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Č. j: 192/3/2016 

 
Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 
konaného dne 18. 3. 2016 v Nasavrkách 

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: 
Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 

  
Hosté: 
 Hanuška Josef    předseda ÚKK 

Mandík Josef čestný člen ČSV 
 
I/192/3/2016/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně. Omluvila Ing. Holienčina, který měl uvést jako zástupce 
tajemníka body programu týkající se sekretariátu, ale bohužel je indisponován. Proto tyto 
body přednese předsedkyně. To platí i pro zítřejší jednání RV. J. Hanuška měl k programu 
připomínky, aby VH prodejny měla svůj zápis. Dále měl připomínku, že nebyly zaslány pro 
PRV podklady pro prodej pozemku VÚVč a materiál k plnění úkolu KO 201405. VH 
prodejny se projedná odděleně. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání; 
 
 
II/192/3/2016/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně ČSV, z.s. 
Informace podala paní předsedkyně. 17. 2. se zúčastnila chovatelské komise, 18. 2. byla 
legislativní komise, 20. 2. seminář v Klatovech, 23. 2. MZe – zahájení kontroly NNO  za r. 
2015. Tentýž den schůzka s ministrem zemědělství. Byl informován o Včelpu, o situaci ve 
svazu, o vývoji v projednání změn NV č. 197/2005 Sb. Byl zmíněn i problém časopisu 
Včelařství, kdy nám na něj MZe letos v 1. kole žádostí neposkytlo žádné finance. Je to náš 
informační prostředek pro chovatele ohledně dotací, veterinárních předpisů, problematiky 
evidence u ČMSCH, a.s. apod. Ministr přislíbil pomoc. Prozatím nejsou rozhodnutí v 1. kole 
žádostí NNO. Podali jsme žádost o dotaci pro 2. kolo.  
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Medy ze Včelpa před uvedením do oběhu jsou kontrolovány ve dvou laboratořích, v Brně a 
Olomouci. Tato vyšetření vzorků jsou drahá, i v tomto ministr přislíbil pomoc přes SVS. 24. 
2. seminář s veterináři, jednání s SOUV-VVC, o.p.s.. 5. 3. seminář okresního výboru 
Lovosice, odpoledne seminář funkcionářů okresních organizací, 6. 3. v Nasavrkách seminář 
předsedů a pokladníků okresních organizací druhá část. 8. 3. schůzka s jednatelkou 
Apiterapeutické společnosti, mají zájem o spolupráci. 9. 3. pohovory na tajemníka a 
vedoucího právního a provozního oddělení. Ze 14 přihlášených na tajemníka byli pozváni 3. 
Na oba pohovory přijeli po dvou. 12. 3. seminář ve Vysoké Libni, 14. 3. komise 
Svépomocného fondu. 16. 3. rekreační středisko Vězeňské služby ČR v Táboře. Připravuje se 
projekt zavedení včelařství do věznic. ČSV a SOUV-VVC, o.p.s. by měly na projektu 
spolupracovat.  
 

Usnesení: PRV bere informace o činnosti předsedkyně na vědomí. 
 
 

III/192/3/2016/PRV Zpráva o plnění usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dne 
10. 1. 2016 

Zpráva měla být zaslána ke schválení per rollam, byla však zaslána až s materiály. Tento úkol 
z minulého jednání PRV nebyl splněn. 

 

Usnesení: PRV schvaluje návrh zprávy o plnění usnesení RV ČSV ze dne 10. 1. 2016 s 
připomínkami. Návrh zprávy přednese na jednání RV předsedkyně. 
 
 
IV/192/3/2016/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 16. 2. 

2016  
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, byl připomínkován a poté schválen. J. Mandík mimo 
jiné zmínil, že v časopise i v otázkách na IMYB jsou terminologické chyby. Názor byl na to, 
aby se tím zabývalo odborné oddělení. Dále měl J. Hanuška připomínku na výsledky kontrol 
ze SZIFu, které byly v loňském roce smazány z datové schránky bez archivace, zda si je již 
někdo vyžádal. Je třeba tak učinit. Konstatuje, že není předávací protokol na věci, které si 
odvezlo z VS Rosice Muzeum Kačina. Není pověření pro M. Lingera, který u předávání byl. 
Ekonomické oddělení odepsalo majetek na základě seznamu, který poslalo Muzeum Kačina. 
Kdysi se majetky vedly odděleně, poté přišel příkaz dát vše na jeden seznam, což nebylo 
dobré rozhodnutí.  
F. Krejčí požádal o posunutí termínu úkolu ze zápisu z prosincového zasedání č. 
IIIf/165/12/2015/PRV na duben. 

