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Č. j: 1090/7/2016 

 

Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 

konaného dne 12. 7. 2016 v sídle ČSV, Křemencova 8, Praha 1 

Přítomni: 

Machová Jarmila    předsedkyně 
Poništ Miroslav    1. místopředseda 
Peroutka Miloslav   místopředseda 
Holejšovský Josef 
Hromek Zdeněk 
Kamler František 
Krejčí František 
Stibor Petr 
Štěpán Miroslav 

 

Omluveni:  

Zaměstnanci: 

Šerák Petr    tajemník 
Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 
 
Hosté: 

 Lust František   místopředseda ÚKK 
 Margaritopoulos Panajotis byl přizván k bodu jednání VI/1090/7/2016/PRV 

Cafourek Jiří   byl přizván k bodu jednání XI/1090/7/2016/PRV 
 
 
I/1090/7/2016/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně, program s pozvánkou byl zaslán spolu s materiály. Předsedkyně 
navrhla doplnit program o bod Včelpo, pan ředitel je pozván na 11:00 hodinu. Program byl po 
doplnění následně schválen.  
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 
 
 
II/1090/7/2016/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka 

ČSV, z.s. 
Přehled činnosti zahájila předsedkyně. Mnoha jednání byla společná s tajemníkem. 15. 6. valná 
hromada VÚVč Dol. ČSV obdrží podíl společníka v Kč 400.000,- před zdaněním. 21. 6. se 
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konalo v sídle svazu jednání se zástupci nového vedení Asociace profesionálních včelařů. 
Nedošlo ke shodě o prodeji medu ze dvora. Většina problémů ve včelařství je společných. 
Asociace zašle body, na kterých by se svazem chtěli spolupracovat. 23. 6. Účast na jednání 
Zemědělského výboru Parlamentu k novele chovatelského zákona. 24. 6. jednání na MZe – 
příprava změn zákona o rostlinolékařské péči a zemědělského zákona. Změna spočívá v systému 
zápisu údajů stanovišť do LPISu, které budou předány z evidence ČMSCH. Z předaných 
podkladů budou čerpat zemědělci před provedením postřiků. Z diskuse vzešla připomínka, že 
povinnost hlášení by měl mít ten, kdo pozemek obhospodařuje. Další jednání proběhne 14. 7. 
Dne 25. 6. slavnostní vyřazení absolventů v SOUV-VVC, o. p. s. na zámečku v Nasavrkách. 
Předsedkyně zmínila vysokou kvalitu závěrečných prací studentů. Tato záležitost by se měla 
projednat s SOUV VVC, aby studenti poskytli své práce i pro svaz. Z. Hromek navrhl, aby 
SOUV VVC vydalo sborník prací, které již v SOUV jsou uloženy. Je to nákladné, nikoliv však v 
elektronické verzi. 26. 6. České medobraní v Ořechu – jsme partnery akce, byla předána 
vyznamenání, probíhaly soutěže. Letos probíhal již 13. ročník. V září bude probíhat Pražské 
medobraní. 28. 6. bylo na svazu jednání SZIF, kdy se vyhodnocoval projekt vzdělávacích akcí, 
projednával se systém kontrol těchto akcí. Na SZIF se bude předkládat již jen připravovaná 
tabulka a prezenční listiny. Projednávala se i úprava programu v CIS, dále změna tabulek 
navazující na změny v technické pomoci a kočování. Tajemník vznesl na SZIF dotaz ohledně 
platby nákladů na IT práce. Rozhodnutí je na PRV. 29. 6. proběhlo jednání na Agrární komoře se 
záměrem snížení členského příspěvku. Bylo doporučeno oslovit dopisem přímo prezidenta 
Tomana, jednání proběhne na výstavě Země živitelka. V dopise byly sepsány i problémy, které 
nyní ČSV trápí a se kterými může Agrární komora pomoci. 30. 6. jednání legislativní komise, 
projednávaly se revize dokumentů. 1. 7. zahájení IMYB v prostorách parlamentu, předsedkyně 
vyslovila poděkování. 2. 7. proběhlo slavnostní ukončení akce na Nové scéně Národního divadla, 
předávala se ocenění. 4. 7. jednání na svazu s Ing. Hojerem, ředitelem odboru MZe zabývajícím 
se dotací 1. D a plemenářstvím, mj. o problémech v Mladé Boleslavi, kde sice existuje ZO ČSV, 
ale bez členské základny a zvolených funkcionářů. Budou učiněny kroky v součinnosti s OO 
Mladá Boleslav ke zrušení této organizace. 8. 7. s M. Peroutkou natáčení dokumentu o 
současných problémech včelařů – ČT2. Pořad „Nedej se“ bude vysílán v září. Tajemník doplnil 
jednání, kterých se účastnil sám. 20. 6 jednání OO Praha-západ.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace z jednání na vědomí a vyslovuje souhlas s postupem hlavních 

