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Č. j: 172/2/2016 

 
Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 
konaného dne 16. 2. 2016 v sídle ČSV, Křemencova 8, Praha 1 

Přítomni: 
Machová Jarmila    předsedkyně 
Poništ Miroslav    1. místopředseda 
Peroutka Miloslav   místopředseda 
Holejšovský Josef 
Kamler František 
Stibor Petr 
 

Omluveni:  
Hromek Zdeněk 
Krejčí František 
Štěpán Miroslav 
 

Zaměstnanci: 
Holienčin Vít    zástupce tajemníka 
Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 

  
Hosté: 
 Hanuška Josef    předseda ÚKK 

 
 
I/172/2/2016/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně, program s pozvánkou byl zaslán spolu s materiály. Na půl 
desátou přijde na jednání Jiří Cafourek, předseda komise pro práci s mládeží, jeho bod bude 
upřednostněn. V jednu hodinu přijde ředitel Včelpa, jednání PRV bude přerušeno a bude 
pokračovat VH Včelpo.  
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání; 
 
 
II/172/2/2016/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně ČSV, z.s. 
Informace podala paní předsedkyně. Jednání byla převážně telefonická a e-mailová, zítra se 
zúčastní zasedání komise chovatelské.  Předsedkyně podala ministrovi prozatím předběžnou 
informaci z valné hromady. 23. 2. proběhne další jednání u ministra. V Nasavrkách se tentýž 
den zúčastní jednání komise pro zdraví včel a druhý den semináře s veterináři. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace z jednání na vědomí; 
b) pověřuje místopředsedu M. Peroutku zahájením semináře pracovníků SVS ČR a OO 

ČSV. 
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III/172/2/2016/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 9. 2. 
2016 

Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, byl připomínkován a poté schválen. 
 

Usnesení: PRV schvaluje zápis z jednání PRV ze dne 9. 2. 2016. 
 
 
IV/172/2/2016/PRV  Projednání zápisu a usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 
    10. 1. 2016 
V zápisu byly označeny změny, které zaslali členové RV. PRV se změnami souhlasilo. J. 
Hanuška navrhl, aby zpráva o plnění usnesení RV byla poslána členům PRV ke schválení per 
rollam ještě předtím, než bude zaslána s pozvánkou RV.  

 

Usnesení: PRV schvaluje návrh zápisu ze zasedání RV ze dne 10. 1, 2016 s tím, že zpráva o 
plnění usnesení bude vypracována neprodleně a bude rozeslána členům PRV ke schválení per 
rollam.  
 
 
V/172/2/2016/PRV Kontrola plnění úkolů – zprávy o plnění usnesení PRV 
Na posledním zasedání PRV vznikl požadavek na přehled plnění úkolů PRV přehlednou 
formou. Spolu s materiály byly rozeslány Zprávy o plnění usnesení. Jednotlivé zprávy byly 
projednány, nesplněné úkoly budou nadále vedeny v evidenci. Proběhla i kontrola ve VS 
Rosice, knihovna bude zajišťována a doplňována knihami z ústředí. Muzeum Kačina si 
odvezlo exponáty, které nebyly jejich. Je třeba doložit seznam věcí, které si odvezli. 7. 3. bude 
zasedání Komise pro práci s mládeží.  

 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje zprávy o plnění usnesení PRV; 
b) ukládá tajemníkovi uložit jednotlivým komisím úkoly z hlavních směrů s termínem 

plnění do konce dubna a předložit je hlavnímu koordinátorovi – Miroslavu Poništovi; 
c) ukládá koordinátorovi na květnovém zasedání PRV informovat PRV; 
d) ukládá tajemníkovi diskusní příspěvky nedávat do časopisu Včelařství – zaslat PRV 

s návrhy odpovědí ke schválení per rollam, neprodleně; 
e) ukládá tajemníkovi dodat přehled ZO, které nemají zaplaceny členské příspěvky PRV 

a to okamžitě a současně informovat i okresy, jichž se to týká; 
f) ukládá tajemníkovi předložit předávací protokol o předání seznamu věcí, které si 

odvezlo Muzeum Kačina z VS Rosice; 
g) ukládá tajemníkovi předložit písemný návrh toho, co je nyní třeba udělat v Rosicích; 
h) ukládá M. Štěpánovi po inventuře zpracovat materiál pro PRV, včetně posouzení 

smlouvy a návrhu na řešení. 
 
