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ZÁPIS 
5. zasedání výkonné rady MSVV 

 
Datum konání: 9. 5. 2012 
Čas (od-do): 1900 2130 
Místo: Ventrilo 
Zapisovatel: Jan Havelka 
Zápis byl odsouhlasen všemi p řítomnými členy MSVV. 

PREZENCE 

výkonná rada MSVV 

předseda:  
Antonín P řidal 

Přítomen 

místop ředseda:  Květoslav Čermák  Přítomen 
Jiří Danihlík  Přítomen 

Bronislav Gruna  Přítomen 
Pavel Holub  Nepřítomen 

Zdeněk Klíma  Přítomen 

členové:  

Vladimír Ptá ček Přítomen 
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové):  

kancelá ř MSVV 

ředitel:  Jan Havelka  Přítomen 
jednatel:  Tomáš Heller  Přítomen 

hosté 

revizor MSVV:  Vladimír Sabolovi č Omluven 
členové MSVV:   - - - 

ostatní hosté:   - - -  
 
Program:  

Téma: Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodaj(ové): Heller, Přidal, Čermák, Klíma, Ptáček 

zápis 03/ ad 4) 
Konference Olomouc 2012 -zpravodaj Danihlík 
Detailní informace o stavu přípravy konference budou předneseny  
v zápisu 05/ ad4 

zápis 03/ ad 6) 
Klinická studie - zpravodaj Klíma 
Čekáme na vyjádření USKVBL – klinická studie (Texl, Semerád) 

zápis04/ ad 5) 
Tiskové prohlášení, možnost reportáže v ČT 
Odloženo na neurčito, jednání o reportáži byla neúspěšná. 

0. 

Popis: 

zápis04/ ad 7) 
Prezentace návrhů na změnu tlumení MVP 
Odloženo do budoucna. 
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zápis04/ ad 8) 
Zajistit zvaní MSVV a PSNV na jednání orgánů státní správy řídích včelařský 
obor 
Prověřit povinnost orgánů státní správy (dle informací Leoše Mately) 
 
zápis04/ ad 9) 
Obsah webových stránek společnosti, doplnění www o informace a snímky 
včelnic členů MSVV 
Členové zašlou informace o sledovaných včelnicích a snímky p. Mirovskému 
(vyzve členy e-mailem) 
Doplnění loga MSVV na webové stránky-p. Mirovský  
 
zápis04/ ad 10) 
ztracený ovladač – vyřešeno 
Oprava náhrobku J.G. Mendela – technicky a finančně příliš náročná 
záležitost, v současnosti úkol zaniká, úkol obnovíme po sezóně. 

Téma: Rozhodnutí o přijetí nového člena a stav placení členských příspěvků. 
Zpravodaj(ové): Heller 

1. 

Popis: Tomáš Plevan (viz zápis 04) si podal přihlášku. Dále: Miroslav Křížek a 
případní další žadatelé budou představeni jednatelem. 

Téma: VT projekt 
Zpravodaj(ové): Klíma, Danihlík, Gruna, Čermák, Přidal 

2. 

Popis: Stávající stav, úkoly pro nadcházející období. 
Téma: Přihlášení VT včel/VT projektu do soutěže. 
Zpravodaj(ové): Rytina, Přidal 

3. 

Popis: Rytina navrhl, abychom přihlásili VT včelu/VT projekt na Animal Vetex 2012. 
Z časových důvodů to nebylo možné. Ve VR je nutné projednat další možnosti 
prezentace tohoto projektu. Existuje námitka, že VT projekt není exponát. je 
třeba projekt podložit získanými výsledky – srovnávací studie VT a VS 
linií/kmenů, klinická studie apod. 

Téma: Olomoucká konference. 
Zpravodaj(ové): Danihlík 

4. 

Popis: Další postup příprav – rozdělení kompetencí a úkolů. 
Téma: Hodnocení vlastností a selekce. 
Zpravodaj(ové): Klíma 

5. 

Popis: Nastínění problematiky zootechnické evidence a postupů v souladu se 
záměrem MSVV. 

Téma: Směrnice pro používání loga, hlavičkového papíru a otisku razítek MSVV. 
Zpravodaj(ové): Havelka 

6. 

Popis: Diskuse k obsahu (viz příloha) a přijetí hlasováním. 
Téma: Informace o jednáních k vyhlášce 299/2003, části tlumení moru plodu 
Zpravodaj(ové): Přidal, Klíma, Čermák 

7. 

Popis: Průběh a další postup – podání informace členům VR. 

Jednání VR MSVV 
 
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 (hlasování č. 1). 
 
ad 
1) 

Popis 
projednání: 

Rozhodnutí o přijetí nových členů a stav placení členských příspěvků. 
Žadatelé: Tomáš Plevan, Miroslav Křížek 
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Úkoly a záv ěr: Žadatelé o členství byli jednomyslně přijati (hlasování č. 2, 3), o přijetí je bude 
písemně informovat jednatel T. Heller. 
Placení členských příspěvků není v dobré situaci, 12 členů je v prodlení po 
termínu. Jednatel T. Heller rozešle upomínkové e-maily, termín na nápravu je 
jeden měsíc. V případě neuhrazení bude postupovat podle platných stanov 
MSVV. 

