
 
 

ZÁPIS 
17. zasedání výkonné rady MSVV 

 
 
 
Datum konání: 23. 5. 2015 
Čas (od-do): 1300 1700 
Místo: Brantice 
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 Omluven 

Bronislav Gruna Omluven 
Zdeněk Klíma Omluven 

Leopold Matela Přítomen 

členové: 

Josef Kala Přítomen 

usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové): Ano 
KANCELÁŘ MSVV 

ředitel: Jan Havelka Přítomen 

jednatel: Karel Dvořák Přítomen 

   

HOSTÉ 
revizor MSVV: Vladimír Sabolovič Přítomen 

členové MSVV: Blinka, Matl, Křížek, Sládek, Matela Lukáš. 
ostatní hosté:  Maláska Jan, Sládková Eva 

 
 
 
 
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 Dokončení finanční zprávy ke sněmu 2014, úkol trvá – Sabolovič. 

Zápis 14, 4) – směrnice k projektu pro NNO – Čermák, Přidal; informace členům 
k možnosti zapojení se do řešení projektu – Čermák.  
Zápis 16, 3) – formální záležitosti k přijetí nového člena, Š. Dlouhé – Havelka, 
Dvořák. 
Zápis 16, 4a) – předání agendy jednatele K. Dvořákovi – Sládek.  
Zápis 16, 4b) – smlouva pro admina webu J. Kvapila – Čermák.  
Zápis 16, 4c) – přístup do datové schránky pro K. Dvořáka – Čermák.  
Zápis 16, 7) – odměna za překlad Ing. Ivanu Černému – Čermák. 

1. 

Jednání  
Dokončení fin. zprávy – úkol trvá. 
Zápis 14, 4) – splněno. 
Zápis 16, 3) – splněno. 
Zápis 16, 4a) – splněno. 
Zápis 16, 4b) – úkol trvá. 
Zápis 16, 4c) – splněno. 
Zápis 16, 7) – Ing. Černý odměnu odmítl, splněno. 
 

 
 

Téma Přijetí nového člena 
Zpravodajové Havelka 
K projednání Přihlášku do MSVV si podal MUDr. Jan Maláska z Tišnova.  
Jednání Žadatele doporučili Čermák a Matela Lukáš.  

 

2. 

Úkoly, závěr VR rada chválila přijetí nového člena, viz. hlasování č. 1. Dořešit formality 
k přijetí nového člena – kancelář MSVV. 

 

Téma Novelizace příspěvkového řádu 
Zpravodajové Havelka 
K projednání Vzhledem ke zřízení nového účtu MSVV u Fio banky předkládá se upravený 

příspěvkový řád ke schválení. 
Jednání VR projednala novelizaci příspěvkového řádu, upravila způsob stanovení výše 

členského příspěvku.  

3. 

Úkoly, závěr VR novelizaci příspěvkového řádu přijala, viz hlasování č. 2   
 
 
 

Téma Provoz a odborná náplň činnosti testovacích stanic 
Zpravodajové Čermák, Kala, Gruna 
K projednání Prodiskutovat řešení TS (Libavá, Brdy) provozní, ekonomické a materiální, 

personální, a zejména odbornou náplň TS. 

4. 

Jednání Stanovení podmínek ke zřízení a provozu TS Brdy 



 
Úkoly, závěr Majitelem a provozovatelem TS bude J. Kala, stejně tak bude hlášena v centrální 

evidenci. Odborným garantem na základě metodik k VT a VSH projektu bude 
MSVV, pro legislativní podporu bude sepsána dohoda o odborném dohledu.  
Stanici Kala vybuduje na vlastní náklady, MSVV dodá a uhradí dodání 
inseminovaných matek určených k testování. Čermák prověří možnost 
financování ze sponzorského příspěvku, který poskytla společnost Konica Minolta 
prostřednictvím MENDELU. MSVV uhradí fotopast na ochranu TS před 
vandalizmem. 

 

Téma Medializace a prosazování cílů MSV 
Zpravodajové Celý kolektiv MSVV 
K projednání Jde o trvalý úkol, kterému je ale třeba se soustavně a cílevědomě věnovat. Probrat 

a prodiskutovat hlavní směry jeho naplňování, příp. určit další postup a úkoly. 
 

5. 

Úkoly, závěr Je třeba podávat o činnosti MSVV informace, které ji budou prezentovat. Po 
vybudování TS Brdy vydat prostřednictvím odborných i veřejných periodik 
zprávu o jejím zřízení, stejně tak o TS Libavá, bez bližší specifikace jejich polohy, 
s upřesněním významu TS a našich cílů. Dále informovat o VSH projektu a jeho 
výsledcích. Nezaměřovat se primárně na kritiku  SVS a ČSV, místo toho 
navrhovat alternativní řešení problémů oboru.  
Sládek navrhuje určit nejlépe v jednotlivých krajích ČR zástupce MSVV pro 
kontakty se státní správou. Tito zástupci budou mít k dispozici vizitky. Ty jsou již 
navrženy a specifikovány v Pravidlech pro používání loga MSVV. Úkol – 
specifikovat působení zástupců a postupně je ustanovit. 

 

Téma Jednání na MZe o dotacích 
Zpravodajové Matela, Sládek 
K projednání Informovat VR o průběhu jednání na MZe v rámci národního včelařského 

programu. 

6. 

Úkoly, závěr Matela a Sládek podali informace o jednání, vypracuji písemné stanovisko 
k dotacím (dotování včelích matek) a zašleme prostřednictvím datové schránky na 
MZe. 

 

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 17:00 hod. 
 

Návrhy pro proti zdržel se přijato 

č. 1  Přijetí nového člena – MUDr. Jan Maláska Ph.D. 4 0 0 100 % 

č. 2  Novelizace příspěvkového řádu 4 0 0 100 % 

Květoslav Čermák, v.r.   

předseda MSVV, o.s.      

 

Karel Skřivánek, v.r. 

místopředseda MSVV, o.s. 

 

Vladimír Sabolovič,v.r. 

revizor MSVV, o.s. 


