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Č. j: 948/6/2016 

 

Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 
konaného dne 14. 6. 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: 

 Hanuška Josef    předseda ÚKK 
Jiří Cafourek byl přizván k bodu jednání XII a XIII/948/6/2016/PRV 

 
 
I/948/6/2016/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně, program s pozvánkou byl zaslán spolu s materiály. Nejprve 
se k programu vyjádřil F. Krejčí, kdy nebyl zařazen jeho bod s návrhem na zhodnocení 
prostředků na účtech SF. Materiál však bude nejprve předán ekonomické komisi k vyjádření. J. 
Hanuška vznesl připomínku k tomu, že nejsou Hlavní směry činnosti v písemné podobě pro 
jednání. K tomuto bodu vystoupí 1. místopředseda. Předsedkyně doplnila do programu Různé – 
projednat výpůjčku Městské části Praha 1 – umístění včelstev na střechu radnice, odsouhlasení 
Zakládací smlouvy s Nasavrkami. Znovuotevření financování nového modulu v CISu pro 
zájmová uskupení vyvíjející činnost v rámci svazu – bude projednáno v bodu „Zápis komise IT“. 
Program byl následně schválen.  
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 
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II/948/6/2016/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka 

ČSV, z.s. 
Přehled činnosti zahájila předsedkyně. 12. 5. schůzka s Ing. Kvitou – pojišťovací makléř. Přišel 
s návrhem, že by Česká pojišťovna zavedla pojištění na škodu vzniklou úhynem včelstev 
v důsledku nemocí a nákaz včel a včelího plodu. Vytvořil dotazník, v časopise Včelařství vyjde 
článek. 14. 5. přednáška v Jasenné na Zlínsku, 16. 5. bylo zasedání komise Svépomocného fondu, 
17. 5. proběhlo jednání s Ing. Titěrou – projednání smluv na granty, které byly schváleny per 
rollam, 18. 5. bylo zahájení výstavy Natura Viva, 19. 5. schůzka v Lysé nad Labem s Ing. 
Volným, 20. 5. zahájení soutěže Zlatá včela, 21. 5. byl včelařský den v Lysé nad Labem, 22. 5. 
Hostýn – Svatá pouť. Probíhala mše, poté posvěcení praporu, přednáška. 25. 5. Žofínské fórum – 
účast setkání s prezidentem Republiky, 26. 5. projednání kontroly prostředků NNO, týž den 
odpoledne jednání na MZe - připomínkové řízení k NV č. 197/2005 Sb. 30. 5 převzetí protokolu 
na MZe z kontroly NNO, 31. 5. probíhala jednání v bankách ohledně nových účtů pro dotace, 
3. 6. slavnostní zahájení pilotního projektu s názvem „Dobrá v úle“ ve Věznici Jiřice. 7.6. 
zasedání Komise IT. 
Následně ji doplnil tajemník. Většina jednání byla společná, navíc ještě 9. 6. proběhlo jednání 
v Rosicích s M. Lingerem a P. Vydrou – o budoucnosti VS Rosice. 10. 6. bylo jednání Redakční 
rady. 
 

Usnesení: PRV bere informace z jednání na vědomí. 
 
 

III/948/6/2016/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 10. 5. 2016 
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou na jednání 14. 6. Připomínky byly zaneseny přímo do 
zápisu. 

 

Usnesení: PRV schvaluje zápis z jednání PRV ze dne 10. 5. 2016. 
 
 
IV/948/6/2016/PRV  Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. Podrobnosti k tomu podal tajemník, probral bod po bodu.  
 

Usnesení: PRV schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 10. 5. 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. 

z 16. 2. 2016 
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 Va/172/2/2016/PRV – ukládá tajemníkovi uložit jednotlivým komisí k rozpracování 
úkoly z hlavních směrů s termínem plnění do konce dubna a předložit je M. Poništovi, který na 
květnovém zasedání bude PRV informovat. Úkol byl nahrazen úkolem č. X/948/6/2016/PRV. 

 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  
h) ukládá tajemníkovi vytvořit skupinu Google mail a zadání lidí do skupin, vytvoření 
adresářů pro tyto skupiny a odeslání pozvánky na sdílení; 
 
d) Agrární komora – Dohoda o výši členských příspěvků - ukládá tajemníkovi a předsedkyni 
jednat s AK o výši členského příspěvku s AK. 
 