 

Usnesení: PRV:  
a) schvaluje zápis z jednání PRV ze dne 16. 2. 2016; 
b) ukládá tajemníkovi do dubnového zasedání shromáždit rozhodnutí z kontrol SZIF za 

r. 2015;  
c) ukládá M. Štěpánovi prověřit inventuru stavu VS Rosice z hlediska muzejních 

exponátů  
d) ukládá tajemníkovi předložit komplexní návrh na řešení a financování VS Rosice, 
e) ukládá tajemníkovi prověřit terminologické chyby ve Včelařství a v otázkách na 

IMYB 
 
 
V/192/3/2016/PRV Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 
Proběhla diskuse o tom, jak se budou kontrolovat úkoly v evidenci. Do zápisu se budou 
uvádět splněné úkoly.  
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Usnesení: PRV 
a) schvaluje zprávu o plnění usnesení ze zasedání ze dne 16. 2. 2016 
b) ukládá tajemníkovi vznést dotaz na ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti 

k otázce uveřejňování účetních závěrek našich ZO a OO s termínem plnění do konce 
března.  

 
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 
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; 

XVI5a/165/2/2016/PRV – ukládá sekretariátu poskytnout součinnost SKV ohledně 
jejich členské evidence. 
ze 16. 2. 2016 
 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. 
 Vf/172/2/2016/PRV – ukládá tajemníkovi předložit písemný návrh toho, co je nyní 
třeba udělat ve VS Rosice.  
 Vg/172/2/2016/PRV – ukládá M. Štěpánovi po inventuře zpracovat materiál pro PRV, 
včetně posouzení DPP s Ing. Kapounem správcovské smlouvy a návrhu na řešení.  
 XI/172/2/2016/PRV – 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. 
  
SPLNĚNÉ ÚKOLY. 
XVI2a/165/2/2016/PRV, II/172/2/2016/PRV, IV/172/2/2016/PRV, Vc/172/2/2016/PRV, 
Vd/172/2/2016/PRV, VIII/172/2/2016/PRV, IX/172/2/2016/PRV, X/172/2/2016/PRV, 
XIIb/172/2/2016/PRV, XIIc/172/2/2016/PRV, XIId/172/2/2016/PRV, XIIe/172/2/2016/PRV, 
XIIf/172/2/2016/PRV, XIIg/172/2/2016/PRV, XIIh/172/2/2016/PRV, XIIi/172/2/2016/PRV, 
XIIj/172/2/2016/PRV, XIIk/172/2/2016/PRV, XIIl/172/2/2016/PRV. 
 
VI/192/3/2016/PRV   Kontrola plnění úkolů.  
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Do březnového zasedání PRV mělo být předloženo zpracování zprávy ÚKK z KO 201405 – 
CIS. V. Holienčin nebyl přítomen, odkládá se na duben. 
 

Usnesení: PRV odkládá tento bod jednání na dubnové zasedání PRV: 
 
 
VII/192/3/2016/PRV  Finanční záležitosti  

a) Roční závěrka za rok 2015  
Informace k tomuto bodu podala J. Prchlíková. 160.000,- je DPH. Vzhledem k nemoci 
pracovnice, na kterou lze čerpat slevu na dani, kdy byla nemocná celý rok, nebude 
sleva ve výši 40 tisíc uplatněna. Co se týče přídělu do Svépomocného fondu a 
chovatelského fondu bylo doporučeno tvořit je ze základu (nikoliv po zdanění).  
 

b) Změny rozpočtu ČSV na r. 2016  
Informace k tomu také podala J. Prchlíková. Vysvětlila změny v materiálu. Je tam 
změna ve výši dotace NNO, v nákladech na vkládání letáků – respektive inzertních 
novin. Dotace nepokryje celý náklad na časopis. Předpoklad je 3 miliony na náklady 
na časopis a tím jsme se dostali do ztráty 1.169.000 Kč. J. Hanuška se zeptal, zda jsou 
tam uvedeny sankce – splátky z kauzy Nasavrky. Ne, již byly zaúčtovány v prvním 
roce, nyní je to už jen v rozvaze na splátkovém kalendáři. Z. Hromek zmínil a přidal se 
k názoru M. Peroutky, zveřejňovat pouze informace, které nám stanoví zákon o 
účetnictví.  
Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh závěrky za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016; 
b) ukládá EK prostudovat materiály, zítra na RV dát informaci.  

 
c) Vyrozumění MZe o přidělené částce NNO 

Podle informace od MZe dostaneme 15.000.000,- NNO, IMYB dostaneme 840.000,-
 medové snídaně nic. Prozatím nejsou rozhodnutí. 

