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ZÁPIS 3. sněmu MSVV 
 

Datum konání sněmu: 21. listopadu 2015. 
Čas: Od 17:30 do 18:45 hod.  
 
Místo: Zbýšov. 
Zápis zaznamenal: Jan Havelka 
 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV. 
 
 

Prezence 
Přítomní:  
Blinka Josef,  Čermák Květoslav, Gruna Bronislav,  
Jiruš Karel, Kala Josef, Klíma Zdeněk, Matela Leopold, Matl Jiří, Nerad Ladislav,  
Novák Pavel, Přidal Antonín, Ptáček Vladimír, Sabolovič Vladimír, Skřivánek Karel, Plevan Tomáš, 
Texl Petr, Havelka Jan, Matela Lukáš, Křížek Miroslav,  Maršálek František, Hykl Radomír,  
Dlouhá Štěpánka, Maláska Jan, Krušina Radek, 
Přítomno 24 členů 
Omluveni:  
Danihlík Jiří, Přeslička Jiří, Dvořák Karel, Zigal Jiří, Heřman Tomáš, Sládek Karel,  
Čermáková Tatiana,  
 
Omluveno 7 členů 
Nepřítomní: Brentner Zdeněk,  Sedláček Petr, Dubná Soňa,  Staroň Martin,  
 
Nepřítomno 4 členů 
Hosté: Solčanský Marian 

 
Program sněmu 
 

1. Úvod (Skřivánek) 
2. Zpráva o činnosti (Čermák) 
3. Změna stanov (Matela) 
4. Revizní a finanční zpráva (Sabolovič) 
5. Schválení výše zápisného a členského příspěvku (Skřivánek) 
6. Plán činnosti (Skřivánek / Kala) 
7. Volba členů výkonné rady (Havelka) 
8. Usnesení (Kala) 
 
1. Sněm zahájil Karel Skřivánek a pověřil Havelku zajištěním zápisu ze sněmu. 

 
 
Průběh jednání 
1. Úvod 
K. Skřivánek zahájil sněm a seznámil s navrženým programem sněmu, k programu nebyly žádné 
pozměňovací návrhy. 
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2. Zpráva o činnosti společnosti od 2. sněmu a směřování na příští období 
 
Formální a administrativní záležitosti: 
Jednání VR – 7×. 
Změna jednatele – Karel Sládek od 22.3.2014, Karel Dvořák od 18.4.2015. 
Změna bankovního účtu, nový u Fio banky od 11/2014. 
Zřízena DS pro komunikaci se státní správou. 
Změna účetní od 1.4.2015. 
Novela Příspěvkového řádu, květen 2015.  
Údržba webových stránek MSVV průběžně, změna admina – externě ing. Jiří Kvapil. 
Členská základna, z 34 členů 4 ukončeno členství [Rytina, Holub, Heller, Kalvoda], přijato 5 nových 
[Maršálek, Přeslička, Dvořák, NPPC-VÚŽV Nitra (Ústav včelárstva Lipt. Hrádok, SR), Dlouhá, 
Maláska], nyní 35 členů. 
 
III. odborná konference 22.11 2014 v Brně 
Viz web a Zpravodaj č.3.  
Dotace na projekt pro NNO 
Žádost o dotaci na projekt „Vyhledávání včelstev se znaky rezistence proti parazitickému roztoči 
Varroa destructor“ byl MZe přijat– přiznána dotace 150.000 Kč, vypracována směrnice k využití 
dotace, schválena interní metodika VSH testů, přihlásilo se 21 účastníků, v dubnu 2015 byl pro ně 
uskutečněn instruktážní kurz k testování včel.  
 
Publikace „Ekologie chovu včel“ 
V přípravě, nyní recenzována, poté bude předána vydavateli k dalšímu zpracování a vydání. 
Sestaven interní Zpravodaj č. 3 – rozeslán počátkem r. 2015.  
Jednání se státní správou 
Zpráva o oboru včelařství pro ministra zemědělství – květen 2014. 
Jednání k připravované veterinární vyhlášce na SVS v Praze v listopadu 2014. 
Návrh obsahu přílohy k téže vyhlášce – prosinec 2014. 
Jednání ke včelařskému programu – dotace (16.4., 27.10.).  
Strategie MZe na r. 2015-2030, návrhy doplnění a korekcí, říjen 2015. 
 