XIII/505/5/2016/PRV - ukládá tajemníkovi oslovit Agrární komoru s dotazem na 
právníka – právní zastoupení Včelpo 

 
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  
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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 
 
 
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 
 
SPLNĚNÉ ÚKOLY: 
XIII5b/20/1/2016/PRV; II/505/5/2016/PRV; IV/505/5/2016/PRV; V/505/5/2016/PRV; 
VII/505/5/2016/PRV; VIII/505/5/2016/PRV; IX/505/5/2016/PRV; XI/505/5/2016/PRV; 
XIII/505/5/2016/PRV; XVI/505/5/2016/PRV; VI/505/5/2016/PRV 
 
 
V/948/6/2016/PRV  Organizační struktura sekretariátu – návrh na přijetí do 

pracovního poměru pracovníka na odborné oddělení a redakce 
PRV se představil Ing. Karel Fous, který by nastoupil do odborného oddělení a redakce do 
inzertního oddělení místo A. Kumštátové, které končí smlouva 18. 6. 2016 a nebude s ní 
prodloužena. J. Sumková požádala o ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2016. Od 16. 6. 
nastupuje dovolenou, na krátkodobý zástup je třeba někoho sehnat, prozatím není náhrada. 30. 6. 
2016 končí smlouva s Ing. Kružíkem, tajemník navrhuje smlouvu neprodlužovat, je tu 1 den 
v týdnu, bude rozšířena spolupráce s J. Skalským o správu webu. Cílem je stabilizovat sekretariát 
a zvýšit odbornou úroveň pracovníků.  
 

Usnesení: PRV 
a) bere na vědomí zprávu o ukončení pracovního poměru Aleny Kumštátové; 
b) schvaluje uzavření pracovního poměru na pozici odborného referenta s Ing. Karlem 

Fousem na poloviční úvazek, na dobu určitou 1 rok, s 3měsíční zkušební dobou;  
c) bere na vědomí ukončení pracovního poměru J. Sumkové dohodou; 
d) bere na vědomí ukončení pracovního poměru Ing. Vojtěcha Kružíka; 
e) schvaluje rozšíření externí spolupráce s Bc. Janem Skalským o správu webu; 
f) pověřuje tajemníka a předsedkyni podpisem příslušných pracovně právních dokumentů a 

smlouvy s p. Skalským. 
 
 
VI/948/6/2016/PRV   Příprava podzimních aktivů – stav příprav 
PRV byl zaslán materiál s uvedením zajištění jednotlivých aktivů. 
J. Holejšovský doplnil Vysočinu – 10. 9. 2016, - informace dodá F. Meduna.  
F. Kamler připraví podklad na rozbory kvality vosku a zjišťování obsahu parafínu. Sekretariát 
rozešle návrh programu, členové PRV doplní náměty.  
 

Usnesení: PRV: 
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a) bere zprávu na vědomí;  
b) ukládá tajemníkovi do červencového PRV předložit návrh programu a materiály na 

aktivy – prezentaci; 
c) ukládá tajemníkovi zaslat závazné objednávky na potvrzené termíny. 

 
VII/948/6/2016/PRV  KO 201607 – Zpráva ÚKK 
Předsedkyně informovala přítomné členy o proběhlém jednání na MZe k vypořádání připomínek 
k NV 197/2005 Sb. Poté se k materiálu vyjádřil J. Hanuška. 
 

Usnesení: PRV 
a) bere zprávu ÚKK KO 201607 na vědomí.  
b) akceptuje doporučení ÚKK; 
c) body 1,2,3 a 6 pověřuje tajemníka projednat s SOUV-VVC;  
d) doporučená opatření se promítnou ve směrnici o vzdělávání.  

 
 
VIII/948/6/2016/PRV Finanční záležitosti 
 
a) Administrace dotace 1. D – návrh EK na rozdělení 
PRV se zabývalo návrhem ekonomické komise na rozdělení dotačních prostředků na administraci 
dotace 1.D 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje návrh na rozdělení administrace dotace 1.D; 
b) pověřuje ekonomickou komisi odůvodněním na zasedání RV. 

 
b) Statut Rezervního fondu ČSV – návrh EK 
PRV bylo seznámeno se zněním Statutu Rezervního fondu ČSV, který vypracovala ekonomická 
komise. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi předat materiál Legislativní komisi. 
 
c) Přehled čerpání dotace NNO k 31. 5. 2016 
Členové PRV byli seznámení s přehledem čerpání dotace NNO. 
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 
 
d) Zpráva Svépomocného fondu – stav čerpání 
PRV bylo seznámeno se stavem čerpání a vyřízených žádostí Svépomocného fondu. 
 

