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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,

tak jsme pro Vás připravovali na pátek 13. 12. číslo 19/2013, v němž byste našli ozvěny letošního zbý-
šovského podzimního semináře, novinky k chystaném setkání uživatelů a příznivců VMS, zprávičku 
o tom, jak dopadlo poslední Pražské včelařské setkání s Jaroslavem Lstibůrkem a s nápoji vyráběnými 
z medu a k tomu další zajímavá témata. Také byste v něm našli text, v němž rada PSNV-CZ chtěla sdě-
lit členům, proč se ke konci listopadu rozhodla vypsat výběrové řízení na post šéfredaktora našeho 
časopisu Moderní včelař. Psali jsme o tom už v minulém čísle a podmínky řízení najdete na webu 
PSNV-CZ. Neděste se, vše to zítra bude, jen jedno musíme jaksi vytknout před závorku už dnes.

Situace se během doslova posledních několika dnešních hodin vyvinula jinak. Totiž tak, že vzhledem 
k diskusi, jež vznikla a rozvinula se na Včelařském fóru během dnešního dne, se rada rozhodla rea-
govat obsáhleji, než původně zamýšlela. Nejen zde na stránkách e-Věstníku, totiž pro členy PSNV-CZ, 
nýbrž také na Včelařském fóru, tudíž na veřejném médiu. Otevírat toto téma na sociálních sítích 
a pro účastníky debaty, kteří nedisponují relevantními informacemi, je jistě velice problematické. Ale 
už se stalo a nedá se to odestát a nemohli jsme to ovlivnit, takže...

Protože ale chceme informovat nejprve členy PSNV-CZ a teprve poté dáme informaci na veřejně pří-
stupné fórum, rozhodli jsme se ještě dnes vyslat do světa stanovisko rady k této věci. 

Jsme si vědomi jedné podstatné skutečnosti. Časopis Moderní včelař je sice vydáván a financován 
z největší části ze zdrojů PSNV-CZ, které i Vy sami spolupomáháte tvořit, má však (a dobře tak, neb 
tak jsme to vždycky chtěli!) přesah do našeho celého oboru, snaží se přinášet obecnější problema-
tiku i rozmanitost názorů, které nutně nemusí mít vazbu na vydavatele, tedy na PSNV-CZ. Proto 
(a vlastně právě proto), ačkoli se tato věc primárně týká nyní vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, 
rozhodla se rada vydat toto obšírnější stanovisko. K tomu je třeba ještě dodat, že na webu PSNV-CZ 
budou pro členy přístupné v nejbližších dnech i podrobné zápisy z jednání rady.

J. Matl
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Stanovisko vedení PSNV-CZ, o. s., k rozvázání 
pracovního vztahu s Mgr. Janem Vondrákem, 
šéfredaktorem Moderního včelaře
1. Důvod pro ukončení spolupráce byl dán zejména přístupem stávajícího šéfredaktora. Odmítal 

jakoukoliv práci tzv. „navíc“, která se důsledně netýkala jen a pouze psaní časopisu. V minulos-
ti časopis, veškerá publikační činnost a vše ostatní v PSNV-CZ vznikalo a stále vzniká z nadšení 
a dobrovolnictví a jsme nyní ve fázi, kdy se snažíme o určité profesní pojetí některých činností 
Společnosti. Netajíme se přitom faktem, že je to pro nás role nová, a tak pojímáme i toto rozvá-
zání pracovního poměru jako velkou zkušenost. Jan Vondrák ještě jako student na našem časo-
pisu spolupracoval a jevil se nesporně jako výborný autor článků a reportáží. To byl také důvod, 
proč ho PSNV-CZ angažovala a příliš nepřemýšlela nad podrobným sepsáním náplně práce. Z naší 
strany bylo angažování redaktora na plný úvazek krokem tak trochu do neznáma po létech dobro-
volné práce po večerech a o víkendech. Nutně musela rada PSNV-CZ jako rozhodující orgán tuto 
zkušenost po roce nějak vyhodnotit.