 
ÚKOLY V EVIDENCI: 
z 29. 12. 2015: 

IIIf/165/12/2015/PRV – ukládá F. Krejčímu ve spolupráci s IT komisí vypracovat 
návrh na ukládání materiálů na jednání vrcholových orgánů na úložišti do březnového 
zasedání PRV; 

V/165/12/2015/PRV – ukládá tajemníkovi řešit přednesené připomínky s F. Lustem 
ohledně osobních údajů vedených v CIS do 31. 1. 2016; 

VI/165/12/2015/PRV – ukládá tajemníkovi k jednotlivým úkolům podat krátkou 
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informaci, jak úkol vznikl a čeho se týká, jaký je stav plnění a důvod případného nesplnění na 
únorové PRV; 
z 8. 1. 2016 
 XIII5b/20/1/2016/PRV – ukládá tajemníkovi vést stále se opakující úkoly v kalendáři a 
včas je plnit; 
z 9. 2. 2016 
 IIIa/165/2/2016/PRV – ukládá Ing. Vítu Holienčinovi dodělat zprávu ÚKRK KO 
201405 do březnového zasedání PRV; 
 IIIc/165/2/2016/PRV – ukládá sekretariátu zpracovat nezodpovězené diskusní 
příspěvky z X. sjezdu do březnového zasedání PRV; 
 IIId/165/2/2016/PRV – ukládá IT komisi dořešit záležitost s rozesíláním časopisu 
Včelařství členům ČSV; 

XVI2a/165/2/2016/PRV – ukládá sekretariátu oslovit učitele včelařství, kteří se 
nedostavili ke zkouškám v řádném termínu, zda se chtějí účastnit či chtějí skončit. Pakliže se 
neozvou, bude to bráno, jako že nechtějí pokračovat; 

XVI5a/165/2/2016/PRV – ukládá sekretariátu poskytnout součinnost SKV ohledně 
jejich členské evidence. 

 
 
VI/172/2/2016/PRV   Program březnového zasedání RV ČSV.  
Navržený program byl po připomínkách změněn a doplněn. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program zasedání březnového RV. 
 
 
VII/172/2/2016/PRV  Zpráva o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o., Dol 
F. Kamler ústně informoval s tím, že je brzy na podání kompletní písemné zprávy, ta bude 
předložena na březnovém zasedání PRV.  
 

Usnesení: PRV bere informaci na vědomí. 
 
 
 
VIII/172/2/2016/PRV  Inventura Jabloňany – rozhodnutí o inventarizační komisi  
Materiály byly zaslány spolu s pozvánkou. P. Stibor, navržený do inventarizační komise však 
může až v polovině března, to už je však pozdě. Komise byla zvolena ve složení: M. Poništ, P. 
Margaritopoulos, F. Krejčí. Je třeba zaslat komisi smlouvu o pronájmu Jabloňan i s přílohami. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje inventarizační komisi ve složení: Miroslav Poništ, Ing. Panajotis 

Margaritopoulos, Ing. František Krejčí. Předsedou je Miroslav Poništ; 
b) pověřuje 1. místopředsedu a předsedu IK při inventuře provést návštěvu Včelpa.  

 
 
IX/172/2/2016/PRV   Finanční záležitosti  
 

a) Návrh závěrky za rok 2015 
Nejprve se vyjádřil M. Peroutka. Doporučuje k projednání předkládat závěrku ve 
zjednodušeném stavu tak jako tomu bylo dříve. 

 

Usnesení: PRV 
a) bere návrh závěrky za rok 2015 na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi předat závěrku neprodleně k posouzení ekonomické 
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komisi, připravit výstup do březnového RV do 9. 3. 2016. 
 

b) Vložení letáku s léčivem Thymovar – př. Smrčka 
Př. Smrčka zažádal o vložení letáku do časopisu Včelařství. RR doporučuje avšak po 
doplnění studií potvrzující uvedenou účinnost.  
 

Usnesení: PRV schvaluje vložení do inzertní části Inzertních novin (plošná inzerce) 
s tím, že za obsah ručí inzerent.  

 
 
X/172/2/2016/PRV  Smlouva VÚVč, s. r. o., Dol 
Jedná se o smlouvu o zajištění spolupráce při klinickém hodnocení léčiv.  
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje smlouvu s VÚVč, s. r. o. o zajištění spolupráce při klinickém hodnocení 

léčiv; 
b) pověřuje předsedkyni a Ing. Víta Holienčina podpisem smlouvy. 

