
 

 
ZÁPIS 

8. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
Datum konání: 10. 4. 2013  
Čas (od-do): 2015 2225 
Místo: Ventrilo 
Zapisovatel: Jan Havelka 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV. 
 
 

PREZENCE 

VÝKONNÁ RADA MSVV 
předseda: Antonín Přidal Odstoupil 

místopředseda: Květoslav Čermák Přítomen 
Jiří Danihlík Omluven 

Bronislav Gruna Přítomen 
Pavel Holub Přítomen 

Zdeněk Klíma Přítomen 

členové: 

Karel Skřivánek Nepřítomen 
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové): Ano 

KANCELÁ Ř MSVV 
ředitel: Jan Havelka Přítomen 

jednatel: Tomáš Heller Nepřítomen 
HOSTÉ 

revizor MSVV:  Vladimír Sabolovič nepřítomen 
členové MSVV: A. Přidal - od 21:15 

ostatní hosté:  Leopold Matela  
 
 
 
 
 
Jednání zahájil místopředseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Havelku zajištěním zápisu ze zasedání. Místoředseda nechal hlasovat o přijetí návrhu 
programu jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných členů 
(hlasování č. 1). 



 

Program a průběh jednání:  
 
 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Havelka, Klíma 
Program Zápis 06, body 2a) 2b) 2c) Medializace konference v Olomouci. 

a) Zpráva o olomoucké konferenci MSVV 2012 bude podána 
k uveřejnění do Moderního včelaře. 
b) Redakce MV bude požádána o vydání článku ve formátu 
PDF, který bude rozeslán na KVS i OVS. 
c) Dle návrhu Havelky je možné medializaci zajistit i do Včelařství. Havelka 
předloží článek VR ke schválení. 
Zápis 06, bod 4): 
Zpráva o podání průběhu plnění úkolů v projektu klinická studie MSVV.  
Zápis 07, bod 4)  
Jakým způsobem a za jakých podmínek se mohou členové MSVV podílet a 
účastnit projektů včetně sdílení výsledků. 
Zápis 07, bod 6) 
Zpracování projektu nákladovosti testovacích stanic pro případ realizace 
grantu. Projednána problematika plemenitby s cílem upevnění 
varroatolerance – dosavadní výsledky v Evropě a naše možnosti přístupu. 
Zápis 07, bod 9) 
MVDr. Soňa Dubná – vyslání na konkres Apimondie.  
Zápis 07, bod 12) 
Vydání Zpravodaje č.2 
 

1. 

Jednání, 
úkoly 

Zápis 06 / 1) 
Zápis 06, body 2a) 2b) 2c) 
a) splněno 
b) splněno 
c) J. Havelka - úkol trvá 
Zápis 06, bod 4): 
Na zprávě pracuje Z. Klíma – úkol trvá. 
Zápis 07, bod 4) 
Úkol trvá. Účast na setkání k VT projektu bude umožněna pouze členům, 
kteří se na VT projektu podílí. 
Zápis 07, bod 6) 
Úkol trvá. 
Zápis 07, bod 9) 
Dr. Dubná, pokud bude vystupovat jménem MSVV, bude informovat o 
výsledcích naše členy, příp. článkem do Moderního včelaře. 
Zápis 07, bod 12) 
Čermák díky pracovnímu vytížení nezvládá Zpravodaj připravit. Osloví 
 J. Matla, zdali by se redakce Zpravodaje ujal.  

 

Téma Doplnění VR, volba předsedy 2. 
 Zpravodajové Čermák, Sabolovič/Havelka 



 

Program A. Přidal svým dopisem (e-mail) rezignoval na funkci předsedy 
společnosti i na členství ve VR ke dni 28.3.2013. V důsledku toho je 
nezbytné provést doplňující volbu. Místopředseda předjednal kandidaturu 
do VR M. Staroně a R. Krušiny, oba odmítli z časových důvodů. 
Vyzývám členy VR, aby připravili další návrhy na kooptaci do VR 
MSVV. 
Volbu bude řídit revizor V. Sabolovič, v případě jeho neúčasti ředitel  
kanceláře J. Havelka via e-maily nebo Skype. 

Jednání Kandidát na členství ve VR je RNDr. Matela Leopold. VR hlasovala o 
jeho zvolení  (hlasování č. 2). Tímto se stal členem VR a získal hlasovací 
právo k volbě předsedy MSVV. 
Volba předsedy probíhala tajným hlasování, e-mailem k řediteli kanceláře  
(hlasování č. 3). Novým předsedou se stal dosavadní místopředseda Ing. 
Květoslav Čermák, CSc.  
Vzhledem k tomu, že touto volbou nastala duplicita na postu předsedy a 
místopředsedy, VR dodatečně zařadila do programu volbu 
místopředsedy. Volba místopředsedy probíhala tajným hlasováním 
(hlasování č. 4). Novým místopředsedou se stal Mgr. Bronislav Gruna. 

 
 

Úkoly, závěr Havelka změny ve vedení MSVV oznámí členům e-mailem. 
 

