
 

 
ZÁPIS 

15. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 4. 3. 2015 
Čas (od-do): - - - - - - 
Místo: e-mailová komunikace 
Zapisovatel: Jan Havelka 
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 
Zdeněk Klíma Přítomen 

Leopold Matela Přítomen 

členové: 

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

KANCELÁ Ř MSVV 
ředitel: Jan Havelka Přítomen 

jednatel: Karel Sládek Přítomen 
HOSTÉ 

členové MSVV:  
ostatní hosté:  

 
 
 
 
Jednání svolal předseda MSVV Čermák formou e-mailové komunikace.  
 
 



 

Program a průběh jednání:  
 
 
 

Téma Směrnice k projektu NNO 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Návrh směrnice k projektu pro NNO, viz příloha 

1. 

Jednání Obdrželi jsme z Ministerstva zemědělství ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 
NNO na náš projekt nazvaný „Vyhledávání včelstev se znaky rezistence proti 
parazitickému roztoči Varroa destructor“, podepsané jsme je vrátili na 
ministerstvo. Přidělená dotace je poskytovatelem výrazně zkrácena. V žádosti 
jsme požadovali dotaci ve výši 339.156 Kč, poskytovatel nám přiznal 150.000 Kč. 
V souladu s rozhodnutím MZe můžeme dotaci čerpat ve stejné struktuře 
(proporcích), jak bylo v žádosti o dotaci. Proto jsou ve směrnici vyčísleny finanční 
prostředky rozdělené na tři dotované položky (otoskopy, cestovné na kurz, 
odměny za testy) a jejich výše. Směrnice k využití dotace na projekt je charakteru 
předpisu řešícího především finanční a organizační stránku projektu, odborné 
stránky se jen dotýká. Vlastní provádění VSH testů bude popsáno v metodice, 
kterou obdrží účastníci projektu a podrobnosti jim budou vysvětleny při odborném 
výcviku.  
Směrnice byla členy výkonné rady připomínkována, poté upravena, a předložena 
VR ke schválení.  
Hlasování o směrnici členové VR posílali na e-mail předsedy s kopií jejím 
ostatním členům.  

 
 

Hlasování 
 

Jméno pro proti zdržel se přijato 
Bod. č. 1 7 0 0 100 % 

 

 
 

Květoslav Čermák, v.r.   

předseda MSVV, o.s.      

 

Karel Skřivánek, v.r. 

místopředseda MSVV, o.s. 

 

Vladirmír Sabolovič,v.r. 

revizor MSVV, o.s. 

 



 

Příloha zápisu:  

 

 
Směrnice MSVV o účasti členů v dotovaném projektu NNO v r. 2015. 
 
 
 
Název projektu:  
Vyhledávání včelstev se znaky rezistence proti parazitickému roztoči Varroa destructor.  

 
Charakter projektu:  
Dotace Ministerstva zemědělství ČR (MZe) pro nestátní neziskovou organizaci. 

 
 

 
Čl. 1 

(1) Jako vedoucího projektu schvaluje výkonná rada MSVV Květoslava Čermáka, jeho 
zástupce Antonína Přidala. 
(2) Podmínka účasti člena MSVV v projektu je absolvování odborného výcviku. Cena za 

tento odborný výcvik činí 3.250,- Kč. V případě poskytnutí daru MSVV v hodnotě min. 
2.000,- Kč se od platby za odborný výcvik upouští. 

Čl. 2 
(1) Člen MSVV se do projektu musí přihlásit nejpozději 5 dnů před dnem konání 
odborného výcviku, v témže termínu uhradí cenu za odborný výcvik nebo poskytne dar 

na účet MSVV 2000688625/2010, variabilním symbolem složeným z číslice 9 a jeho 
osobního členského čísla (např. pro členské číslo 001 bude VS: 9001), pro platby ze 

Slovenska jsou platební údaje IBAN: CZ7020100000002000688625, SWIFT/BIC: 
FIOBCZPPXXX. Splněním výše specifikovaných podmínek se člen MSVV stává 
účastníkem projektu. 
(2) Odborný výcvik k metodice testů varroasenzitivní hygieny (VSH) zahrnuje: 
vysvětlení principu testu, zaučení do použití otoskopu a vlastního testu VSH, předání 
otoskopů s převzetím hmotné zodpovědnosti za přístroj, vysvětlení vedení záznamu 
testu a zodpovězení dotazů účastníků výcviku. Každý účastník projektu zároveň nahlásí 

počet včelstev, která plánuje vyhodnotit VSH testem. Přičemž každé včelstvo bude 
otestováno jedním úplným testem. MSVV poté uzavře s účastníky projektu dohody o 
provedení práce (DPP) na práce spojené s vykonáním testů v r. 2015. 

(3) Na nákup přístrojů – otoskopů je určena částka 93.156 Kč z dotace na projekt. 
(4) Účastníkům projektu bude uhrazeno cestovné, jestliže předloží řádně vyplněné a 

doložené cestovní příkazy. Na cestovné na odborný výcvik je určena částka 21.000,- Kč 
z dotace na projekt.  
 