 
 
XI/172/2/2016/PRV  Informace o činnosti odborných komisí 
 

a) Zápis ze zasedání komise pro práci s mládeží - IMYB 
K tomuto bodu jednání byl přizván předseda komise, Jiří Cafourek. Je problém 
rozhodnout, z jakých peněz se může co financovat. Co lze financovat z dotací a co 
z peněz svazu. I donátoři budou chtít vyúčtování, je třeba mít vše podloženo 
smlouvou. Komise chce proplácet hospitace na jiných krajských kolech.  
Předsedkyně přečetla požadavky komise a vysvětlila, na co svaz má a na co nikoliv. 
Nechala si zaslat metodický pokyn z Nasavrk, kde je uvedeno, co všechno lze z toho 
platit. Není problém s limitem 450 tisíc, ale vyúčtování musí být dle pokynu. Poté 
dostal slovo předseda komise. Některé organizace nejsou schopny plnit podmínky 
proplacení za daných podmínek. Návrh komise je limit na účastníka. M. Peroutka 
navrhl, aby byla částka na přihlášené dítě, změnil by se metodický pokyn, kde jsou 
maxima na jednotlivé náklady, tyto limity by tam nebyly a bylo by tak možno v rámci 
akce dělat přesuny finančních prostředků. Předseda komise s tímto návrhem souhlasil. 
 
IMYB – Předseda komise - žádost o dotaci na MZe šla mimo komisi – to bylo jen 
mezi bývalým předsedou a J. Pízou. Toto komise nikdy neřešila, pouze pomáhali 
vyslat vítěze na IMYB. Z projektu není možno vyčíst, jak se to bude organizovat, 
s pomocí koho. V. Holienčin sdělil, že rozpočet je vytvořen na základě informací J. 
Pízy. IMYB se měl konat v Izraeli, ale organizování se vzdali. Není čas na výběrové 
řízení na organizátora, sekretariát to není schopen zajistit. Jediná možnost je 
organizace prostřednictvím komise pro práci s mládeží za součinnosti sekretariátu. 
 

Usnesení: PRV 
a) schvaluje financování oblastních kol Zlaté včely tak, že se rozpočtovaná 

částka 450.000,- rozpočítá na počet přihlášených účastníků s tím, že Metodický 
pokyn platí tak, že se nevyžaduje rozpočet, lze přesouvat peníze v rámci 
určených oblastí financování; pověřuje Ing. Miroslava Štěpána projednáním, 
jak se využije pro aktivity včelařské mládeže případný přebytek financí 
z oblastních kol Zlaté včely pro aktivity včelařské mládeže dle potřeb komise 
pro mládež, a zda se dají použít metodické materiály SOUV-VVC, o. p. s. pro 
potřeby vedoucích VKM. Podat zprávu do dubnového zasedání PRV;  
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b) schvaluje pokyny pro organizátory oblastních kol soutěže členů VKM pro rok 
2016 s upřesněním financování dle písm. a) viz výše a termíny oblastních kol 
Zlaté včely 2016 v termínu 16. 4. – 8. 5. 2016 a celostátního kola 20. – 22. 5. 
2016  

c) schvaluje změnu názvu korespondenční soutěže „Příroda kolem nás“; 
d) souhlasí s konáním IMYB v Praze, v případě, že komise splní domluvené 

podmínky, s limitem 1,250,000,- (včetně vkladů účastníků). Tíha organizace 
bude na komisi pro práci s mládeží. 

 
b) Zápis ze zasedání Redakční rady 

Z komise byl vznesen požadavek vyjmutí OVP ze Statutu Redakční rady. Ten se však 
bude novelizovat, není třeba teď něco schvalovat.  

  

Usnesení: PRV 
a) bere informace ze zasedání Redakční rady na vědomí; 
b) souhlasí s umisťováním akcí formou jednotného přehledu se základními 

informacemi: pořadatel, termín a místo konání, témata přednášek, přednášející. 
Inzerce zaslané v pdf pouze jako placenou plošnou inzerci v Inzertních 
novinách. 

 
XII/172/2/2016/PRV Různé 
 

a) Audit pro rok 2015 
Nabídka přišla od dvou auditorů. Od Ing. Šolarové, která již prováděla audit za rok 
2014, za 85.000,-. Dále od Ing. Jiřího Liberdy, který měl stejnou cenovou nabídku.  
 

Usnesení: PRV: 
a. schvaluje auditora Ing. Jiřího Liberdu na provedení auditu v ČSV za rok 2015; 
b. návrh smlouvy předloží auditor na dalším zasedání PRV. 

 
b) Záležitosti IT komise 

Materiál byl rozeslán spolu s pozvánkou. Smlouva se stávajícím poskytovatelem 
e-mailových schránek je platná jen do května letošního roku. Do té doby je třeba s 
e-mailovými službami přejít na Google servery.  
Ostatní body se z důvodu nepřítomnosti zástupce IT komise přesouvají k projednání 
na březnovém zasedání PRV. 