Usnesení PRV: 
a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi seznámit o stavu Svépomocného fondu členy RV; 
c) ukládá tajemníkovi dodat přehled čerpání SF za posledních 20 let ekonomické komisi. 

 
e) Protokol o kontrole NNO 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. Podrobnosti k tomu podala předsedkyně. Bylo nám 
vytknuto například, že není kontrolní mechanismus na používání a evidenci kompresorů a 
vyvíječů. Je třeba změnit metodický pokyn. Kontrolovat bude příslušná kontrolní komise 
ZO/OO. Další připomínka byla k tomu, že není s Nasavrkami aktualizována dohoda o čerpání 
dotace. Byla dojednána pravidla čerpání podpory na jednotlivé akce a ta jsou též přílohou dohody 
pro letošní rok. Další zjištění se týkalo rozklíčování poměru financí 30%/70%. Měli bychom 
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zvlášť vést, co je z dotace a co je z peněz svazu.   
 

Usnesení: PRV 
a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi novelizovat metodický pokyn na kompresory a vyvíječe s povinností 

zajištění evidence; 
c) ukládá se zástupcům v kontrolních orgánech SOUV-VVC, aby provedli nápravná 

opatření;  
d) ukládá tajemníkovi zaslat protokol SOUV-VVC s tím, aby zpracovali návrh opatření na 

odstranění nedostatků zjištěných při kontrole MZe.  
 
 
IX/948/6/2016/PRV   Smlouvy o spolupráci VÚVč a VÚRV  
Smlouvy byly schváleny per rollam. Předsedkyně k tomu dodala podrobnější informace. 

 

Usnesení: PRV potvrzuje v souladu s článkem 26 odst. 6 Stanov ČSV rozhodnutí provedené per 
rollam. 
 
 
X/948/6/2016/PRV  Hlavní směry činnosti po X. sjezdu 
Informace podal M. Poništ. Předsedové komisí nepředávají potřebné informace, byli několikrát 
urgováni. 
 

Usnesení: PRV 
a) bere informace na vědomí;  
b) ukládá tajemníkovi zaslat M. Poništovi rozpracované hlavní úkoly z předchozích dvou 

sjezdů;  
c) ukládá M. Poništovi předložit konečný materiál do červencového zasedání PRV. 

 
 
XI/948/6/2016/PRV Hodnocení výstavy Natura Viva 
Přípravou se zabývala N. Grätzová, výstava byla velmi zdařilá. Včelaři byli spokojeni, zájem o 
přednášky byl velký. PRV děkuje J. Šmídovi, který zajistil velkou část expozice Včelpa.  

Usnesení: PRV: 
a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi doplnit náklady na výstavu do zprávy o Hodnocení výstavy Natura 

Viva. 
 
 
XII/948/6/2016/PRV  IMYB – stav příprav 
Podrobné informace k tomuto bodu podal J. Cafourek. Vypadá to na účast 21 zemí, zhruba 3 ještě 
nemají vyřešena víza. Bude 110 zahraničních účastníků, předpoklad je zhruba 170 lidí. J. 
Cafourek neví, jak je to s účastí hostů, nemá zpětnou vazbu. Co se týče objednávek, je tam 
časová prodleva. Na sekretariátu probíhají pravidelná každotýdenní jednání. P. Stibor zmínil 
potřebu nacvičení vystoupení české delegace na IMYB. 
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 
 
 
XIII/948/6/2016/PRV Zlatá včela – vyhodnocení  
Podrobnosti k tomuto bodu podal J. Cafourek, cca 43.000 Kč se ušetřilo oproti plánovaným 
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výdajům. Přebytek bude využit pro činnost mládeže. Nasavrky nemají problém poskytnout své 
učební pomůcky, ale požadují finanční náhradu. Systém oblastních kol se osvědčil, změna 
metodických pokynů taktéž. Na dotaz, proč jsou slabé výsledky dětí ze včelařských kroužků 
z Olomouce, což je dlouhodobá záležitost, J. Cafourek zmínil, že navštíví olomouckou 
organizaci, aby zjistili příčinu. O soutěži bude podána informace i do časopisu Včelařství.  
M. Poništ při té příležitosti vyzval J. Cafourka k rozpracování Hlavních směrů za komisi pro 
práci s mládeží do 24. 6. 2016. M. Poništ poděkoval za organizaci Zlaté včely a vyzdvihl práci 
komise pro práci s mládeží. Byl diskutován požadavek na časové oddělení organizace Zlaté včely 
a výstavy v Lysé nad Labem. Předsedkyně se připojila i s poděkováním za IMYB. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace ředitele na vědomí; 
b) pověřuje předsedkyni dohodnout s ředitelem zapojení zaměstnanců SOUV-VVC do 

komise pro práci s mládeží;  
c) ukládá tajemníkovi projednat s SOUV-VVC, o. p. s. termín finále soutěže Zlatá včela, 

nejlépe v první polovině června 2017. 
 