funkcionářů při jednáních; 
b) ukládá zástupcům v orgánech SOUV, aby projednali s SOUV, že podmínkou 

závěrečných prací studentů bude i odborný článek do časopisu Včelařství, který stručně 
popíše téma závěrečné práce, závěrečná práce bude k dispozici v knihovně ČSV;  

c) pověřuje tajemníka vyvoláním jednání na MZe za přítomnosti SZIF ohledně úhrady 
nákladů s administrací NV 197/2005 Sb. 

 
 

III/1090/7/2016/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 14. 6. 2016 
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou. Připomínky byly zaneseny přímo do zápisu. 

 

Usnesení: PRV schvaluje zápis z jednání PRV ze dne 14. 6. 2016. 
 
 
IV/1090/7/2016/PRV  Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. Podrobnosti k tomu podal tajemník, probral bod po bodu.  
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Usnesení: PRV schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14. 6. 2016. 
ÚKOLY V EVIDENCI: 

z 29. 12. 2015: 

VI/165/12/2015/PRV – ukládá tajemníkovi k jednotlivým úkolům podat krátkou 
informaci, jak úkol vznikl a čeho se týká, jaký je stav plnění a důvod případného nesplnění na 
únorové PRV. Bylo požádáno o prodloužení termínu do červencového zasedání PRV z důvodu 
nejasnosti některých bodů a získání podrobnějších informací k jejich vyhodnocení. Jednomyslně 
schváleno. 

 VS Rosice/2016/PRV 
- ukládá M. Štěpánovi po inventuře zpracovat materiál pro PRV, včetně posouzení DPP s Ing. 
Kapounem a návrhu na řešení.  
- ukládá M. Štěpánovi prověřit inventuru stavu VS Rosice z hlediska muzejních exponátů 
- ukládá tajemníkovi předložit komplexní návrh na řešení a financování VS Rosice,  
- ukládá tajemníkovi zjistit a narovnat majetek ve VS Rosice (úl Fráter) 
 

XI/192/3/2016/PRV - ukládá tajemníkovi předložit zprávu o plnění doporučených 
opatření ÚKK do zářijového zasedání PRV 
 

XXII/192/3/2016/PRV  
 

3) Zápis z jednání legislativní komise 
b) ukládá tajemníkovi připravit směrnici RV o registraci členů 
 
z 12. 4. 2016 
 

Ia/92/4/2016/PRV - ukládá M. Petrů předat funkci tajemníka do 13. 4. 2016, vyklidit 
ubytovnu do 14. 4. 2016 a zaplatit dlužnou částku za užívání ubytovny neprodleně 
 

IX/92/4/2016/PRV - ukládá tajemníkovi založit centrální registr smluv 
 
z 10. 5. 2016 
 

IX/505/5/2016/PRV  
a) Změna Rozpočtu na rok 2016 - ukládá tajemníkovi předložit návrh na srpnovém zasedání 
RV. 
 