Pracovní setkání členů 
Vyhodnocení VT projektu (22.3.2014 dopol.) a odborná debata (22.3. po sněmu) 
Petrušov, duben 2014 
Brantice, květen 2014 
Libavá a Partutovice, červenec 2014 
Brantice, květen 2015 
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Předseda Čermák přednesl zprávu o činnosti společnosti od minulého sněmu.  
Na úseku zajištění chodu společnosti konstatoval, že výkonná rada jednala sedmkrát. Dvakrát se měnil 
jednatel, od března 2014 funkci zastával Karel Sládek, poté od dubna 2015 Karel Dvořák. Změnili 
jsme bankovní účet, zrušili dosavadní u Poštovní spořitelny a v listopadu 2014 založili kvůli 
výhodnějším podmínkám účet u Fio banky. V návaznosti na to jsme v květnu 2015 schválili 
novelizovaný příspěvkový řád. Od dubna 2015 jsme převedli účetnictví k nové účetní, p. Haně 
Huzlíkové z Moravské Třebové.  Kvůli snazší komunikaci se státní správou jsme si nechali zřídit 
datovou schránku. Průběžně byly aktualizovány webové stránky společnosti, práce na nich kvůli 
vystoupení ze společnosti V. Kalvody zajišťoval převážně ředitel kanceláře Havelka, pro případy 
složitějších zásahů jsme získali administrátora - externistu, ing. Jiřího Kvapila z Dětřichova u 
Moravské Třebové. Členská základna co do počtu zůstala víceméně na stejné úrovni. Sice čtyři 
členové ukončili členství, ale pět nových zájemců jsme za členy společnosti přijali, takže ke dni sněmu 
máme 35 členů. Sestavili jsme interní zpravodaj MSVV, v pořadí třetí, bilancující naši činnost za rok 
2014.  
Uspořádali jsme naši III. odbornou konferenci dne 22. listopadu 2014. Konference na téma „Ekologie 
chovu včel“ se konala v Mendelově muzeu v Brně s účastí 100 zájemců. Odeznělo na ní 13 referátů, 
dva přednášející byli ze Slovenska. Můžeme říci, že konference byla úspěšná. Z referátů tam 
prezentovaných a dalších získaných textů sestavujeme samostatnou publikaci téhož názvu, jako bylo 
téma konference, již připravujeme k vydání.  
V červenci 2014 bylo při Mendelově muzeu v Brně založeno Mendelovo centrum, sdružující instituce 
a společnosti, které mají blízký vztah k zakladateli genetiky, J. G. Mendelovi. Naše společnost je 
součástí centra. 
Na podzim 2014 jsme vypracovali žádost na MZe o dotaci pro nestátní neziskovou organizaci (NNO). 
Ta byla přijata, a ačkoli náš finanční požadavek byl výrazně krácen, obdrželi jsme dotaci na projekt 
„Vyhledávání včelstev se znaky rezistence proti parazitickému roztoči Varroa destructor“ ve výši 150 
tis. Kč. Vypracovali jsme směrnici k využití dotace a zainteresování našich členů a interní metodiku 
testů VSH (varroasenzitivní hygiena). Do tohoto jednoročního projektu, jenž považujeme za součást 
našeho dlouhodobého VT projektu, se přihlásilo 20 účastníků z řad našich členů. Zajistili jsme 
potřebnou techniku pro testy VSH. V dubnu 2015 jsme v Brně uskutečnili instruktážní kurz pro 
účastníky, na němž se naučili testy provádět. Po sezoně účastníci odevzdali vedoucímu projektu 
protokoly testů, aby jim mohly být vyplaceny odměny podle směrnice.  
V oblasti jednání se státní správou jsme v květnu 2014 vypracovali pro ministra zemědělství zprávu o 
oboru včelařství. Zúčastnili jsme se v listopadu 2014 na pracovišti SVS v Praze v počtu dvou členů 
jednání k připravované vyhlášce o nákazách včel po předchozím vypracování a předložení našich 
připomínek a návrhů. V prosinci jsme následně na to korigovali a doplnili návrh přílohy k téže 
přihlášce. Zúčastnili jsme se aktivně dvou jednání (duben a říjen 2015) svolaných MZe ke 
včelařskému programu řešícímu včelařské dotace v blížícím se novém cyklu. V říjnu t.r. jsme potom 
spolu s kolegy z PSNV připomínkovali další materiál z ministerstva, a to strategii MZe na r. 2015-
2030, kapitolu o včelařství.  
Pro jednotlivé naše členy i kolektiv jako celek jsou nepochybně důležitá pracovní setkávání členů 
společnosti. V den 2. sněmu 22.3. 2014 byl dopoledne vyhodnocen VT projekt za rok 2013, po sněmu 
potom proběhla odborná debata. V dubu 2014 jsme se sešli v Petrušově a o měsíc později potom 
v Branticích u Matelových. V červenci se uskutečnilo setkání členů v Libavé a Partutovicích. 
V letošním roce v květnu jsme se znovu sešli v Branticích.  
Minulý sněm schválil v plánu činnosti pět úkolů, z nichž tři jsme plnili či splnili, čtvrtý a pátý úkol 
splněn nebyl, a to pořádat jednou ročně (v mimosezonním období) kolokvium s našimi členy a požádat 
o grant na hodnocení pylové rozmanitosti včelí pastvy.  
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3. Změna stanov 

 
Leopold Matela seznámil s důvodem změny stanov, změnami stanov a důležitými body. 
Návrh stanov členská základna obdžela s předstihem e-mailem, nikdo neměl připomínky. 
Veřejným hlasováním byly stanovy jednomyslně schváleny. 
Stanovy jsou přílohou tohoto zápisu. 
Hlasování č. 1 
 

Pro 24 

Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 
4. Revizní a finanční zpráva  
 
Revizor společnosti V. Sabolovič přednesl finanční zprávu a také revizní zprávu.  
 