 
XIV/948/6/2016/PRV Informace o činnosti odborných komisí 
 
a) Zápis z jednání komise pro práci s mládeží 
Tento bod byl projednán v rámci bodů XII/948/6/2016 a XIII/948/6/2016/PRV. 
 
b) Zápis z jednání komise Svépomocného fondu 
Podrobnosti k tomu podala předsedkyně. Z komise vyplynul úkol do Hlavních směrů činnosti, 
kdy podala návrh na vytvoření materiálu k osvětě funkcionářů k používání prostředků 
Svépomocného fondu. 
 

Usnesení: PRV bere na vědomí informace ze zasedání komise Svépomocného fondu. 
 
c) Zápis z jednání ekonomické komise 
Splátkový kalendář na 1 milion korun – jelikož se jedná o daň, bude se z toho platit úrok, který 
by činil cca 50.000 Kč/ročně. Komise doporučuje, pakliže jsou peníze na účtu, aby se částka 
zaplatila hned, ale je to třeba řádně zdůvodnit. 2 splátky jsou již splaceny. 
Poté se rozvinula debata ohledně výše členského příspěvku. Následovala debata k uveřejnění či 
neuveřejnění účetní závěrky našich pobočných spolků. Podrobnosti k tomu podal Z. Hromek. 
Problematika je v jednání.  
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi prověřit finanční možnosti a pro případ, že je možno uvolnit částku 

jednorázově, učinit tak do 30. 6. 2016; 
b) ukládá členům PRV dát argumenty ke změně výše členského příspěvku a argumenty 

zasílat na sekretariát do 30. 6. 2016; 
c) ukládá tajemníkovi připravit historii změny a rozdělení členského příspěvku; 
d) ukládá ekonomické komisi připravit obsah příručky pro obvyklou práci ZO;  
e) ukládá tajemníkovi podat upřesňující dotaz na Ministerstvo spravedlnosti ohledně 

uveřejňování závěrek pobočných spolků v souvislosti s vedením jednoduchého účetnictví.  
 
d) Zápis ze zasedání IT komise 
Předsedkyně se zúčastnila jednání komis. Přítomni byli i Ing. Žižka a Ing. Krejčík z MZe, aby se 
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seznámili s CISem v souvislosti s připravovanou změnou zákona o zemědělství a zákona o 
rostlinolékařské péči. Nahlašování stanovitě včelstev do evidence hospodářských zvířat je 
povinností chovatele, nikoliv svazu. Není možné zodpovědnost přenést na ČSV. Přístup do 
LPISu není veřejný, jen pro zemědělce a jen pro tu část, která se jej týká. Tímto by odpadla 
povinnost hlášení na obecní úřad o stanovišti včelstev.  
Dále byla projednávána mapa prodejců medu – prodejce bude mít možnost dát souhlas 
s uveřejněním dat v mapě. Jednání probíhají se společností zajišťující webové stránky mapy.cz. 
Informace budou propojeny s CIS. Souhlas prodejce bude součástí formuláře na dotaci 1.D. 
K plánu práce a rozpočtu komise měla předsedkyně následující připomínky. Je třeba doplnit 
částku za aktualizaci stávajících modulů, způsob schvalování jednotlivých plateb a objednávek. 
Vzhledem k těmto nedostatkům se projednání o rozpočtu výdajů na IT přesouvá na červencové 
zasedání PRV. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace na vědomí; 
b) souhlasí s použitím dat z CIS k naplnění databáze prodejců medu, bude-li souhlas 

chovatele; 
c) ukládá tajemníkovi provést změnu formuláře na dotaci 1.D 
d) souhlasí s vytvořením modulu v CISu pro zájmová uskupení v rámci svazu 

 
 
XV/948/6/2016/PRV Různé 
 

a) Propagační materiály ČSV 
Podrobnosti k tomuto bodu jednání podal tajemník. Na svaz je třeba doplnit propagační 
materiály, které budou využívány na akce ČSV i jeho organizačních složek.  
 

