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ZÁPIS 

16. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 18. 4. 2015 
Čas (od-do): 1500 1800 
Místo: Mendelova univerzita Brno, učebna A13 
Zapisovatel: Karel Sládek, 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 Omluven 

Bronislav Gruna Přítomen 
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 Sládek, Karel Dvořák Přítomen 
Hosté:  

revizor MSVV: Vladimír Sabolovič Přítomen 
členové MSVV: A. Přidal, L. Nerad, J. Blinka, M. Křížek, J. Matl 

 
 
 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Sládka a Havelku zajištěním zápisu ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu 
programu jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných. 
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Program a průběh jednání:  
 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Dle jednotlivých bodů. 

K projednání Zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – Čermák. 
Zápis 09, 3) – administrace činnosti lektorů MSVV – Matela. 
Zápis 13, 7) – Zpravodaj č.3 – Skřivánek.  
Dokončení revizní zprávy – Sabolovič přislíbil termín dokončení k 
11.1.2015. 
Zápis 14, 2) – členská základna, čl. příspěvky – Sládek. 
Zápis 14, 4) – směrnice k projektu pro NNO – Čermák, Přidal; informace 
k možnosti zapojení se do řešení projektu členům – Čermák.  
Zápis 14, 5) – administrace ohledně sponzoringu – Přidal.  
Zápis 14, 7) – příprava testovací stanice Brdy – Kala.  
Zápis 14, 8c) – účast na workshopu v Kirchhain – neuskutečněno pro 
časovou náročnost. 
Zápis 14, 8d) – zimní spolková debata (v únoru 2015) – Gruna.  
 

1. 

Úkoly 08,5) splněno. Práce na publikaci se plánuje na zimu 2015/2016. 
09, 3) splněno – připraveno 10 bodů, jak postupovat při organizování. 
Matela je pověřený administrativou vzdělávací činnosti. Bude 
vypracována vzorová kalkulace vzdělávací akce (Matela). 
14,3) splněno, Zpravodaj rozeslán členům v průběhu dubna 2015 
Dokončení revizní zprávy – úkol trvá, Sabolovič doplní neúplnou revizní 
zprávu 
14, 2) splněno; je třeba novelizovat příspěvkový řád, možnost oddělit 
členský příspěvek a dar při zaslání vyššího obnosu; zveřejnit na interním 
fóru viditelněji čísla členů pro příspěvky (Havelka) 
14, 5) sponzoring projektů bude pod záštitou Mendelovy univerzity, se 
situací seznámil VR Přidal. 
14, 7) splněno; připravuje se testační stanice s cca 10 úly ve vojenském 
prostoru Brdy (Kala), diskutována otázka personálního a materiálního 
zabezpečení chodu stanice – Kala předloží VR kalkulaci nákladovosti 
vybudování a provozu stanice. Je nezbytné vypracovat odborné zadání 
(metodiku) jejího provozu (Čermák) a předložit VR. 
17, 8d) nesplněno, úkol zrušen (Gruna).  

 

Téma Projekt pro NNO dotovaný MZe v r. 2015 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Zhodnotit dosavadní průběh příprav projektu a možnosti jeho realizace. 

 

2. 

Úkoly, závěr Projekt se úspěšně realizuje s 21 účastníky, proběhl praktický kurz 
testování a sběru dat. Seznam účastníků je v příloze č. 1  
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Téma Přijetí nového člena 
Zpravodajové Sládek 
K projednání Přihlášku do MSVV si podala RNDr. Štěpánka Dlouhá z Varnsdorfu, 

přiložila podrobné představení sebe.  
 

3. 

Úkoly, závěr RNDr. Dlouhá byla radou jednomyslně přijata – hlasování č. 1. Je třeba 
dořešit formální záležitosti přijetí (kancelář MSVV). 

 
 

Téma Změny v kanceláři 
Zpravodajové Havelka 
K projednání a) Návrh na změnu jednatele je ochoten funkci vykonávat Karel Dvořák. 

b) Vystoupením V. Kalvody nemáme admina stránek, navrhuje se zadat 
externímu spolupracovníku Ing. Jiřímu Kvapilovi, který společnosti tvořil 
přihlašovací formuláře na minulé konference, pomoc s ním byla 
předjednána. 
c) Informace – MSVV zřídila datovou schránku 6i8x9h8, přístup k jejímu 
používání mají Čermák, Havelka, zařídí se i pro jednatele.  
 

4. 