XV/505/5/2016/PRV  
Zápisy z jednání komise pro informatiku - ukládá tajemníkovi dát do oběžníku upozornění všem 
ZO, aby od všech členů ZO včetně nových a nečlenů žádajících o dotaci 1.D, vyžadovaly souhlas 
s použitím osobních údajů;  
 

XVI/505/5/2016/PRV  
Informace o přípravách IMYBu a Zlaté včely - ukládá svazu, aby oficiálně požádal na půdě 
Apislávie a Apimondie o zřízení mezinárodní komise pro práci s mládeží a za předsedu J. Pízu 
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Informace o zvolení zástupce OO Karlovy Vary do RV 
 
b) ukládá tajemníkovi navrhnout kooptaci na RV 
c) ukládá tajemníkovi pozvat nového zástupce na srpnové jednání RV 
 
ZO Olomouc – žádost o propagační materiály, pozvánka na výstavu Flora Olomouc 
 
a) pověřuje tajemníka zasláním možných propagačních materiálů 
b) pověřuje se předsedkyně účastí za svaz 
 
P. Stibor - Země živitelka - pověřuje předsedkyni a tajemníka účastnit se zahájení ZŽ 
 
z 14. 6. 2016 
 

VI/948/6/2016/PRV - ukládá tajemníkovi zaslat závazné objednávky na potvrzené 
termíny na aktivy 
 

VIII/948/6/2016/PRV 
Zpráva Svépomocného fondu – stav čerpání 
ukládá tajemníkovi seznámit o stavu Svépomocného fondu členy RV; 
 
ukládá tajemníkovi dodat přehled čerpání SF za posledních 20 let ekonomické komisi 
 
Protokol o kontrole NNO 
ukládá se zástupcům v kontrolních orgánech SOUV-VVC, aby provedli nápravná opatření; 
 

XIV/948/6/2016/PRV 
Zápis z jednání ekonomické komise 
ukládá ekonomické komisi připravit obsah příručky pro obvyklou práci ZO;  
 
ukládá tajemníkovi podat upřesňující dotaz na Ministerstvo spravedlnosti ohledně uveřejňování 
závěrek pobočných spolků v souvislosti s vedením jednoduchého účetnictví 
 
Zakladatelská smlouva s SOUV-VVC, o. p. s. - pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem 
smlouvy 
 

X/948/6/2016/PRV - ukládá M. Poništovi předložit konečný materiál k Rozpracování 
hlavních směrů činnosti ČSV po X. sjezdu do červencového zasedání PRV. 
 
 
SPLNĚNÉ ÚKOLY: 
IX/505/5/2016/PRV; XIII/505/5/2016/PRV; VI/948/6/2016/PRV; VII/948/6/2016/PRV; 
VIII/948/6/2016/PRV; X/948/6/2016/PRV; XI/948/6/2016/PRV; XIII/948/6/2016/PRV; 
XIV/948/6/2016/PRV; XIII5b/20/1/2016/PRV. 
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V/1090/7/2016/PRV  Program srpnového zasedání Republikového výboru 
Program byl rozeslán spolu s pozvánkou, doplnění proběhla přímo do materiálu.  
 

Usnesení: PRV 
a) bere na vědomí návrh programu srpnového zasedání Republikového výboru; 
b) odkládá projednání programu srpnového RV na příští zasedání PRV 
c) ukládá všem dotčeným členům PRV nejpozději do 1. 8. 2016 zaslat materiály na 

sekretariát ke včasnému odeslání materiálů (předání na úložiště).  
d) ukládá legislativní komisi zaslat návrh již projednaných návrhů úprav vnitřních předpisů 

svazu do 25. 7. 2016. po jednání Legislativní komise dne 28. 7., případně doplnit o další 
materiály; 

e) souhlasí s konáním mimořádného zasedání PRV dne 9. 8. 2016 s důvodem projednání 
materiálů na RV;  

 
 