2. Od šéfredaktora bylo očekáváno, že nám ulehčí vydávání časopisu, že budeme mít ediční plán, že 
bude nové číslo z větší části nachystáno již při odesílání do tisku čísla aktuálního, že díky aktivitám 
šéfredaktora bude aktivní i redakce a že bude přetlak nabízených článků. Od šéfredaktora byla 
očekávána také řídicí práce a návrh koncepce rozvoje časopisu včetně návrhu a spolupodílení se 
na jeho marketingu. Pokud z toho bylo něco splněno, nebylo toho mnoho. Byla očekávána také 
intenzivnější práce na poli public relations časopisu i celé PSNV-CZ a práce tiskového mluvčího. 
To vnímáme jako dlouhodobý dluh naší Společnosti v tom, jak efektivně představit naše vidění 
oboru široké členské základně, veřejnosti, mediím i státu a jeho úředníkům při různých důležitých 
jednáních. Naší vizí je spolupracovat v této věci s profesionálem.

3. Výsledek byl: snížení počtu členů redakce, aniž by byla doplněna aktivními redaktory. Práce na 
poslední chvíli a nutnost vysokého úsilí řady dalších, což (proč to nepřiznat) je v konečném důsled-
ku také naše chyba. Podpora marketingu časopisu, činnost PR a činnost tiskového mluvčího byla 
striktně odmítnuta.

4. Na základě výše uvedeného dospěla rada na několika svých jednáních k závěru navrhnout šéf-
redaktorovi novou pracovní smlouvu ve dvou variantách. Důvodem bylo sladit potřebu zaměst-
navatele, který vydává nemalé mzdové prostředky, a zaměstnance, který by měl své povinnosti 
jednoznačně ukotveny. Další varianty se již týkaly jen způsobu ukončení spolupráce v pracovním 
poměru. Je nasnadě, že když nějaká smlouva neodpovídá potřebám smluvních stran, je dobré se 
dohodnout na změnách, nebo smluvní vztah ukončit. Všechny naše návrhy byly šéfredaktorem 
označeny jako stejně špatné. Přistoupili jsme tedy k variantě výpovědi ze strany zaměstnavatele. 
Současně jsme vypsali výběrové řízení na post nového šéfredaktora s podrobně rozepsanými 
pracovními povinnostmi. Jan Vondrák zůstává zaměstnancem PSNV-CZ do 31. 1. 2014, přičemž 
kromě dočerpání dovolené jsou dohodnuty další úkoly, které ještě v rámci své stávajícího pracov-
ního úvazku má uloženy. Snahou vedení Společnosti bylo korektní ukončení pracovního vztahu 
včetně dodržení právního řádu ČR, tj. délky výpovědní lhůty a výše odstupného.

5. Šéfredaktorovo poukazování na finanční nesrovnalosti v projektech PSNV-CZ vnímáme jako zá-
stupné argumenty a je nám líto, že ani po opakovaných diskusích s několika zástupci rady zde 
nedošlo k pochopení. Janem Vondrákem nastavenou úroveň a formu komunikace, s jakou sdě-
luje své připomínky, včetně medializace soukromé pošty z jeho strany, vnímáme přinejmenším 
jako velmi nešťastnou a blokující důvěru a mezilidské vztahy. Situace, na kterou pravděpodobně 
poukazuje, se týká výuky v Blatné, kde byla po diskusi umožněna přítomnost zájemci na výuce 
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za úhradu nákladů s výukou spojených. Podmínkou dohody bylo dodatečné přehlášení trvalého 
bydliště do Jihočeského kraje. To se však nestalo a na vlastní žádost v průběhu výuky pak zájemce 
odstoupil.

6. Stávajícímu šéfredaktorovi přejeme vhodné uplatnění v jeho profesi. Domníváme se, že je to ta-
lentovaný autor a bude-li své schopnosti dále rozvíjet, ještě o něm jistě uslyšíme.

MVDr. Zdeněk Klíma, předseda PSNV-CZ, o. s.

RNDr. Leopold Matela, Mgr. Bronislav Gruna, místopředsedové PSNV-CZ, o. s.


