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Zpráva o plnění usnesení ze zasedání RV a ÚKK ČSV, z. s., konaného dne 
20. 3. 2016 v SOUV - VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

 
 

Č. j. 1185/2016 
 
Republikový výbor ČSV, z. s., po projednání předložených zpráv, připomínek a 
diskusních příspěvků uložil: 
 
SEKRETARIÁTU: 

1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV ze dne 20. 3. 2016 v časopise Včelařství 
a na webu; 
Stav plnění: Úkol splněn. Usnesení ze zasedání je publikováno na webu svazu a 
v časopise Včelařství č. 5/2016. 
 

2. publikovat výsledek hospodaření za rok 2015 na webu svazu a v časopise 
Včelařství; 
Stav plnění: Úkol splněn. Hospodaření za rok 2015 je publikováno na webu 
svazu a v časopise Včelařství č. 5/2016. 
 

3. poděkovat Ing. Josefu Janouškovi za odvedenou práci v chovatelské komisi; 
Stav plnění: Úkol splněn. Ing. Janouškovi bylo osobně poděkováno paní 
předsedkyní. 
 

4. zveřejnit změnu plánu práce na rok 2016 na webu svazu; 
Stav plnění: Úkol splněn. Změna plánu práce je publikována na webu svazu. 
 

5. rozeslat upravený plán práce na rok 2016 členům RV bez odkladu; 
Stav plnění: Úkol splněn. Upravený plán práce byl členům RV rozeslán. 
 

PŘEDSEDNICTVU: 
1. Realizovat doporučení ze zprávy ÚKK; 

Stav plnění. Úkol průběžně plněn. 
 

2. ve funkci valné hromady uložit jednateli společnosti Včelpo povinnost jednat, 
uzavírat a prodlužovat smluvní vztahy jen na základě předchozího souhlasu DR; 
Stav plnění: Úkol plněn. Jednání a jejich výsledky jsou vždy povoleny Dozorčí 
radou. 
 

3. na základě provozní analýzy zpracovat akční program záchrany podniku 
v oblastech zvýšení výroby mezistěn, výroby potravinových doplňků, prodeje a 
distribuce včelařských výrobků a pomůcek, ozdravení produkce a distribuce 
medu; 
Stav plnění: Úkol průběžně plněn.  
 

4. provést analýzu výhodnosti smluv s firmami v areálu společnosti Včelpo. 
Stav plnění. V řešení dozorčí rady Včelpa, předloženo ke stanovisku 
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5. vytvořit celkovou tabulku s působností jednotlivých členů PRV bez odkladu 
Stav plnění: Úkol splněn. Tabulka byla vytvořena a rozeslána členům RV. 
 

6. prodloužit smlouvu „Včelí svět Hulice“ o 5 let bez odkladu; 
Stav plnění: Úkol v řešení. Smlouva je platná do konce roku 2016, před 
ukončením budou provedeny patřičné kroky k jejímu prodloužení 
 

7. zpracovat reakci na článek v Hospodářských novinách. 
Stav plnění: Úkol splněn. Reakce byla zpracována a zaslána redakci 
Hospodářských novin a zaslána členům RV. 
 

EKONOMICKÉ KOMISI: 
1. Zpracovat návrh Statutu Rezervního fondu ČSV; 

Stav plnění: Úkol splněn. Návrh je na programu jednání. 
 

2. zpracovat metodickou příručku pro práci pokladníků ZO.  
Stav plnění: Úkol v řešení.  

 
LEGISLATIVNÍ KOMISI: 

Zabývat se změnami Stanov ohledně dvojího členství. 
Stav plnění. Úkol splněn. Komise nedoporučuje změnu Stanov. 

 
ČLENŮM RV: 

1. Zaslat legislativní komisi připomínky k návrhu jednacího řádu RV do 31. 5. 
2016; 
Stav plnění: Úkol nesplněn. Legislativní komise nedostala jediný návrh. 
 

2. poskytnout redakční radě a odbornému oddělení podklady pro zpracování 
sborníku na téma: „Zajímavá včelařská místa v ČR“ do 30. 6. 2016; 
Stav plnění: Úkol splněn. Redakce vyzvala členy svazu k zaslání zajímavých 
včelařských míst v ČR, a dostala celkem 6 námětů. 
 

3. respektovat po celé funkční období hranici kooptace do maxima 84 členů RV. 
Stav plnění: Úkol bude plněn a respektován. 

 
ČLENOVI RV Janu Šmídovi: 

zpracovat návrh morálního kodexu člena RV a do 15. 4. 2016 předložit RV. 
Stav plnění: Úkol splněn. Morální kodex byl zpracován, rozeslán členům 
RV a je na programu jednání.  

 