VI/1090/7/2016/PRV  Včelpo 
8. 7 zasedala dozorčí rada, výkup medu probíhá dle představ a možností. Výkupní cena medu je o 
2-4 Kč za kg vyšší oproti konkurenci. Včelaři v okolí to kvitují. Revolvingový úvěr KB je 
uvolněný, na 5 milionů, čerpány jsou 4 miliony. Je třeba nechat schválit prodloužení na RV. 
Včelpo dostalo další pokutu od SZPI cca 36 tisíc – našli stopové množství karamelu v lipovém 
medu (šarže z května roku 2015) – dělala se medová pochoutka, trubky poté nebyly vypláchnuty, 
tak se dostal karamel do medu.  
Kaufland zbrojí proti Včelpu, odebírají se analýzy medu z nedotčených šarží, které se vrátily od 
prodejců a nejsou určeny do oběhu. Od 25. 7. do 29. 7. je celozávodní dovolená. Správní žaloba 
byla podána, dnes proběhnou další jednání. Ředitel byl požádán o dodání zprávy JUDr. Stloukala 
do 1. 8. ohledně právních záležitostí, které budou předneseny na RV. Dozorčí rada doporučila 
jednateli podat k soudu návrh na předběžné opatření ohledně vráceného medu od Kauflandu.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí informace podané jednatelem společnosti;  
b) ukládá jednateli  

1. předložit celkovou částku vydanou za atesty; 
2. dodat splnění úkolů z březnového RV do 1. 8. 2016; 
3. zasílat zápisy z DR na vědomí předsedkyni; 
4. dodat zprávu JUDr. Stloukala pro RV do 1. 8. 2016. 

c) ukládá tajemníkovi zařadit bod k prodloužení revolvingu na jednání srpnového RV; 
d) ukládá zástupcům v orgánech společnosti Včelpo dořešit pracovně právní vztah 

jednatele. 
 
 
VII/1090/7/2016/PRV  Příprava podzimních aktivů – stav příprav 
PRV byl zaslán materiál s uvedením zajištění jednotlivých aktivů. Termíny byly upřesněny, je 
třeba zajistit zbývající. Za JM Kraj bude garantem F. Krejčí 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere zprávu na vědomí;  
b) ukládá tajemníkovi informovat SZIF o termínech aktivů a pozvat je; 
c) ukládá členům PRV připravit do příštího zasedání podklady na aktivy k vybraným 

bodům. Specifika pro jednotlivé kraje jsou v gesci garantů. 
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VIII/1090/7/2016/PRV Finanční záležitosti 
 

a) Přehled čerpání dotace NNO 
PRV se zabývalo čerpáním dotace NNO k 30. 6. 2016. 

 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 
 

b) Návrh na zhodnocení financí na účtech SF  
Návrh podal F. Krejčí, ekonomická komise to však nedoporučuje.  

 

Usnesení: PRV souhlasí s návrhem ekonomické komise a nedoporučuje navržené 
zhodnocení. 
 

c) Návrhy na zvýšení členského příspěvku  
Předsedkyně poděkovala F. Kamlerovi za předložené zpracování, které bylo obsažné. 
V diskuzi zaznělo, že zvýšení členského příspěvku bez projednání v ZO a OO by 
v současné době nebylo vhodné. Je třeba jednat se státními orgány o vrácení dotace NNO 
na předchozí výši. Ale není možné se do budoucna spoléhat na dotace, zvláště když jde o 
časopis Včelařství. Argumentace, proč je nutno v budoucnu zvýšit členský příspěvek, 
bude přednesena a poté písemně poskytnuta členům RV k dalšímu projednání v jejich 
okresech a základních organizacích. Zvýšení členského příspěvku – zda vůbec, jak a o 
kolik také záleží na tom, jak budeme úspěšní při vyjednávání dotace na příští rok. 
Rozpočet svazu však nemůže do budoucna tak jako letos končit v červených číslech. Je 
třeba vysvětlit, na co budou peníze využity.  