 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí.  
 

d) Žádost ZO Frýdek-Místek o finanční podporu na Letní školu včelaříků 
e) Žádost ZO Frýdek-Místek o finanční podporu na celostátní setkání VKM 
f) Žádost KKV MS Kraje o finanční podporu na výstavu Život na zahradě 
g) Žádost OO Litoměřice o finanční podporu na výstavu Zahrada Čech 
h) Žádost ZO Bystřice pod Hostýnem o finanční podporu na celonárodní včelařskou pouť 

na Svatém Hostýně 
i) Žádost ZO Kopřivnice o finanční podporu na Festival medu a písničky 

 

Usnesení: PRV odkládá žádosti na příští zasedání, až bude známo rozhodnutí. 
 
 
VIII/192/3/2016/PRV  Změna plánu práce ČSV na rok 2016  
Jedná se o výměnu termínů konání semináře učitelů včelařství a seminář vedoucích VKM. 
Začátkem října není možné program pokrýt. Bylo by to možné vyměnit právě za termín 
semináře VKM, který probíhá koncem října. Komise pro práci s mládeží s tím nesouhlasila, 
ale v tuto chvíli není jiné řešení. Bez výměny termínů by se druhý seminář učitelů včelařství 
nemohl konat.  Nasavrky nemají problém. Je třeba ještě jednat s učilištěm a s předsedou 
Komise pro práci s mládeží J. Cafourkem. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje návrh změny plánu práce na rok 2016 s tím, že se učitelé včelařství 
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přesouvají na termín 29. - 30. 10 a VKM na 1. - 2. 10., nebude-li zítra dohodnuto 
jinak, 

b) pověřuje F. Kamlera, aby změnu projednal s J. Cafourkem a ředitelem SOUV-VVC, 
o.p.s. Nasavrky.  

 
 
IX/192/3/2016/PRV   Konkretizace plánu akcí  
V materiálu jsou chybné termíny, je vyjádřena nespokojenost s prací sekretariátu.  

 

Usnesení: PRV schvaluje po opravení termínů Konkretizaci plánu akcí na rok 2016. 
 
 
X/192/3/2016/PRV  Inventarizace majetku ČSV, z. s. za rok 2015 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. ÚKK doporučuje materiál schválit. 
  

Usnesení: PRV schvaluje Inventarizaci majetku ČSV, z. s. za rok 2015. 
 
XI/192/3/2016/PRV  Zpráva ÚKK z kontrolní akce č. 201601 
Podrobnosti k tomu podal J. Hanuška. Upozorňují na předání funkce tajemníka předávacím 
protokolem, aby se později neřešily problémy. Ne ze všech OO byly dodány předávací 
protokoly na zapůjčené věci. Je třeba dát do pořádku inventuru tabletů. Do dnešního dne 
nejsou dořešeny výsledky vyúčtování Apimondie 2013. Povolení cesty na cestovních 
příkazech musí být podepisováno předem. Pokud jsou na sekretariátu aktuální výpisy 
z katastru nemovitostí, ÚKK by je ráda dostala.  ÚKK navrhuje výsledek inventarizace 
schválit. Je na PRV, zda schválí doporučená opatření.  
  

Usnesení: PRV 
a) bere na vědomí zápis z kontrolní akce ÚKK; 
b) ukládá tajemníkovi poslat ÚKK naskenované listy vlastnictví, které jsou v trezoru 

svazu;  
c) ukládá právničce svazu do konce března dodat řešení pohledávek z roku 2014; 
d) ukládá tajemníkovi zjistit a narovnat majetek ve VS Rosice (úl Fráter).  
e) akceptuje doporučená opatření ÚKK 
f) ukládá tajemníkovi předložit zprávu o jejich plní do zářijového zasedání PRV. 

 
 
XII/192/3/2016/PRV  Zpráva o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o. 
Podrobnou zprávu podal F. Kamler. Zpráva byla odeslána spolu s materiály. Valná hromada 
bude koncem května, začátkem června.  
 