Usnesení: PRV 
a) schvaluje maximální částku ve výši 15.000 Kč na zajištění propagačních 

materiálů. Navrhované materiály k pořízení je třeba konzultovat s komisí pro 
racionalizaci a osvětu. 

 
b) Dopis ZO Ivančice - Včelpo 

Na sekretariát byl doručen dopis ZO Ivančice, která je rozhořčena situací ve společnosti 
Včelpo, spol. s r. o. Vzhledem k nadcházející valné hromadě Včelpa se bude PRV 
podrobněji tímto dopisem zabývat na svém červencovém zasedání. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí dopis ZO Ivančice; 
b) odkládá k projednání na červencové zasedání PRV, 
c) ukládá tajemníkovi předložit dopis srpnovému RV. 

 
c) Žádost o jmenování přednášejícím odborníkem – A. Frühbauer 

OO Rychnov nad Kněžnou zaslala žádost o jmenování A. Frühbauera přednášejícím 
odborníkem pro obor: Ekonomická a kontrolní činnost občanských sdružení, působících 
v oboru včelařství. (obor „p“) 

 

Usnesení: PRV: 
a) jmenuje Ing. Aleše Frühbauera přednášejícím odborníkem pro obor „p“; 
b) ukládá tajemníkovi zařadit A. Frühbauera do seznamu přednášejících odborníků. 
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d) Valná hromada VÚVč - pozvánka 
Na sekretariát byla doručena informace o konání valné hromady VÚVč.  

 

Usnesení: PRV 
a) pověřuje předsedkyni účastí a hlasováním za svaz jako společníka na valné 

hromadě VÚVč, s. r. o.;  
b) ukládá tajemníkovi dodat VÚVč rezignační dopis J. Hrabáka na funkci člena 

dozorčí rady ve VÚVč, s. r. o.  
 

e) Výpůjčka části střechy radnice Městské části Praha 1 
Bylo zažádáno o pronájem části střechy na Radnici MČ Praha 1 k umístění včelstev. 
Pronájem je zdarma, včelstva a úly budou v majetku svazu. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje záměr umístit včelstva na střechu radnice Městské části Prahy 1; 
b) v případě schválení umístění včelstev Radou MČ Praha 1 pověřuje 

předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy. 
 

 
f) Zakladatelská smlouva s SOUV-VVC, o. p. s. 

Podrobné informace k tomuto bodu podala předsedkyně. Smlouva je nyní 
připomínkována na MZe, poté bude zaslána na ČSV. Pro urychlení je třeba dát souhlas 
s tím, že ČSV souhlasí s novelizací zakládací smlouvy. Jde pouze o soulad smlouvy 
s novými právními předpisy. 
 
Usnesení: PRV: 

a) souhlasí s novelizací Zakládací smlouvy SOUV-VVC, o. p. s.; 
b) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy.  

 
g) V. Rajsigl – odvolání proti rozhodnutí o nezařazení do šlechtitelského programu 

PRV projednalo žádost V. Rajsigla o změnu rozhodnutí PRV, kterým nebyl schválen pro 
r. 2016 jeho chov. Na základě stanoviska chovatelské komise k obsahu tohoto dopisu, 
která zařazení nedoporučila, PRV své rozhodnutí nezměnilo. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi odpovědět V. Rajsiglovi, že rozhodnutí PRV ohledně 
jeho chovu se nemění.  

 
h) Návrh organizačních složek ČSV na udělení svazových vyznamenání (materiál je 

přílohou zápisu) 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání podle předložených návrhů 
 

i) F. Kamler omlouvá VÚVč z účasti na zahájení IMYBu v Parlamentu.  
 

j) Košilka – tajemník seznámil přítomné členy s návrhem tzv. košilky, která se bude 
předkládat od července ke každému materiálu. Je na ni vyznačeno, o co se jedná, kdo 
předkládá, a návrh na usnesení. V této souvislosti vyvstala připomínka, že materiály mají 
být rozesílány týden před zasedáním. Co nebude týden před PRV, tak ODMÍTAT s tím, 
že materiál bude předložen až na další zasedání. Termín se bude striktně dodržovat. 
Výjimky musí být odůvodněny. 
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Usnesení: PRV ukládá zajistit tajemníkovi, aby materiály byly rozesílány nejpozději 
týden před zasedáním, tj. 1. úterý v měsíci. 

 
k) P. Stibor opět zmínil výstavu „Země živitelka“, na kterou požaduje návrh programu a 

propagační materiály, které požaduje připravit po sekretariátu. 
 
XVI/948/6/2016/PRV Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila v 14:15. Další zasedání PRV se koná 12. 
7. 2016 v kanceláři předsedkyně.           Zapsala: Linda Hladíková 

 

 

I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 14. 6. 2016 
uděluje vyznamenání těmto členům: 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

 

   Rudolf Masnica  ZO Suchdol nad Odrou 

   František Ondruch st.  ZO Suchdol nad Odrou 

   Ing. Ladislav Karola  ZO Suchdol nad Odrou 

   Josef Blinka   ZO Suchdol nad Odrou 

   Jan Bartošík   ZO Suchdol nad Odrou 

 