Úkoly, závěr a) Dvořák byl jmenován jednatelem MSVV. Havelka a Sládek zajistí 
předání agendy, Dvořák bude mít na starosti především členskou evidenci. 
b) Běžnou správu webu zajišťuje Havelka, složitější úkoly budeme řešit 
pomocí externisty Ing. Jiřího Kvapila, s nímž uzavřeme dohodu o správě 
webu, její součástí bude klauzule o diskrétnosti k obsahu interních 
dokumentů. 
c) Čermák zajistí přístupová práva do datové schránky pro Dvořáka. 

 
 

Téma Změna účetní, smlouva o vedení účetnictví pro MSVV 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Od 1.4.2015 veškeré účetnické a související služby povede pro MSVV 

nová účetní, p. Hana Huzlíková z Moravské Třebové za cenově 
výhodnějších podmínek. VR se předkládá ke schválení smlouva o vedení 
účetnictví.  
Informace – dosavadní účet MSVV u Poštovní spořitelny byl zrušen, 
máme už jen účet u Fio banky.  
 

5. 

Úkoly, závěr VR se seznámila s obsahem smlouvy (Čermák předem zaslal členům VR 
k nahlédnutí) a jednomyslně ji přijala – hlasování č. 2, smlouva – viz 
příloha č. 2. 
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Téma Jednání ke včelařským dotacím 
Zpravodajové Matela, Sládek 
K projednání Dne 16.4.2015 se na MZe uskutečnilo jednání k přípravě nového 

dotačního programu pro včelaře, za MSVV se zúčastnili dva zástupci. 
 

6. 

Úkoly, závěr Byla podána zpráva o jednání na Mze, kde MSVV prezentovala své 
podněty. Po zaslání pilotní koncepce z MZe bude nutné do tří týdnů 
reagovat a komentovat předložený návrh. 

 

Téma  Monografie MSVV 
Zpravodajové  Sládek 
K projednání  Stav přípravy monografie 

7. 

Úkoly, závěr Sládek informoval o stavu přípravy monografie, předpokládá uvedení na 
trh na podzim 2015. 
Čermák navrhl odměnu za překlad článku od Erika Österlunda (cca 12 stran) 
pro externího spolupracovníka I. Černého. VR se shodla, že toto je na místě a výši 
odměny stanovila v rozsahu 3-4 tisíce korun. S Černým projedná Čermák. 

 
 

Téma Různé 
Zpravodajové  Sládek 

8. 

K projednání Mgr. Bedřich Svoboda prostřednictvím Sládka oslovil MSVV se zájmem 
založit v Liberci soukromou včelařskou školu. MSVV nabídl podílet se na 
zajištění výuky prostřednictvím lektorů, kteří za MSVV provádějí 
vzdělávací akce.  

 Úkoly, závěr Mgr. Svoboda projevil zájem o zabezpečení výuky odborníky MSVV na 
připravovaném oboru včelařství v Liberci, záměr je ve fázi sondování 
možností. Rada se usnesla, že momentálně není možné jako MSVV 
garantovat výuku kvůli časové vytíženosti ve vlastních projektech 
(Sládek). 
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Tabulka 1:  Výsledky hlasování o návrzích 
 

Návrhy pro proti zdržel se přijato 

č. 1  Přijetí nového člena – RNDr. Dlouhá 5 0 0 100 % 

č. 2  Smlouva o účetnictví 5 0 0 100 % 
 

 
 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 18:00 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. 

 

 

 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků VSH projektu pro NNO dotovaný MZe v r. 2015. 

2. Smlouva o účetních službách. 
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Příloha č.1   Seznam účastníků VSH projektu a čísla přidělených otoskopů 

 

Ev. č. Jméno Příjmení č. otoskopu Poznámka 

0001 Josef Blinka MSVV-17  

0004 Květoslav Čermák - - - má vlastní 

0005 Jiří Danihlík MSVV-04  

0006 Bronislav Gruna MSVV-09  

0011 Josef Kala MSVV-14  

0012 Zdeněk Klíma MSVV-05  

0015 Leopold Matela MSVV-16  

0016 Jiří Matl MSVV-06  

0018 Ladislav Nerad MSVV-15  

0020 Antonín Přidal - - - Z MENDELU 

0023 Vladimír Sabolovič MSVV-13  

0025 Karel Skřivánek MSVV-01  

0029 Jan Havelka MSVV-03  

0030 Lukáš Matela - - - společně s MSVV-016 

0032 Miroslav Křížek MSVV-07  

0036 Karel Sládek MSVV-12  

0037 František Maršálek MSVV-18  

0039 Karel Dvořák MSVV-08  

0040 Tatiana Čermáková MSVV-02  

0041 Štěpánka Dlouhá MSVV-10  

Host Erik Tihelka MSVV-11  
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Příloha č. 2 