Usnesení: PRV bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč.  
 
 
XIII/192/3/2016/PRV Prodej části pozemku VS Liběchov 
F. Kamler informoval členy PRV o historii získání pozemku. Jedná se o 42 m2. Nikdo neřešil 
zaměření, soused si pozemek oplotil a při zaměřování se zjistilo, že pozemek patří VÚVč. 
Dol. Proto mu jej chtějí nyní prodat. Písemný podklad byl zaslán členům RV. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje návrh prodeje části pozemku VÚVč, s.r.o. Dol, k.ú. Liběchov, č.p. 81/1 dílu 

„a“ o výměře 42 m2; 
b) ukládá F. Kamlerovi předložit návrh na zítřejší zasedání RV. 
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XIV/192/3/2016/PRV  Včelpo - aktuální informace, závěrečná zpráva odborné 

komise  
K materiálu se vyjádřil J. Holejšovský. Kapacita skladových prostor byla překročena až 
třikrát, Ale ani tak by nemuselo dojít k tomu, k čemu se ředitel přiznal. Návrh komise je, aby 
se Včelpo vrátilo k původní činnosti – služba včelařům ČSV, vykupovat med, zpracovávat 
vosk.  
Včelpo již dostalo 1.200.000 pokutu, 36.000 jsou náklady na vzorky. Med nenakupuje, na 
skladě má zásoby. Již takto prodal 3,5 tuny. J. Hanuška zmínil, aby se prověřila i odměňovací 
část orgánů. Předsedkyně informovala, že byla podána dvě trestní oznámení v souvislosti 
s kauzou Včelpo. Jedno Bleskem začátkem listopadu, druhé od nás koncem ledna. Věc řeší 
Policie Blansko, už si vyžádala podklady, které sekretariát dává dohromady. K tomuto bodu 
jednání byl přizván ředitel společnosti, byl vyzván k přednesení informací, kolik medu bylo 
jakým způsobem zlikvidováno, a jak si stojí společnost po ekonomické stránce. Ředitel sdělil, 
že jsou schopni přežít bez finančních dotací. Všechny zpracované medy jsou kontrolovány.  
Ředitel se pokusí med nabídnout jako pekařský, či na medovinu.  M. Peroutka zmínil, že bude 
boj o český med. Výkupci dělají smlouvy, Včelpo by mělo také dát najevo, že chce 
vykupovat.  Dále M. Peroutka vznesl dotaz na vosk, kterého je též nedostatek. Ředitel 
odpověděl, že na výměnu a prodej mezistěn používají tuzemský vosk. Ten, který jde do 
farmaceutických firem, je dovážený. SZPI – pokuta – Globus, Kaufland – už došlo ke 
správnímu řízení. Firma Mila - veškerá komunikace půjde přes právníky. Výroba pro třetí 
firmy -  oni si vše dovezou, my dáme jen mzdy a energie.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere zprávu kontrolní komise pro Včelpo na vědomí; 
b) ukládá J. Holejšovskému zprávu přednést na zítřejším zasedání RV;  
c) doporučuje dozorčí radě, aby s ohledem na vážnost situace nadstandardně 

spolupracovala s ředitelem společnosti;  
d) ukládá řediteli zpracovávat jen český med; 
e) ukládá řediteli účastnit se každého PRV s informací o aktuálním stavu společnosti;  
f) ukládá řediteli průběžně informovat předsedu dozorčí rady o významných událostech 

a předseda DR rozhodne, zda je třeba informovat PRV;  
g) ukládá do dubnového PRV předložit informaci o zpracovávání vosku; 
h) ukládá tajemníkovi zaslat požadované materiály Policii v Blansku do 15. 4. 2016. 

 
 
XV/192/3/2016/PRV   Příprava březnového zasedání RV ČSV, z. s. , 
Předsedkyně přednesla návrhy na doplnění komisí. Do legislativní komise je navržen JUDr. 
Karel Bodlák, do ekonomické komise Ing. Zdeňka Marková, která je pozvána na zítřejší 
zasedání. Byli také navrženi kandidáti do rozhodčí komise: JUDr. Karel Bodlák, Vlastimil 
Sobotka, Gabriela Hiklová. 
Usnesení: PRV 

a) schvaluje návrhy na doplnění komisí; 
b) ukládá předsedkyni přednést návrhy na zítřejším zasedání RV. 