Popis 
projednání: 

VT projekt, informování o situaci-Z. Klíma 
V současnosti VÚ Libavá povolila vjezd pro dvě vozidla (na písemné 
vyjádření čekáme). Lesní správa pronajme ve správní budově místnost (16 
m2) jako technické zázemí za symbolický nájem.  
U vybudování včelnice má zájem B. Gruna, J. Blinka, uvažuje J. Danihlík. 
Zájemci budou z vlastních zdrojů financovat budování včelnic na vybraných 
stanovištích. Předpokládaný termín přelom 05/06 dle situace v chovu matek a 
tvorbě oddělků – B. Gruna 

ad 
2) 

Úkoly a záv ěr: Případní další zájemci o vybudování včelnice se mohou obrátit na Z. Klímu 
Potřeba dojednat s lesní správou konkrétní výši/formu nájmu- Z. Klíma 

Popis 
projednání: 

Přihlášení VT včel/VT projektu do soutěže Animal Vetex. 
V současnosti nemáme konkrétní výsledky, kterými bychom mohli projekt 
prezentovat. Máme zpracovanou metodiku, ta zatím není určena pro veřejnou 
prezentaci.  

ad 
3) 

Úkoly a záv ěr: Případná prezentace je považovaná za dlouhodobý úkol. 
Olomoucká konference (20-21.10.), další postup příprav – rozdělení 
kompetencí a úkolů-J. Danihlík. Financování je řešeno ve spolupráci s 
Centrem regionu Haná pomocí grantu. V sobotu proběhne veřejná 
konference, v neděli pro členy MSVV. 
Ubytování: zajištěno pro cca 30 osob, cena 218,- /osobu 
Strava: zajištěno v Mense (100-110 osob), objednávku musíme podat 1 
měsíc před konferencí, drobné občerstvení zajistíme vlastními silami. 
Medializace: časopis MV (podklady do 31.7.), e-věstník, web MSVV, banner 
na včelařském fóru. Plakát, tisk + webová verze, zajistí J. Danihlík. 

Popis 
projednání: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program sestavit a připomínkovat do 30.6., úkol pro VR. Texty referátů pro 
Sborník témat dodají přednášející. Zatím chybí definitivní seznam zvaných 
hostů, budou zváni formou pohlednice, nutno zpracovat do 31.5. (VR, 
Kancelář, A. Přidal) 
Přihlášky budou formou on-line formuláře, součástí bude závazná přihláška 
ke stravě, platba na účet, přihláška je závazná, platba nevratná (tvorba 
formuláře J. Danihlík, J. Havelka, P. Mirovský). 
Kalkulace ceny, pro členy MSVV zvýhodněná (J. Danihlík) 
Zpracování sborníku (CZ, EN) J. Danihlík 
Očekáváme bližší zapojení jednotlivých členů MSVV do organizace 
konference, nabídn ěte pomoc p ři pln ění jednotlivých úkol ů. 

ad 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úkoly a záv ěr: Blíže prezentováno v popisu a projednání úkolu 
Popis 
projednání: 

Nastínění problematiky zootechnické evidence a postupů v souladu se 
záměrem MSVV. Členové mají potíže, jak evidovat a vyhodnocovat VT 
sledovaných včelstev. Potřebujeme vypracovat metodiku vedení včelstev a 
způsobu evidence získaných dat k existující metodice VT. 

ad 
5) 

Úkoly a záv ěr: Úkolem nebyl nikdo konkrétní pověřen. 
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Popis 
projednání: 

Směrnice pro používání loga, hlavičkového papíru  
a otisku razítek MSVV- J. Havelka 

ad 
6) 

Úkoly a záv ěr: Směrnice se stylově upraví dle již existujících směrnic. Námitka revizora  
p. Vl. Saboloviče na vlastní razítko je vyřízená tím, že razítko bude k dispozici 
u účetní, kde jej bude mít k dispozici dle potřeby. Dle dotazu Vl. Ptáčka je 
využívání loga pro prezentaci MSVV na soukromých webových stránkách, 
vizitkách, prezentacích je bez omezení, nebude-li v rozporu s platnými 
směrnicemi. 

Popis 
projednání: 

Informace o jednáních k vyhlášce 299/2003, části tlumení moru plodu. 
Přidal, Klíma, Čermák A.Přidal poskytl informace o jednání v Ostrově u 
Bohdanče. Dne 14.5. proběhne na Mze jednání o změně metodiky tlumení 
MVP, účastní se A. Přidal, Z. Klíma 
Budou navrženy změny, pálení pouze při klinickém nálezu konkrétního 
včelstva, požadavek na vybudování aktuálního veřejného monitorování 
ohnisek a ochranných pásem MVP. 

ad 
7) 

Úkoly a záv ěr: Pokusit se medializovat problematiku plošné likvidace napadených stanovišť, 
článek do časopisu Včelařství není vhodný způsob upozornění na 
problematiku.  

TABULKA 1: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH 

 
Návrhy Pro Proti Zdržel se P řijato [%] 

č. 1 přijetí návrhu programu jednání 6 0 0 100 

č. 2  přijetí nového člena-T. Plevan 6 0 0 100 

č. 3  přijetí nového člena-M. Křížek 6 0 0 100 

 
 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV ve 21:30 hod. 

Antonín Přidal, v.r.          
předseda MSVV, o.s.              
 
 
 
 
Květoslav Čermák, v.r. 
místopředseda MSVV, o.s. 
 
 
 
 

Vladimír Sabolovič,v.r. 
revizor MSVV, o.s. 