Smlouva o vedení účetnictví 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

Obchodní firma/jméno  Hana Huzlíková 
se sídlem Bránská 5, 571 01 Moravská Třebová 
IČ: 75991438 
Bankovní spojení: 1976700003/0800 
jako poskytovatel na straně jedné (dále jen “poskytovatel”) 

a 

Obchodní firma/jméno Mendelova společnost pro včelařský výzkum 
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 
Zemědělská 1 
613 00 Brno 
IČ: 22906941 
Bankovní spojení: 2000688625 / 2010  

    jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)   

takto: 

I. 
Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zajišťovat služby vedení účetnictví v kompletním rozsahu. 
Služby bude poskytovat v rozsahu stanoveném zákony a dalšími aplikovatelnými právními předpisy 
České republiky od 1.4.2015. Objednatel se zavazuje za vedení účetnictví realizované na základě této 
smlouvy platit poskytovateli odměnu. 

II. 
1. Činnosti spojené s vedením účetnictví budou poskytovatelem realizovány průběžně na základě 
operativní dohody s objednatelem. 
2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace a podklady potřebné k vedení 
účetnictví a tyto materiály na žádost poskytovatele doplnit či upřesnit, umožnit poskytovateli kontakt 
se svými zaměstnanci či jinými osobami a přístup k jiným podkladům a skutečnostem, to vše 
v rozsahu nutném či užitečném pro řádné vedení účetnictví. 
3. Poskytovatel je povinen účetnictví vést v zadaném rozsahu v souladu s aplikovatelnými právními 
předpisy, s vynaložením všech svých odborných schopností tak, aby co nejlépe vyhovovalo zákonným 
požadavkům a potřebám objednatele. Pokud by pokyny objednatele mohly narušit řádné vedení 
účetnictví, je poskytovatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit; pokud objednatel na 
svých pokynech i nadále trvá, jsou pro poskytovatele závazné. 
4. Poskytováním sjednaných služeb ze strany poskytovatele se rozumí vedení účetnictví v souladu 
s obecně závaznými předpisy včetně zpracování účetních uzávěrek, daňových přiznání, daňových 
hlášení, zpracování mzdové agendy včetně výkaznictví a zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní 
pojišťovny, příprava podkladů pro kontroly ze strany příslušných úřadů (včetně zdravotních 
pojišťoven) a zastupování v rámci kontroly, předkládání příslušných dokumentů finančním úřadům a 
další veškeré činnosti související s vedením účetnictví. 
5. Poskytovatel se zavazuje provádět svoji činnost řádně, zavazuje se upozornit objednatele na 
případnou nevhodnost jeho příkazů či nesprávnost předložených dokladů, zavazuje se upozornit 
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objednatele na novely či nové úpravy daňových či účetních předpisů a prohlašuje, že má uzavřenou 
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené svojí činností minimálně od 5000,- Kč. 

III. 
1. Odměna za vedení účetnictví se sjednává na 20 Kč za řádek deníku, 1000 Kč za rok za zpracování 
mzdové agendy a 500 Kč za zpracování roční závěrky. 
2. Odměna za vedení účetnictví je splatná fakturou vystavenou vždy na konci čtvrtletí. Odměna je 
splatná převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Poskytovatel předá objednateli řádný daňový doklad se všemi zákonem 
stanovenými náležitostmi. 

IV. 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
exempláři. 
3. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají 
podpisem této smlouvy platnosti. 
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že 
jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení 
(celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou 
kterékoli ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, 
pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin 
uvedených níže. 
Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční 
bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna 
politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy 
nebo jakákoli jiná podobná příčina. 
6. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající 
platným právním řádem ČR. 
7. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
8. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a 
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
9. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech okolností a skutečností, které se 
dozví v rámci plnění dle této smlouvy s tím, že není oprávněn poskytovat jakékoliv informace třetím 
osobám bez souhlasu objednatele (mimo případů, kdy bude poskytovatel zmocněn k zastupování). 
Poskytovatel je povinen provádět činnost dle této smlouvy osobně bez součinnosti třetích osob. 
V případě spolupráce při vedení účetnictví s jinými osobami je povinen vyžádat si předem souhlas 
objednatele a je povinen zavázat tyto třetí osoby mlčenlivostí ve stejném rozsahu. 

 
V Moravské Třebové dne 1.4.2015 
 
 
...............................................      ................................................................................ 

 poskytovatel       za objednatele Ing. Květoslav Čermák, předseda 