 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace na vědomí. 
b) ukládá ekonomické komisi připravit argumentaci k možnému zvýšení členských 

příspěvků na srpnové RV 
 

d) Žádost o podporu projektu OO ČB 
P. Stibor požádal jménem OO ČB o podporu předloženého projektu včelařské expozice na 
výstavě „Země živitelka“, který na svaz zaslala OO České Budějovice. 

 

Usnesení PRV schvaluje příspěvek do výše 40.000 Kč s podmínkou zúčtování do 
jednoho měsíce od konání akce a za podmínky propagace ČSV a uvedení, že výstava se 
koná za finančního přispění ČSV, vyvěšení loga svazu. 

 
 
IX/1090/7/2016/PRV  Hlavní směry činnosti po X. sjezdu 
Informace podal M. Poništ. Předsedové komisí byli vyzýváni, některé reakce byly i negativní. Do 
materiálu však připomínky odborných komisí nebyly zakomponovány. Rozpracování hlavních 
směrů je proto nutné doplnit.   
 

Usnesení: PRV 
a) bere informace na vědomí;  
b) ukládá členům PRV poslat připomínky k návrhu Rozpracování hlavních směrů činnosti 

po X. sjezdu M. Poništovi do 20. 7. 2016. Jednotlivé komise byly v minulosti opětovně 
vyzvány k předložení navrhovaných bodů do hlavních směrů  

 
 



7 
 

X/1090/7/2016/PRV Zpráva o činnosti vedení svazu a sekretariátu ČSV za I. pololetí 
2016 

Předsedkyně měla připomínku, že je zpráva nedostatečná. Je tam málo informací o tom, co se za 
pololetí udělalo. Některá témata úplně chybí.  
 

Usnesení: PRV: 
a) vrací Zprávu o činnosti k dopracování a doplnění chybějících oblastí činnosti; 
b) ukládá tajemníkovi doplnit informace o činnosti vedení svazu a sekretariátu ČSV do 1. 8. 

2016.  
 
 
XI/1090/7/2016/PRV  IMYB – vyhodnocení  
Podrobnosti k tomu podal J. Cafourek. Bylo účastno 20 zemí, Nigérie nedostala víza. Bylo 
celkem cca 170 účastníků, družstva byla smíšená. Jako nejužitečnějšího člena ze všech účastníků 
zvolili účastníci soutěže Jiřího Prachaře. Již jsou nějaké ohlasy ze zahraničních časopisů, jsou 
vkládány na facebook a webové stránky. Každé družstvo mělo svou barvu triček, museli spolu 
umět komunikovat. 
 

Usnesení: PRV 
a) bere zprávu o průběhu IMYB na vědomí.; 
b) žádá J. Cafourka o dodání seznamu organizátorů;  
c) ukládá tajemníkovi a předsedkyni písemně těmto organizátorům poděkovat;  
d) žádá J. Cafourka o provedení prezentace k IMYB na jednání RV v podvečerních 

hodinách;  
e) ukládá tajemníkovi zaslat děkovný dopis děkanovi ČZU. 

 
 
XII/1090/7/2016/PRV  Kapesní kalendářík – návrh rozpočtu  
Byla předložena jedna nabídka, je třeba oslovit ještě další grafická studia. 
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi oslovit další grafická studia o zaslání nabídky – i na kartičku i na 

rozkládací; 
b) ukládá členům PRV promyslet návrhy na heslo, které bude umístěno na kalendáříku. 

 
 
XIII/1090/7/2016/PRV Dohoda o spolupráci s Vězeňskou službou ČR  
Podrobnosti k tomuto bodu podala předsedkyně. Materiál byl rozeslán spolu s pozvánkou. 
Dohoda se týká možné spolupráce obou subjektů související s chovem včel ve věznicích. 
 

Usnesení: PRV: 
a) souhlasí se zněním dohody o spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a ČSV, z.s.; 
b) pověřuje předsedkyni předložením dohody o spolupráci srpnovému zasedání RV. 