 
 
XVI/192/3/2016/PRV  Jednací řád RV ČSV 
Podrobnosti k tomu podala předsedkyně, která je zároveň členkou legislativní komise. 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. Poté k tomu dodal drobné připomínky M. Peroutka.  
 

Usnesení: PRV:  
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a) souhlasí s návrhem Jednacího řádu RV ČSV; 
b) ukládá předsedkyni přednést jej spolu s předsedou LK Ing. Březinou na zítřejším 

zasedání RV. 
 
XVII/192/3/2016/PRV  Statut Sekce komerčních včelařů 
Podrobnosti k tomu podala předsedkyně. Na valné hromadě SKV byl schválen novelizovaný 
statut. SKV je zájmové uskupení dle stanov, nemají své IČO, změny statutu byly 
konzultovány s předsedkyní svazu. Účetnictví bude podle pokynu auditora procházet přes 
ČSV.   
 

Usnesení: PRV: 
a) souhlasí se Statutem SKV;  
b) ukládá předsedkyni informovat o Statutu SKV členy RV; 
c) pověřuje předsedkyni podpisem Statutu SKV.   

 
 
XVIII/192/3/2016/PRV Hlavní směry činnosti a úkoly ČSV, z. s. po X. sjezdu  
Je třeba, aby je komise rozpracovaly. Již jim byly zaslány s termínem plnění do konce dubna 
2016.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí informace o stavu rozpracování Hlavních směrů činnosti ČSV po X. 

sjezdu; 
b) ukládá M. Poništovi přednést informaci na zítřejším zasedání RV. 

 
 
XIX/192/3/2016/PRV  Informace o aktuální zdravotní problematice, zpráva o 

průběhu seminářů zdravotních referentů 
Nejprve se k tomu vyjádřila předsedkyně. V materiálech byl zaslán přehled za jednotlivé 
okresy i s náklady. Díky tomu, že organizace seminářů probíhala přes SOUV-VVC, o.p.s., 
ušetřilo se ze svazových peněz přes 300 tisíc. Se SVS proběhla příkladná spolupráce. 
 

Usnesení: PRV 
a) bere zprávu o průběhu seminářů zdravotních referentů na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi poděkovat za spolupráci SVS; 
c) ukládá tajemníkovi dát na web zprávu s přílohami a jednotlivé prezentace SVS/KVS 

a z VÚVč, Dol. 
 
XX/192/3/2016/PRV  Organizační struktura sekretariátu informace o výběrových 

řízeních 
K tomuto bodu jednání byl na zasedání přizván kandidát Ing. Petr Šerák, který byl komisí 
vybrán ve výběrovém řízení na pozici tajemníka, aby se členům PRV představil. Včelaří 32 
let, včelaří nástavkově, má 30 včelstev, a dcera 10. Má kočovný vůz, v současnosti však 
nekočuje. Do ČSV nastupuje s vizí, kdy by chtěl zklidnit situaci, zabránit štěpení svazu, aby 
byl jednotný a plnil svou funkci, tj. péče o včely. V ČSV chce pracovat, protože si myslí, že 
může uplatit své zkušenosti i z hlediska dlouhodobého včelaření. Jmenován bude k 1. 4. 2016. 
Dále byla podána informace o výběru kandidáta na vedoucího provozního a právního 
oddělení.  
Usnesení: PRV 

a) jmenuje tajemníkem Ing. Petra Šeráka s nástupem od 1. 4. 2016, k tomuto datu bude 
uzavřena pracovní smlouva za obdobných podmínek, jako měli předchozí tajemníci; 

b) pověřuje podpisem pracovní smlouvy a dalších případných pracovněprávních 



8 
 

dokumentů s novým tajemníkem předsedkyni svazu a místopředsedu Dr. Peroutku 
 
 
XXI/192/3/2016/PRV Žádost České apiterapeutické společnosti, z. s. o spolupráci 
Informace k tomu podala předsedkyně. Na příští jednání bude zaslán návrh na smlouvu o 
spolupráci a Stanovy ČAPIS, z.s. Bod se přesouvá na dubnové zasedání PRV. 
 
