
ZÁPIS
19. zasedání výkonné rady MSVV

Datum konání: 10. 1. 2015
Čas (od-do): 1815 1945

Místo: Brno, prostory ústavu včelařství MENDELU
Zapisovatel: Jan Havelka
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy VR MSVV.

PREZENCE

VÝKONNÁ RADA MSVV Účast
předseda Květoslav Čermák Přítomen

místopředseda: Karel Skřivánek Přítomen
členové: Karel Sládek Přítomen

Bronislav Gruna Přítomen
Zdeněk Klíma Přítomen
Jan Maláska Přítomen

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

KANCELÁŘ MSVV
ředitel kanceláře Jan Havelka Přítomen

jednatel: Karel Dvořák Přítomen
HOSTÉ

revizor MSVV: Vladimír Sabolovič Přítomen
členové MSVV: Matela Lukáš, Matela Leopold, Přidal Antonín, Jiruš Karel

ostatní hosté:  Klimoš Jiří

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 jednání:

1. Úkoly z předchozích jednání 
2. Publikační řada MSVV (Sládek)
3. Zpravodaj MSVV za rok 2015 (Maláska, Kala)
4. Příprava IV. konference (Čermák)
5. Projekt VT – zhodnocení 2015 a plán (Čermák)
6. Strategie MSVV v oblasti tlumení nákaz včel (Sládek, Jiruš)
7. Přihláška za člena (Havelka)

Průběh jednání: 

1. Úkoly z předchozích jednání
Zpravodajové Dle jednotlivých bodů níže.

K projednání Zápis 16, 4b) smlouva s adminem webu J. Kvapilem – Čermák. 
Zápis 17, 5) – rozpracovat záměr kontaktních osob pro jednání se státní 
správou.
Zápis 19, 3) – formality související s přijetím nových členů – kancelář. 
Zápis 19, 1) – aktualizace složení VR na www – Havelka.
Zápis 19, 4) – odměny ve VT projektu na testy v r. 2016 – Čermák, Přidal.
Zápis 19, 5) – zajištění prostor pro konferenci – Čermák. Náplň konference – 
členové VR.
Zápis 19, 6) – příspěvek na publikaci „Ekologie…“ vydavateli P. Mervartovi – 
Sabolovič, Sládek.
Zápis 19, 7) – předat administraci lektorské činnosti Maláskovi – Matela Le. 
Poslat aktuální seznam lektorů na SZIF a do Nasavrk – Maláska.
 
Zápis 16, 4b) – úkol splněn.
Zápis 17, 5) – součástí programu této VR, bod 6. 
Zápis 19, 1) – splněno.
Zápis 19, 3) – splněno.
Zápis 19, 4) – splněno, viz 5. bod jednání této VR.
Zápis 19, 5) – splněno, prostor Mendelova Muzea rezervován na 22.10.2016 u 
zástupkyně ředitele Mgr. Vychodilové. Náplň konference – viz 4. bod této VR.
Zápis 19, 6) – splněno, realizováno.
Zápis 19, 7) – předání administrace splněno, aktuální seznam lektorů do 
31.1.2016 – úkol trvá.

2. Téma Publikační řada MSVV
Zpravodajové Sládek
K projednání V přípravě ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart jsou dvě publikace. 

Sládek navrhuje pro ně i příští publikace zvolit jednotný styl obálky (základní 
grafické provedení) a umístění loga MSVV na obálce, čímž by vznikla publikační 
řada. 

Úkoly, závěr Sládek předložil ukázku možného provedení obálky pro publikační řadu. 
Jednotný styl publikací i použití loga MSVV byly schváleny - hlasování č.1  
Havelka zašle grafické podklady Sládkovi. 