 

Usnesení: PRV schvaluje:  
a. přechod na Google s poštovním serverem; 
b. náklady při přechodu na Google ve výši 98.000,-;  
c. náklady na školitele při večerním školení na zasedání RV.  

 
c) Otevřený dopis členům RV JUDr. Karla Brücklera 

Dopis se týká NV 197/2005 a byl zaslán spolu s pozvánkou. Byl rozeslán členům RV. 
 

Usnesení: PRV: 
a. bere dopis JUDr. Karla Brücklera na vědomí; 
b. ukládá předsedkyni předložit dopis na březnovém zasedání RV. 

 
d) Stanovisko výboru OO Brno-venkov k usnesení RV k bodu NV 197/2005 Sb. 

Na sekretariát přišel dopis OO Brno venkov, který vyzýval PRV k přehodnocení 
rozhodnutí RV k bodu NV 197/2005 Sb. Při té příležitosti vznesl dotaz J. Hanuška jak 
je to s vratkami od konečných příjemců. Zda nám všichni, co měli, již zaplatili. 
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Rozhodnutí SZIF chodilo datovou schránkou, nikdo to však netiskl, a nyní to tam již 
není. Na problémy s vratkami upozorňoval ve svém dopise i p. Šmíd z České Lípy. 
Dříve J. Machová dělávala roční přehled výsledků kontrol SZIF a částek k vrácení, ale 
teď to nikdo nedělá.  
 

Usnesení: PRV bere dopis na vědomí. 
 

e) Dopis M. Pospíšila z OO Bruntál  
M. Pospíšil má výhrady k závěru o míře zodpovědnosti vlastníka a jednatele Včelpa 
v kauze antibiotika v medu. Na sjezdu i na RV K. Brückler řekl, že dovoz medu z EU 
a mimo EU byl Včelpu před dvěma lety schválen. Není to však zaznamenáno 
v žádném zápise.  
 

Usnesení: PRV:  
a. bere dopis M. Pospíšila na vědomí; 
b. ukládá předsedkyni předložit dopis na březnovém zasedání RV. 

 
f) Evropská komise – reakce na náš dopis 

Ve spolupráci s ÚSKVBL – z evropské komise přípis, aby bylo možno používat léčiva 
na včelstva z 3. zemí. Chtěli naši podporu, abychom dali důvody, proč s tím 
nesouhlasíme. F. Kamler se na dopis podívá a vyjádří se k němu na březnovém 
zasedání PRV. 
 

Usnesení: PRV : 
a. bere dopis na vědomí, 
b. ukládá F. Kamlerovi vyjádřit se k dopisu na březnové zasedání PRV 
  

g) Dopis OO Česká Lípa 
OO Česká Lípa je adresován PRV, též se vyjadřuje k usnesení RV a otevřenému dopisu 
JUDr. K. Brücklera k NV 197/2005 Sb. a to tak, že trvá na postupu vedení dle 
mandátu daného RV. Dále se zabývá zneužíváním dotací.  
 

Usnesení: PRV:  
a. bere dopis OO Česká Lípa na vědomí; 
 

h) Sympozium ke světovému dni Apiterapie - Slovinsko 
Slovinský svaz včelařů pořádá ke světovému dni Apiterapie sympozium. Jedním 
z bodů bude i předání plakety Dr. Filipa Terče. Jelikož je původem Čech, bylo by 
vhodné na sympoziu mít české zastoupení. Sympozium se koná 2. 4. ve Slovinsku. 
Jako delegace byli navrženi a schváleni: 1. místopředseda Miroslav Poništ, Ing. Petr 
Stibor a člen RV Miroslav Smolík. 

 

Usnesení: PRV: 
a. bere informace na vědomí; 
b. schvaluje zahraniční cestu s delegací Ing. Petr Stibor, M. Poništ a M. Smolík - 

ten na vlastní náklady; 
c. schvaluje použití služebního vozidla;  
d. ukládá tajemníkovi nahlásit delegaci a vše kolem zajistit. 

 
h) Pozvánka na XXI. kongres Apislavia v Kazachstánu 15. – 18. 9. 

Na Svaz přišla pozvánka na XXI. kongres Apislavia v Kazachstánu. Pořádající svaz 
platí veškeré náklady vždy pro 2 účastníky kongresu. Navrženou a schválenou 
delegací jsou: předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, a místopředseda MVDr. Miloslav 
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Peroutka. 
 