5. Schválení výše zápisného a členského příspěvku 
 
K. Skřivánek  sněmu předložil návrh na výši členského a vstupního poplatku.  
Členský příspěvek byl stanoven na minimální výši 500,- a vstupní na výši 500,- 
Veřejným hlasováním byl členský a vstupní příspěvek schválen. 
 
Hlasování č. 2 
 

Pro 24 

Proti 0 

Zdržel se 0 
 
6. Plán činnosti MSVV, z.s.  
pro období od roku 2016 až do konání 4.sněmu 
 
Jako součást programu a cílů 3. Sněmu MSVV předkládáme Plán činnosti na období do konání 4. 
Sněmu. 
 
Plán činnosti je koncipován do několika oblastí a je formulován v souladu se stanovami spolku čl. III 
Náplň a formy činnosti spolku, kde podle 4.bodu sněm konkretizuje další formy a činnosti spolku. 
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1) Oblast činnosti – VT projekt: 
 
1a) Vyhledávat, chovat a šlechtit varroatolerantní včelstva 
 
1b) Koordinovat výzkum a metodicky řídit účastníky projektu 
 
1c) Zajistit a spravovat komunikační prostředí účastníků projektu 
 
1d) Zajistit a dle finančních možností přispět na technické vybavení přímo související s cíli 
společnosti 

 
2) V průběhu následujících dvou let uspořádat minimálně jednu konferenci s mezinárodní účastí  

3) Zajistit vyslání zástupců společnosti na vybraných odborných akcích v tuzemsku i zahraničí   

4) Zajistit vyslání zástupců na důležitá jednání s orgány státní správy a institucemi  
 
5) Soustavně dbát o propagaci cílů a práce společnosti 
 
6) Odborně a metodicky spolupracovat s autory při publikační činnosti, propagaci a presentaci MSVV 

 
 
7. Volba členů výkonné rady 
 
Volbu řídil ředitel společnosti Havelka. 
Kandidáti do VR byli: 
 
Čermák Květoslav 
Gruna Bronislav 
Dvořák Karel 
Kala Josef 
Klíma Zdeněk 
Matela Leopold 
Maláska Jan 
Maršálek František 
Skřivánek Karel 
Sládek Karel 
 
Hlasovali všichni přítomní členové, všechny hlasy byly platné. 
V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni: 
 
Čermák Květoslav 
Gruna Bronislav 
Kala Josef 
Klíma Zdeněk 
Matela Leopold 
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Skřivánek Karel 
Sládek Karel 
 
 
 
 
Matela Leopold se po volbě výkonné rady vzdal funkce, nahradil ho první náhradník Maláska Jan..  
Výkonná rada bude od sněmu pracovat ve složení: 
 
Čermák Květoslav 
Gruna Bronislav 
Kala Josef 
Klíma Zdeněk 
Maláska Jan 
Skřivánek Karel 
Sládek Karel 
 
Havelka navrhl, aby ve funkci revizora společnosti sněm namísto volby pouze potvrdil stávajícího 
revizora V. Saboloviče, jelikož on je jediným kandidátem na tuto funkci. Plénum o potvrzení funkce 
revizora hlasovalo. 
 
Hlasování č. 3 
 

Pro 23 

Proti 0 

Zdržel se 1 
 
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. Změnu stanov.  
2. Zprávu revizora o hospodaření společnosti a revizní správu 
3. Novelu příspěvkového řádu 
3. Výkonnou radu společnosti ve složení: 
 
Čermák Květoslav 
Gruna Bronislav 
Kala Josef 
Klíma Zdeněk 
Maláska Jan 
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Skřivánek Karel 
Sládek Karel 
 
 
 
 
 
4. Plán činnosti společnosti na další období. 
 
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 18:45 hod. 
¨ 
Po ukončení sněmu krátce jednala výkonná rada v novém složení. 
 
 
 
Květoslav Čermák, v.r. 
předseda MSVV, z.s. - ověřitel 
 
 
 
Havelka Jan v.r. 
ředitel kanceláře MSVV, z.s. - zapisovatel 
 
 
Karel Skřivánek, v.r. 
místopředseda MSVV, z.s. - ověřitel 
 
 
 
Vladimír Sabolovič,v.r. 
revizor MSVV, z.s. - ověřitel 
 
 
 
Přílohy: 
 

• Prezenční listina 
• Stanovy spolku 