3. Téma Zpravodaj MSVV za rok 2015
Zpravodajové Maláska, Kala
K projednání Redakčně připravit Zpravodaj MSVV shrnující dění ve společnosti a obsahující 

interní informace pro členy.
Úkoly, závěr Havelka předá šablonu zpravodaje Kalovi, aby byl zachován jednotný styl vzhledu

zpravodaje. Kala, Maláska zpracují podklady pro zpravodaj do 29.2.

4. Téma Příprava IV. konference
Zpravodajové Čermák
K projednání Je rezervován refektář Mendelova muzea na sobotu 22. října 2016 pro konferenci. 

Připravit její náplň, příspěvky odborníků, s požadavkem na odbornou kvalitu 
příspěvků, jejich aktuálnost, progres v poznání a přínos pro praxi. 

Úkoly, závěr Předběžná informace o konferenci do e-Věstníku PSNV, na web MSVV 
a včelařské fórum – Matl, Havelka
Oslovení přednášejících, jednotlivá témata a program – Čermák
Oslovení zahraničních přednášejících – Čermák, Skřivánek
Vstupné na konferenci stanovit min. na 400 Kč/os. Rozeslat VR kalkulaci z minulé
konference – Havelka
Prověřit možnosti občerstvení v místě konference a oběd v restauraci – Skřivánek
Prověřit možnosti pořízení vlastního bezdrátového portu pro přednášející a 
možnosti ozvučení ze strany muzea – Skřivánek, Klíma
Hlavní realizační tým – Čermák, Skřivánek, Havelka

5. Téma Projekt VT – zhodnocení 2015 a plán 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Informovat o ukončení projektu s dotací od MZe pro NNO. 

Navrhnout pokračování VT projektu v r. 2016 včetně financování.

Úkoly, závěr VSH projekt bude pokračovat i v roce 2016, financování testů bude z vlastních 
zdrojů. Odměna za 1 úplný test 200,- Kč, odměnit max. 20 úplných testů na 
účastníka projektu – schváleno VR, hlasování č.2.

6. Téma Strategie MSVV v oblasti tlumení nákaz včel
Zpravodajové Sládek, Jiruš
K projednání Prodiskutovat a určit další kroky MSVV s cílem posunu legislativního řešení 

tlumení nákaz včel v souladu se současnými poznatky, ale i vnímání problematiky 
včelařskou veřejností. 
Sládek navrhl (viz zápis 17. VR) být aktivní v kontaktu s KVS, příp. okresními 
inspektoráty. 
Jiruš navrhuje vytvořit web informující o nákazách včel, k tomu zakoupit potřebné
domény a zajistit editování stránek. 

Úkoly, závěr VR odhlasovala záměr vytvořit vlastní informační web na téma nemoci včel, 
léčebné techniky a alternativní možnosti – hlasování č. 3.
Úkolem webu bude informovat o nákazách včel, jejich tlumení a nových trendech 
u nás a v zahraničí. Zaregistrujeme několik vhodných domén, zajistíme 
webhosting  a začneme práce na novém webu – Havelka.
Ostatní otázky tohoto bodu se odkládají na další jednání VR. 



7. Téma Přijetí nového člena 
Zpravodajové Havelka
K projednání VR byla předložena přihláška za člena společnosti.  Ing. Jiří Klimoš byl přijat za

člena MSVV – viz hlasování č. 4.
Úkoly, závěr Kancelář zajistí nezbytné formality související s přijetím člena.

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 19:45 hod.

Tabulka 1:  Výsledky hlasování o návrzích

Návrhy Pro Proti Zdržel se Přijato

č. 1 Publikační řada MSVV 7 0 0 100 %

č. 2 Realizace VT projektu 2016 7 0 0 100 %

č. 3 Informační web nemocí včel 7 0 0 100 %

č. 3 Přijetí člena Jiřího Klimoše 7 0 0 100 %

Květoslav Čermák, v.r.

předseda MSVV, z.s.     

Karel Skřivánek, v.r.

místopředseda MSVV, z.s.

Vladimír Sabolovič, v.r.

revizor MSVV, z.s.
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