Usnesení: PRV: 
a. schvaluje delegaci ve složení Mgr. Jarmila Machová a MVDr. Miloslav 

Peroutka; 
b. ukládá tajemníkovi nahlásit účastníky Kazachstánu do 10. 3. 2016. 

 
i) Agrární komora –XXIV. Sněm AK  

Na sekretariát dorazila informace o konání XXIV. Sněmu AK ČR. Je třeba určit 
zástupce za ČSV a zaplatit poplatek 2.000,- za každého delegáta. Delegátem byl 
navržen a schválen 1. místopředseda Miroslav Poništ. 
 

Usnesení: PRV: 
a. schvaluje delegáta na XXIV. Sněm Agrární komory 1. místopředsedu 

Miroslava Poništa; 
b. ukládá tajemníkovi nahlásit delegáta na Agrární komoru a zaplatit delegační 

poplatek 
 

j) Pojistná smlouva na služební automobil 
Smlouvu bylo třeba aktualizovat tak, jak auto stárne. Náš pojišťovací makléř p. 
Vytlačil ji přepracoval. Pojistné je tak o 1000,- nižší. 
 

Usnesení: PRV: 
a. schvaluje aktualizovanou pojistnou smlouvu na služební automobil; 
b. pověřuje předsedkyni a Ing. Víta Holienčina podpisem smlouvy.  

 
k) Státní vyznamenání 

Na podzim letošního roku se jako každý rok chystají státní vyznamenání. Předsedkyně 
navrhla na vyznamenání Ing. Josefa Mandíka. 
 
Usnesení: PRV: 

a. schvaluje návrh na udělení státního vyznamenání Ing. Josefu Mandíkovi; 
b. ukládá předsedkyni návrh projednat na březnovém zasedání RV. 

 
l) AK Havel&Holásek – návrh mimosoudní vyrovnání 

Na sekretariát byl doručen přípis právního zástupce AK Havel&Holásek 
s připomenutím návrhu mimosoudního vyrovnání, které bylo údajně přislíbeno ze 
strany svazu dne 6. 10. 2015.  
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi předložit veškeré podklady s tím související.  
 

m) Dotace na kompresory 
Dotace zatím není možné určit, když ještě neznáme výši dotace NNO. Dol také zatím 
nepotvrzuje žádné objednávky. F. Kamler se přimlouvá za zachování stávajícího stavu. 

 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi do časopisu prozatím nedávat informace, dokud 
nebudeme znát výši dotace.  

 
n) Dopis prezidenta Apimondie Philipa Mc Cabea 

Prezident Apimondie vyzval členské země Apimondie k vytvoření mezinárodní sítě 
národních koordinátorů mladých včelařů. Vytvoření databáze koordinátorů byl 
pověřen RNDr. Jiří Píza. Také zmínil, že by bylo dobré, kdyby finálové kolo soutěže 
IMYB bylo na kongresu Apimondie. 
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Usnesení: PRV bere dopis prezidenta Apimondie na vědomí.  

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

přílohou zápisu) 
Předsedkyně přečetla jednotlivé návrhy. Návrhy byly překontrolovány. 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání podle předložených návrhů. 
 

p) F. Kamler – náměty 
a. Racionalizační a osvětová komise dostala k projednání ediční plán. Je třeba 

udělat pořadí priorit a poté nechat schválit. Vše záleží na obdržených 
financích. 

b. program učitelů včelařství – termín 1. - 2. 10. není možné zajistit. Bylo by 
možné přesunout se seminářem vedoucích VKM? Je třeba toto dohodnout 
s Nasavrky. 
 

Usnesení: PRV 
a) schvaluje změnu termínu semináře učitelů včelařství; 
b) ukládá přednést změnu plánu práce na březnovém zasedání RV; 
c) pověřuje Ing. Františka Kamlera projednat změnu s Nasavrky. 

 
XIII/172/2/2016/PRV Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila v 16:00. Další zasedání PRV se koná 
18. 3. 2016 v SOUV-VVC, Nasavrky. 
 
Zapsala:          Linda Hladíková 
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I. příloha 
 
 

 
 
 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 16. 2. 2016 
uděluje vyznamenání těmto členům: 

 
 

„Čestné uznání“ 
   Ing. František Herc  OO Praha-západ 

 
 

„Vzorný včelařský pracovník“ 
 

   Josef Bartók   ZO Vřesina 
 
 


