
ZÁPIS
20. zasedání výkonné rady MSVV

Datum konání: 15. 5. 2016
Čas (od-do): 1400 1600

Místo: Jedovnice
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: Jan Maláska Přítomen

Bronislav Gruna Omluven
Zdeněk Klíma Přítomen
Karel Sládek Přítomen

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

KANCELÁŘ MSVV
ředitel: Jan Havelka Přítomen

jednatel: Karel Dvořák Omluven
HOSTÉ

revizor MSVV: Vladimír Sabolovič Přítomen
členové MSVV: Blinka, Matl, Křížek, Žídek, Klimoš

ostatní hosté:  Kovařík, Bajko, Peterek

Program jednání:

1. Úkoly z předchozích jednání 
2. Přihlášky za člena (Havelka)
3. Příprava IV. konference MSVV (Čermák)
4. Projekt VT v r. 2016 (Čermák)
5. Strategie v oblasti tlumení nemocí včel (Matl) 
6. Stránky www.nemocivcel.cz (Klimoš, Havelka)
7. Výroční zpráva MSVV za rok 2015

Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil Havelku 
zajištěním zápisu ze zasedání. 



Program a průběh jednání: 

1. Téma Úkoly z předchozích jednání
Zpravodajové Dle přehledu níže
K projednání Zápis 17, 5) – rozpracovat záměr kontaktních osob pro jednání se státní správou.

Zápis 18, 7) – poslat aktuální seznam lektorů na SZIF a do Nasavrk – Maláska.
Zápis 19, 3) – příprava Zpravodaje č.4 do konce února 2016 – Kala, Maláska.
Zápis 19, 4) – zveřejnit informace o konání konference 2016 – Havelka, Matl,

- zajištění přednášejících, programu, témat – Čermák,
- zahraniční přednášející – Čermák, Skřivánek,
- kalkulace minulé konference – Havelka,
- možnosti občerstvení v Muzeu a oběda – Skřivánek,
- možnost pořízení bezdrátového portu pro přednášející – Skřivánek, Klíma.

Zápis 19, 6) – příprava informačního webu o nemocech včel – Havelka.
Zápis 19, 7) – formality související s přijetím nového člena – Havelka.

Jednání Zápis 17, 5) – úkol zrušen
Zápis 18, 7) – splněno.
Zápis 19, 3) – splněno (v květnu). 
Zápis 19, 4) 

- zajištění přednášejících, programu, témat – Čermák, - splněno
- zahraniční přednášející – Čermák, Skřivánek, - splněno
- kalkulace minulé konference – Havelka, - splněno
- možnosti občerstvení v Muzeu a oběda – Skřivánek, - splněno
- možnost pořízení bezdrátového portu pro přednášející – Havelka, 

Maláska, prověřit možnost zapůjčení techniky.
Zápis 19, 6) – splněno; započaty práce na obsahu www stránek (Klimoš aj.).
Zápis 19, 7) – splněno.

2. Téma Přihlášky za člena
Zpravodajové Havelka
K projednání Kanceláři byly doručeny přihlášky za členy MSVV – projednat.
Jednání Kancelář předložila přihlášky žadatelů o členství:

Ivo Kovařík
Jaroslav Bajko
Jan Peterek
VR hlasovala o jejich přijetí, viz Hlasování 1 – 3.

Úkoly, závěr Kancelář zajistí formality spojené s přijetím nových členů.

3. Téma Příprava IV. konference MSVV
Zpravodajové Čermák
K projednání Projednat konečný program konference, její zabezpečení, spuštění registrací. 

Schválit výši vložného podle dodaného plánu rozpočtu. 
Jednání Výše vstupného byla stanovena na 450,- Kč, pro člena MSVV na 250,- Kč

Havelka projedná s externím administrátorem, Jiřím Kvapilem, úpravy 
registračního formuláře. Ten spustíme na našem webu v koordinaci s reklamou na 
konferenci v časopise Moderní včelař. Předpokládaná uzávěrka čísla 4 je 
22.8.2016.

Úkoly, závěr Spustit registrace na konferenci nejpozději v srpnu – Havelka.
Zajistit informaci o konferenci do Moderního včelaře č.4 – Havelka.
VR bude spolupracovat s organizačním týmem (Čermák, Skřivánek, Havelka) 
a v případě potřeby plnit zadané úkoly.



