19604,11  

      

12. ÚČETNÍ ZISK  487,11 487,11  

13. ÚČETNÍ ZTRÁTA     

      

ROZVAHA za rok 2013     

Poč.   AKTIVA PASIVA  

č.   v Kč v Kč  

1. Banka  43763,22   

2. Pokladna  1731,00   

3. FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM  45494,22   
 

 

Finanční zprávu, revizní zprávu a zprávu o finančním hospodaření zpracoval:    

Sabolovič Vladimír 

Revizor MSVV o.s.      

 

 

 