 
 
XIV/1090/7/2016/PRV Morální kodex člena Republikového výboru  
Podrobnosti přednesla předsedkyně jako členka legislativní komise. V rámci bodu jednání 
komise – otázka dvojího členství, bylo navrženo, aby se neměnily stanovy, ale Morální kodex se 
vztahoval na všechny funkcionáře v orgánech svazu.  
 

Usnesení: PRV: 
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a) bere Morální kodex člena RV na vědomí; 
b) ukládá předsedkyni předložit RV s doporučením zpracovat návrh morálního kodexu na 

funkcionáře ČSV.  
 
 
XV/1090/7/2016/PRV Revize předpisů  
Vzhledem k tomu, že nebylo možné rozeslat včas materiály, odkládá se tento bod na příští 
zasedání PRV. 
 
 
XVI/1090/7/2016/PRV IT práce v roce 2016 
Na základě předchozích nejasností, výběru potřebných modulů CIS a plánovaných změn webu 
svazu byl projednán návrh IT prací pro r. 2016 a jejich financování. Schválený rozpočet je 500 
tisíc včetně DPH. 
Plán prací IT na r. 2016 a jejich financování (vše je včetně DPH): 
a) CIS modul vzdělávací akce podle NV č. 197/2005 Sb. 70 000 Kč 
b) CIS google 100 000 Kč 
c) CIS modul SVS vyšetření na mor včelího plodu, čerpání v r. 2016 40 000 Kč, v r. 2017 bude 
doplatek 20 000 Kč, modul bude spuštěn začátkem r. 2017 
d) CIS podpora uživatelů hot-lina paušál, zahrnuje též 1 den v měsíci práce p. Formana na svazu 
72 000 Kč 
e) CIS modul zájmová sdružení vyvíjející činnost v rámci svazu 18 000 Kč 
f) CIS upgrade stávajících modulů 90 000 Kč 
g) Nový web 110 000 Kč 
Je možno přesouvat finance mezi moduly, nesmí však dojít k překročení rozpočtu. 
Předseda IT komise Ing. Františku Krejčímu bude věcně ověřovat faktury za IT práce.  
IT komise připraví rozpočet IT prací na r. 2017 do 1. 9. 2016. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje rozpočet IT komise na rok 2016 (viz výše); 
b) souhlasí s případnými přesuny finančních prostředků mezi moduly, avšak nesmí dojít 

k překročení celkového rozpočtu na IT práce 2016, 
c) ukládá předsedovi IT komise věcně kontrolovat správnost faktur, faktura musí obsahovat 

rozdělení na investiční část a neinvestiční část. 
d) ukládá IT komisi předložit rozpočet na rok 2017 do 1. 9. 2016. 

 
 
XVII/1090/7/2016/PRV Informace o činnosti odborných komisí 
 
a) Zápis  ze zasedání komise pro zdraví včel  

S podrobnostmi z jednání seznámil přítomné členy M. Peroutka. 
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá F. Kamlerovi přípravu návrhu Metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na rok 

2017 do 1. 8. 2016; 
b) ukládá předsedkyni a tajemníkovi usilovat při jednání na MZe a SVS o přijetí 

eradikačního programu na MVP. 
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b) Zápis ze zasedání legislativní komise 
Vzhledem k absenci materiálu, přesouvá PRV projednání tohoto bodu na příští zasedání 
PRV. 
 
 

XVIII/1090/7/2016/PRV Různé 
 

a) Dopis ZO Ivančice - Včelpo 
Na sekretariát byl doručen dopis ZO Ivančice, která je rozhořčena situací ve společnosti 
Včelpo, spol. s r. o. Kauza však stále není dořešena.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí dopis ZO Ivančice; 
b) ukládá tajemníkovi předložit dopis srpnovému RV. 

 
b) Nabídky na opravy bytů  

Materiály byly rozeslány spolu s pozvánkou. Byly předloženy 2 nabídky ve zhruba stejné 
cenové kalkulaci. Avšak je tu směrnice na veřejné zakázky, kde jsou různá omezení. 
Navíc nejsou přílohy, na které je ve směrnici odkazováno. Je třeba ji předložit RV 
s úpravami, že se bude vztahovat pouze na akce, kde je podíl veřejných prostředků.  