 

Čl. 3 
(1) Vedoucí projektu před sezonou zjistí součet předpokládaných testů všech účastníků 

projektu. Pokud bude max. 450, bude za každý úplný test (dle odst. 4, příp. 5) vyplacena 
účastníkům odměna na DPP ve výši 500 Kč. Pokud po ukončení testů bude v součtu od 

všech účastníků projektu počet úplných testů menší než 450, budou odměněny další 
testy těch účastníků, kteří jich vykázali více, než před sezonou nahlásili, a to 
proporcionálně podle počtu včelstev před sezonou nahlášených pro VSH test. Pokud 

počet úplných testů bude vyšší než 450, budou vyplaceny odměny na počty před 
sezonou nahlášených testů a až případný zbytek bude proporcionálně podle počtu 

nahlášených včelstev vyplacen těm účastníkům, kteří vykázali více testů, než před 
sezonou nahlásili. Celková suma vyplacených odměn za testy je rozpočtována na 
225.000 Kč.  

(2) Chovatel – účastník projektu se z vlastních prostředků vybaví pomůckami na měření 
stupně infikovanosti včelstev. V sezoně provede v každém včelstvu, které plánuje 

testovat, jedno, příp. dvě měření infikovanosti jeden až dva týdny před plánovaným 
testem za účelem zjištění vhodnosti doby pro provedení testu. Pro provedení testu je 
vyhovující alespoň 5% infikovanost plodu. Pokud je včelstvo, jež plánuje testovat, slabě 

infikované, může jeho infikovanost zvýšit: a) převěšením jeho plodu do včelstva se 
silným zdrojem roztočů a včas před měřením jej vrátí, anebo b) odloží provedení testu 

na dobu, kdy se zvýší infikovanost plodu přirozeným růstem kleštíků ve včelstvu.  
(3) Vlastní měření, tedy test VSH, provede účastník projektu v měsících červen, 

červenec, srpen, nejpozději v první polovině září.  
(4) Jeden úplný test musí zahrnovat nález nejméně 20 parazitovaných kukel 
v testovaném včelstvu na plodu 0 až 6 dnů před líhnutím (tmavnoucí oči). Přitom je 

možno test rozložit na dva nebo několik termínů a potom sčítat vyšetřené buňky pro 
dosažení min. 20 parazitovaných kukel. Data z měření v jednom dni se však vedou vždy 

v samostatné části protokolu (tabulce záznamu) s nadpisem „Dílčí test“ a zvlášť se 
nakonec uvedou také součty měření z těchto dnů, což bude v protokolu nadepsáno jako 
„Úplný test“. Pokud úplný test bude proveden v jednom termínu, bude také nadepsán 

jako „Úplný test“.  
(5) Časově náročnější varianta úplného testu zahrnuje určení infikovanosti plodu (v 

%) ve dvou fázích, a to do 50 hodin po zavíčkování larev a v témže plástu 0 až 6 dnů 
před líhnutím (tmavnoucí oči). Přitom je nutno v každém z obou termínů (fází vývoje 
plodu) najít 15-20 parazitovaných kukel. Tento test je kontrolní, slouží pro ověření 

účinnosti testu VSH v daném chovu a je pro účastníka projektu fakultativní.  
(6) Podrobná metodika VSH testů bude definovaná v samostatné příručce VSH testů, 

kterou obdrží účastníci projektu při odborném výcviku.  
(7) Účastník projektu zajistí, aby v každém testovaném včelstvu byla označena matka, 

nelépe číslovaným opalitem a pokud zná její původ, zaznamená ho do protokolu k testu. 
U otestovaných matek účastník projektu eviduje dožití matky, tj. do kdy je přítomna než 
je vyměněna za jinou.  

 



 

Čl. 4 
(1) Záznamy o testech předá každý účastník vedoucímu projektu nejpozději do 30. září 

2015. Poté vedoucí projektu sestaví přehled úplných testů a určí výši odměn za testy 
jednotlivým účastníkům projektu a zařídí jejich vyplacení. 

(2) Za práce s vedením projektu a vyhodnocením testů bude vedoucímu projektu 
vyplacena odměna na DPP ve výši do 12.000 Kč z prostředků MSVV. 
(3) Nevyčerpané prostředky z dotace na projekt od MZe v jednotlivých položkách podle 

rozpočtu projektu lze použít na výdaje dle jiných položek, což je v pravomoci vedoucího 
projektu. Zbylé nevyčerpané prostředky dotace se musejí vrátit poskytovateli. 

 
 
 

Tato směrnice byla schválena výkonnou radou MSVV dne 4. března 2015. 
 

 
Ing. Květoslav Čermák, CSc. 
Předseda MSVV 

 
Ing. Karel Skřivánek 

Místopředseda MSVV 
 

Ing. Vladimír Sabolovič 
Revizor MSVV 

 