4. Téma Projekt VT v r. 2016
Zpravodajové Čermák 
K projednání Jsou noví zájemci o účast v projektu VT včela – po splnění podmínek (viz 18. 

jednání VR, bod 5.) jim přidělit tištěnou metodiku a otoskop, naplánovat jejich 
zácvik to VSH testů v sezoně.

Jednání Noví zájemci o účast ve VT projektu jsou Maláska, Klimoš, Žídek, Peterek. 
Stanou se účastníky projektu po splnění podmínek (viz 18. jednání VR, bod 5.), 
poté obdrží metodiku a otoskop a zúčastní se instruktáže. Přístroje novým 
účastníkům budou přidělené dle seznamu – viz příloha zápisu.

Součástí VT projektu je analýza spektra virů a jeho dynamiky u potenciálně 
odolných včelstev v chovu L. Nerada v laboratoři Marine Biol., Assoc. Plymouth 
v Anglii. Vzorky v dubnu odebral Čermák a odeslal do laboratoře. Totéž bude 
opakováno v dalších měsících ještě cca třikrát. VR souhlasí se zapojením a 
financováním tohoto výzkumu.

Úkoly, závěr Čermák zajistí agendu spojenou s VT projektem a předání metodik a otoskopů. V 
průběhu sezóny zorganizuje instruktáž pro nové účastníky VT projektu v 
Petrušově.

5. Téma Strategie v oblasti tlumení nemocí včel
Zpravodajové Čermák, Matl
K projednání Podat informaci o projednávání znění nové vyhlášky o tlumení nebezpečných 

nákaz včel, jež se konalo na SVS v Praze 5. dubna. Probrat možnosti našeho 
působení na změnu přístupu státu k tlumení včelích nákaz.

Jednání Čermák a Matl podali zprávu o průběhu jednání na SVS k přípravě vyhlášky. 
Zásadní stanoviska a návrhy byly konsultovány s PSNV a ve výsledné podobě 
byly v zásadních věcech shodné. Stanoviska k návrhu byla oběma sdruženími na 
SVS poslána zvlášť, vedení MSVV je poslalo již v dubnu formou e-mailu. Po 
jednání byly jménem MSVV+PSNV společně odeslány na SVS ještě dílčí 
připomínky ke znění návrhu vyhlášky i k nedostatečnému a nepřesnému zápisu 
z jednání pořízeném u SVS. 

Úkoly, závěr Nevyplynuly.

6. Téma Stránky www.nemocivcel.cz
Zpravodajové Klimoš, Havelka
K projednání Podat informaci o stavu přípravy nových stránek a stanovit plán jejich další 

tvorby.
Jednání Havelka zaregistroval nové domény a zajistil webhosting (viz 19. jednání VR, bod

6.), provedl instalaci a základní nastavení. Klimoš dovedl stránku ke spuštění 
v základní verzi. Havelka navrhuje sladit vzhled se současným webem MSVV.

Úkoly, závěr Úkol trvá, budeme průběžně upravovat a rozšiřovat informace na webu.



7. Téma Výroční zpráva MSVV za rok 2015
Zpravodajové Čermák, Sabolovič
K projednání K uzavření projektu s dotací pro NNO v r. 2015 je nutno do 30.6. na MZe poslat 

výroční zprávu, obsahující i účetní uzávěrku. Zpráva byla výkonné radě 
předložena – projednat její znění a případné úpravy a schválit k odeslání. 

Jednání VR výroční zprávě chybí finanční zpráva, k jejím ostatním částem VR nemá 
připomínky.

Úkoly, závěr Dokončit výroční zprávu (Čermák) – finanční část doplní Sabolovič. Výroční 
zprávu odeslat na MZe do konce června – Havelka.

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 16:00 hod.

Tabulka 1: Výsledky hlasování 

Návrhy Pro Proti Zdržel se Přijato
č. 1 Přijetí člena Ivo Kovaříka 6 0 0 100 %
č. 2 Přijetí člena Jaroslava Bajka 6 0 0 100 %
č. 3 Přijetí člena Jana Peterka 6 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.

Příloha: 

Doplnění seznamu účastníků VT projektu 

Ev. č. Jméno Příjmení Č. otoskopu Poznámka
0042 Jan Maláska MSVV-19
0043 Petr Žídek MSVV-21
0045 Jiří Klimoš MSVV-22
0048 Jan Peterek MSVV-20
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