 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi oslovit J. Zvolského k doložení příloh ke směrnici; 
b) ukládá předložit ji LK k návrhu novelizace; 
c) odkládá projednání na příští zasedání PRV. 

 
c) Dopis Včelařského spolku pro Mladou Boleslav 

Včelařský spolek pro Mladou Boleslav zaslal dopis týkající se řešení situace žádostí 
dotace 1.D pro jejich členy. Spolek má včelstva na území, kde nepracuje žádná ZO ČSV, 
ZO Mladá Boleslav je prázdná. Nevyvíjí činnost a jsou zde důvody pro její zrušení. 
Budou učiněny kroky ke zrušení této organizace.  

 

Usnesení: PRV 
a) bere dopis VSMB na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi odpovědět ve smyslu, že současná pravidla toto neumožňují – 

s odkazem a citací pravidel, 
c) vyzvat OO ČSV Mladá Boleslav k zahájení kroků ke zrušení ZO Mladá Boleslav 

dle stanov 
 

d) Dopis SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce se obrátila na ČSV s dotazem ohledně účasti 
na projektu Spolkového ministerstva pro potraviny a zemědělství v Německu 
s dodáváním vzorků medovicového medu po dobu 3 let. Jednalo by se o cca 80 vzorků 
ročně. Avšak vzhledem ke klimatickým podmínkám v ČR není možné takové množství 
garantovat.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere dopis SZPI na vědomí; 
b) nesouhlasí s participací na projektu; 
c) ukládá tajemníkovi odpovědět. 
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e) Návrh organizačních složek ČSV na udělení svazových vyznamenání (materiál je 
přílohou zápisu) 

 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání „Vzorný včelařský pracovník“ a „Čestné 
uznání PRV“. 
 

f) F. Lust – registrace ZO a OO – upozornil na problém, že v tabulce jsou uvedeny 
organizace, které dodaly materiály již v dřívějším termínu a nebyly dosud postoupeny 
rejstříkovému soudu k zápisu, kdy hrozí skončení platnosti Prohlášení starší 3 měsíců 
zapisovaných osob. Právnička však kontroluje termíny a případně žádá soud o 
prodloužení termínu. 
 

g) Z. Hromek – včelařské družstvo Brno – které je již 20 let v likvidaci, avšak v listopadu 
2015 proběhla změna v rejstříku – na základě čeho? 

 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi oslovit likvidátora o sdělení stavu likvidace a 
informovat PRV na dalším zasedání. 

 
h) Peroutka – je potřeba připravit referát o svazu a stavu českého včelařství na Apimondii 

v Kazachstánu a nechat přeložit do ruského jazyka.  
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi vytvořit referát a zaslat jej místopředsedovi a 
předsedkyni do 29. 7. 2016. 

 
 
XIX/1090/7/2016/PRV Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila v 14:15. Další zasedání PRV se koná 9. 
8. 2016 v kanceláři předsedkyně.  

 

 

Zapsala:          Linda Hladíková 
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I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 12. 7. 2016 uděluje vyznamenání těmto 
členům: 

 

„Čestné uznání PRV“ 

   Karel Maršálek  ZO Ořechov u Brna 

   Ing. Jaromír Polcar  ZO Ořechov u Brna 

   Ing. Ladislav Smejkal  ZO Ořechov u Brna 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

 

   Ing. Hynek Labaj  ZO Bystřice nad Olší 

   Miroslav Nikodém  ZO Bystřice nad Olší 

   Ing. Stanislav Heczko  ZO Bystřice nad Olší 

   Jan Noga   ZO Bystřice nad Olší 

   Jindřich Slavík  ZO Ořechov u Brna 

   Jaroslav Brym   ZO Ořechov u Brna 

   Liboslav Nevařil  ZO Nový Knín 

 


