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ZÁPIS 
3. zasedání výkonné rady MSVV 

 
Datum konání: 7.1. 2012 
Čas: 18:00 – 20:15 hod. 
Místo: Mendelova univerzita v Brně 
 
PREZENCE 
Členové rady 
přítomní: Čermák Květoslav, Danihlík Jiří, Gruna Bronislav, Holub Pavel, Přidal Antonín, 
Klíma Zdeněk; 
nepřítomní: Ptáček Vladimír. 
usnášeníschopnost výkonné rady: ano 
Ředitel kancelá ře: nepřítomen 
Hosté: Sabolovič Vladimír – revizor MSVV 
 
Program: 

1. Podepsání již přijetých směrnic. (zpravodaj Přidal) 
2. Projednání odstoupení ředitele společnosti: (zpravodaj Čermák) 

a. odstoupení Tomáše Hellera 
b. návrh na jmenování ředitelem Jana Havelky 
c. funkce jednatele 
 

3. Projednání přihlášky žadatele o členství Ing. Lukáše Mately, Ph.D. (zpravodaj Čermák) 
4. Konference Olomouc 2012 (zpravodaj Danihlík) 
5. Doplnění obsahu webu MSVV: (zpravodaj Danihlík) 

a. Seznam členů MSVV na jejím webu. 
b. Sborník z podzimní konference 
c. Seznam citací publikací členů MSVV. 
d. Včelnice členů. 
e. Stanovy a směrnice MSVV. 

 
6. Klinická studie (zpravodaj Klíma) 

 
Jednání 
Jednání zahájil předseda MSVV Přidal. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a sdělil, že zajistí 
zápis ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu jednání. Členové VR 
přijali program jednání všemi hlasy přítomných členů. 
 
Ad 1.) Na minulém zasedání VR MSVV byly přijaty 2 směrnice dotýkající se problematiky 
členství. Na tomto zasedání členové směrnici podepsali. 
Závěra úkoly: Holub předá řediteli k založení do sbírky listin. 
 
Ad 2.) Tomáš Heller oznámil písemně společnosti, že rezignuje na funkci ředitele. Společnost 
vzala jeho sdělení na vědomí. V souvislosti s tím se projednal návrh na jmenování ředitelem 
MSVV Jana Havelky (návrh č. 1). Byl jednomyslně přijat (viz tab. 1). Heller své odstoupení 
odůvodnil tím, že dosud nemáme jednatele, jehož funkci by vykonával nadále, když ji dosud 
vykonával. Členové VR nemají námitek proti činnosti Hellera ve funkci jednatele. 
Závěr a úkoly: Tímto je kancelář zajištěna ve smyslu požadavků stanov a směrnic MSVV. 
Čermák a Holub zajistí informování obou členů osobně. 
 
Ad 3.) Návrh na přijetí žadatele o členství Ing. Lukáše Mately, Ph.D. byl jednomyslně přijat 
(návrh č. 1, viz tab.1). 
Závěr a úkoly: Lukáš Matela je novým členem MSVV. Čermák zajistí informování ředitele 
společnosti osobně. 
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Ad 4.) Danihlík informoval členy VR MSVV podrobně o průběhu příprav olomoucké podzimní 
konference. V této věci jedná s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 
výzkum, což je partner UP Olomouc. Členové VR jsou velmi spokojeni s nabídnutými 
možnostmi a nebylo námitek proti tomu, aby Danihlík jménem společnosti tuto záležitost 
s Centrem regionu Haná projednával. Předseda požádal všechny, aby byli k dispozici pří 
pořádání této konference. Byly zváženy možnosti pozvání hostů: Howis (Polsko), de Miranda 
(Švédsko), Bzdil a Tkadlec (Olomouc). Předpokládaný termín konání: 20.-21.10.2012. 
Závěr a úkoly: Přidal zajistí pozvání Howise. Ostatní hosty zajistí Danihlík. 
 
Ad 5.) Členové VR MSVV jednohlasně přijali návrh na zveřejnění seznamu členů společnosti 
na neveřejné (tzv. privátní zaheslované) části webu MSVV (návrh č. 3, viz tab. 1). S přípravami 
podzimní konference v Olomouci by bylo dobré profil MSVV dostatečně veřejně prezentovat na 
webu. Proto VR rozhodla o potřebě zveřejnění: sborníku z konference ze dne 15.10.2011, 
seznam citací publikační činnosti členů MSVV, včelnice členů a stanov a směrnic MSVV. 
Závěr a úkoly: Web je třeba doplnit o výše specifikované informace buď veřejně a nebo 
privátně. Vše zajistí Čermák či zajistí úkolování dalších členů společnosti. 
 
Ad 6.) Klíma seznámil přítomné s přípravou požadavku na Státní veterinární správu 
s povolením klinické studie zaměřené na alternativní řešení tlumení varroózy včel. Požadavek 
je třeba odeslat na SVS do konce ledna. Bylo dohodnuto, že kromě seznamu dotčených 
chovatelů bude v metodice jednoznačně uvedeno, že nejde o definitivní výčet. Připravuje se 
totiž zavčelení i vojenského újezdu u Vyškova. Zde zajistí ze svého založení pokusných včelnic 
Gruna v období III-IV/2012 cca 20-30 včelstvy. Je třeba zajistit sběr dat. Čermák, Přidal se 
nabídli dodat matky k testování, což by umožnilo využití již sezony 2012. Čermák připraví do 
4.2.2012 metodiku testování včelstev ve voj. újezdu. Na setkání MSVV 4.2.2012 v Brně je nutné 
propagovat mezi členy jejich zapojení do studie. Je třeba ji do té doby náležitě specifikovat. 
Přidal informoval přítomné, že ředitel včelařského odboru na MZe sdělil, že klinická studie na 
alternativní tlumení varroózy není ve veřejném zájmu a dosud neodpověděl na naše dotazy ani 
nezajistil zápis ze dne 19.7.2011, kdy bylo z popudu MZe svoláno projednání celostátní 
metodiky tlumení varroózy pro nastávající období. 
Závěr a úkoly: MSVV chce všemožně záměr klin. studie podporovat, když státní správa 
(MZe) se této věci nehodlá věnovat. Klíma zajistí přípravu požadavku na SVS a před tím 
k připomínkování VR MSVV. Je třeba myslet na lhůty i pro řádné připomínkování. Klíma 
zkompletuje seznam účastníků klin. studie. Gruna a Klíma vyberou vhodná místa pro umístění 
včelstev ve voj. újezdě. Čermák a Holub připraví projednání metodiky klin. studie na výroční 
setkání MSVV 4.2.2012 v Brně. 
 
Tabulka 1: Výsledky hlasování o návrzích 
 

Návrhy Pro Proti Zdržel se P řijato [%] 
č. 1 6 0 0 100 
č. 2 6 0 0 100 
č. 3 6 0 0 100 

 
Jednání ukončil předseda MSVV ve 20:15. 
 
Antonín Přidal, v.r.  
předseda MSVV, o.s. 
 
Květoslav Čermák, v.r. 
místopředseda MSVV, o.s. 
 
 
Vladimír Sabolovič, v.r. 
revizor MSVV, o.s. 


