
Dobrý večer, odpovědi jsou pod otázkami.  
Mgr. Jarmila Machová 
 
Dne 28. července 2016 11:08 Kabátová, Barbora <barbora.kabatova@cncenter.cz> napsal(a): 
  
Dobrý den, paní předsedkyně, 
 
ještě bych měla pár otázek:  
 
1) Proč členové, jejichž jménem Sjezd dával úkoly, nemají informace o hlasování a činnosti RV a PRV?  
 
Naši členové mají informace o činnosti RV a PRV na webu svazu. Jsou zde zveřejněna 
usnesení RV a zkrácené zápisy PRV. Každý člen RV je zástupcem okresu, který na zasedání 
výboru okresní organizace (skládá se ze zástupců základních organizací okresu) informuje o 
tom, co a s jakým výsledkem bylo projednáno, rozhodnuto a samozřejmě nechybí jeho pohled 
a názor na probíraná témata.    
  
2) Informovalo ČSV všechny členy, kdo antibiotický med do Včelpa dodal? 
 
V letošním červnovém čísle časopisu Včelařství, který dostává každý člen svazu, vyšel na 
dvoustraně článek "Kauza Včelpo včera a dnes". 
  
3) Když se na Sjezdu odsouhlasil hloubkový audit, předpokládám, že členové neměli na mysli běžný účetní audit. Když neexistuje definice 
hloubkového audit, jak to že se odsouhlasil? A o úkolech uložených Sjezdem se může hlasovat? 
 
K první otázce opět odpovídám - nevím. Ohledně hloubkového auditu jsem již odpověděla 
včera. Pokud Vám to nestačí, obraťte se na tehdejší vedení svazu, které sjezd připravovalo a 
řídilo a které provedlo první kroky ve věci kauzy Včelpo.  
 
Co se týče druhé otázky -  obecně hlasovat lze o čemkoli, dá-li člen orgánu návrh. Proč by se 
tedy nemohlo o úkolech sjezdu hlasovat? Např. úkoly dané sjezdem se dále rozpracovávají, 
schvalují a není výjimkou, že během funkčního období dojde k tomu, že se úkol změní nebo i 
zruší. Pět let funkčního období je dlouhá doba, kdy se situace může změnit a některé úkoly 
přestanou být aktuální nebo jejich splnění ani nemusí být možné. 
 
4) Už máte vysvětlení od pana doktora Švamberka? 
 
Mám vyjádření, které poskytl Vám. 
 
Děkuji za odpovědi, 
 
 
 

Barbora Kabátová 

REDAKTORKA 

 