Téma Změna dispozic k bankovnímu účtu, razítko 
Zpravodajové Kancelář, nový předseda 
Program Při odstoupení A. Přidala z funkce předsedy je třeba zajistit změnu 

dispozic k účtu v bance a předání razítka společnosti 
Jednání Z praktického hlediska se členové VR shodli, aby zajištění přístupu k účtu 

a dostupnost razítka pro účetní zůstaly beze změny. A. Přidal souhlasí. 
V případě potřeby se nechá vyrobit další razítko pro Čermáka. 

3. 

Úkoly, závěr --- 
 

Téma Změny v kanceláři MSVV  
Zpravodajové Havelka 

4. 

Program P. Mirovský vystoupil z MSVV k 28.2.2013. Jeho funkci přebral Vít 
Kalvoda. Nutno zajistit vymazání našich informací na Včelařském fóru a 
znepřístupnění inf. Mirovskému na našem webu. 

 Jednání Účet Mirovského na webu MSVV je uzavřen, přístupová práva předána 
Havelkovi a Kalvodovi, provedena změna hesel ke všem webovým 
aplikacím. Data z Včelařského fóra byla smazána, Havelka provedl zálohu 
důležitých diskuzí do PDF souboru, umístí je na fórum MSVV. 

 Úkoly, závěr Související úkoly již splněny. 
 

Téma: Novelizace vyhlášky 299 a strategie dalšího postupu 
Zpravodajové: Klíma, Čermák 

5. 

Program Novelizovaná vyhl. 299/2003 ve znění vyhl. 72/2013 platí od 1.4. –  
výsledek našeho návrhu a obtížných jednání, jichž většinu absolvoval A. 
Přidal. Nebyla akceptována všechna námi navržená opatření. Vedení ČSV 
se bude snažit vrátit změny zpět. Nutno dohodnout naši další strategii.  



 

Jednání S průběhem jednání o novelizacci vyhlášky, části mor včelího plodu, VR 
seznámil Přidal. 
Čermák navrhl vypracování moderní publikace o moru plodu, která by se 
šířila mezi řadové včelaře. Forma a způsob distribuce zůstává k dalšímu 
jednání. VR vítá tuto iniciativu. Počítá se s autorstvím kolektivu Čermák, 
Danihlík, Klíma, Přidal 

Úkoly, závěr Čermák připraví návrh zaměření publikace a obsahu do konce r. 2013. 
Realizace je v plánu v mezisezonním období 2013/2014. 

 

Téma Projekt mobilit CZ-SK  
Zpravodajové Danihlík, Čermák 
Program Z ústavu v Lipt. Hrádku jsme dostali návrh k podání společného projektu 

v rámci česko – slovenských mobilit. Více informací je na 
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cesko/slovensko-
cesko-2013. Možnost využití financování menších projektů, hradí se 
výdaje na cestovné, ubytování, stravné a pojištění při cestách. 

Jednání Zvážit využití, zpracovat návrh projektu, nejlépe pro oblast 
varroatolerance, resp. šířeji varroózy. 

6. 

Úkoly, závěr Čermák bude možnosti konzultovat s kolegy v Lipt. Hrádku. 
 

Téma Práce na Libavé, projet VT - 2013 
Zpravodajové Gruna – viz VR 7, bod 5); Čermák 
Program Projednat rozsah a organizaci prací ve VÚ Libavá, připravit organizačně, 

účast členů, příp. uskutečnit pracovní setkání/instruktáž.  
Postup v rámci projektu VT v sezoně.  

Jednání Gruna podal informace o stavu na Libavé, navrhl u části včelstev provést 
Bond test. Zvažujeme možnost provést setkání členů MSVV na Libavé 
v rámci VT projektu, nejspíše v červenci. 

7. 

Úkoly, závěr Gruna – příprava a realizace setkání na Libavé. 
Čermák – vyzve účastníky VT projektu k zapojení se do prací a testování 
v sezoně. 

 

Téma Informace J. Danihlíka z konzultace s prof. Friesem o selekci VT včel 
Zpravodajové Danihlík 
Program VR schválila uhradit náklady na cestu J. Danihlíka na konzultaci u prof. I. 

Friese v Uppsale při jeho pobytu ve Švédsku k problematice moru plodu a 
selekce včel na VT.  

Jednání Získané informace dá Danihlík k dispozici členům společnosti. 

8. 

Úkoly, závěr Danihlík – poskytne získané poznatky z konzultace u prof. Friese, připraví 
článek do Moderního včelaře. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TABULKA 1: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH 

návrhy pro  proti zdržel se hlasovalo 
č. 1 přijetí návrhu programu jednání 4 0 0 100 % 

č. 2  volba nového člena VR – Matela 
Leopold, RNDr. 

4 0 0 100 % 

č. 3  volba nového předsedy – tajné 
hlasování 

5 0 0 100 % 

Kandidát Počet hlasů 
Čermák 3 
Gruna 1 
Matela 1 
č. 4  volba nového místopředsedy – tajné 
hlasování 

5 0 0 100 % 

Kandidát Počet hlasů 
Gruna 2 
Matela 1 
Klíma 1 
Holub 1 
 
 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV ve 22:25 hod. 
 
 

Květoslav Čermák, v.r.   

předseda MSVV, o.s.      

 

         

Bronislav Gruna, v.r. 

místopředseda MSVV, o.s 

 

 

Vladimír Sabolovič,v.r. 

revizor MSVV, o.s. 