 
XXII/192/3/2016/PRV  Informace o činnosti odborných komisí – zápisy z jednání  
 

1) Zápis z jednání IT komise 
Podrobnosti k tomu podal F. Krejčí. V zápise je uveden plán na rok 2016, náklady do 
540 tisíc. Modul na Svépomocný fond se dodělává, není předán. Předsedkyně navrhla 
vytvoření modulu „najdi si svého včelaře“ – jde o prodej medu ze dvora. Bylo to vždy 
na našich stránkách, nyní to nikde není – na to by se daly využít stránky ceskymed.eu. 
Přeměna domény byla plánována na promptní reakce na média apod. To však dubluje 
stránky facebooku, který v současné době je velmi aktivní. F. Krejčí dále zmínil 
podrobnosti k tomu, jak proběhne školení přechodu na Google. Školení – L. 
Hladíková, N. Grätzová, F. Krejčí a R. Rybář z IT komise.  
Modul na propojení se SVS, zasílání formulářů elektronicky – ušetřilo to spoustu 
peněz KVS. Bylo by vhodné SVS oslovit o spolufinancování. Oslovit B. Pantůčka o 
spolupráci s kontakty na SVS. SOUV-VVC – mají udělaný modul pro učitele 
včelařství – též jim to ušetří práci. Na začátku ledna byla oslovena Mgr. Bartošová o 
vytvoření Směrnice na CIS. Prozatím není zpracována. Předsedkyně upozornila, aby 
IT komise dodala věcně, jak si představuje pravidla s prací v CISu, teprve potom by to 
měl dostat právník, legislativní komise a další.  

 

Usnesení: PRV 
a) schvaluje proškolení na administraci e-mailových schránek za sekretariát L. 

Hladíkové, N. Grätzové, z IT komise F. Krejčího a R. Rybáře; 
b) ukládá komisi IT zpracovat Pravidla práce s CIS. 
c) záležitosti v CIS odkládá na dubnové zasedání PRV; 
d) ukládá tajemníkovi pozvat Z. Formana na příští zasedání PRV. 

 
2) Zápis z jednání Komise pro zdraví včel 

Podrobnosti k tomu dala předsedkyně. Komise se zabývala nákazovou situací v moru 
a hnilobě včelího plodu, zkušenostmi s elektronicky zasílanými objednávkami na 
vyšetření varroázy, současným stavem novelizace veterinárního zákona, vzděláváním 
prohlížitelů včelstev a vyhodnocením semináře pro zdravotní referenty.   

 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi oslovit doc. Toporčáka o napsání článku výskytu hniloby 

ve světě, poté oslovit SVS o napsání článku o výskytu a tlumení hniloby 
včelího plodu v královehradeckém kraji; 

b) ukládá tajemníkovi oslovit MVDr. Pijáčka z Olomouce, aby zpracoval a 
vyhodnotil elektronické zpracování objednávek na varroázu, redakce požádá o 
článek; 

c) ukládá tajemníkovi vytvořit na náš web link na pohotovostní kontaktní čísla 
SVS; 

d) ukládá tajemníkovi požádat SVS o seznam akreditovaných zpracovatelů 
vosku; 
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e) ukládá tajemníkovi vložit 13tero práce zdravotního referenta na web ČSV; 
f) ukládá tajemníkovi poděkovat SVS za aktivní přístup a vystoupení jejich 

pracovníků při seminářích zdravotních referentů ZO a OO. 
 

3) Zápis z jednání legislativní komise 
Informace k tomuto bodu jednání podala předsedkyně. Komise se zabývala především 
aktualizací Jednacího řádu, který bude předložen ke schválení RV.  
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi zadat kvalifikovaný dotaz na Úřad pro ochranu osobních 

údajů s tím, které údaje vedené v CIS jsou považovány za chráněné osobní 
údaje a jaké je riziko jejich zneužití, 

b) ukládá tajemníkovi připravit směrnici RV o registraci členů. 
 

4) Zápis z jednání chovatelské komise 
Komise se na svém zasedání mimo jiné zabývala včelou tmavou, chovatelským řádem, 
seminářem chovatelů a seznamem šlechtitelských chovů. CHK posoudila žádosti 
jednotlivých chovatelů. Požadavky na úpravu CIS je třeba zařadit do plánu na rok 
2017. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí zápis z jednání chovatelské komise;  
b) bere na vědomí rezignaci člena CHK Ing. Josefa Janouška; 
c) ukládá předsedkyni informovat RV o ukončení činnosti člena Ing. Josefa 

Janouška v CHK;  
d) ukládá tajemníkovi poděkovat Ing. Josef Janouškovi;  
e) schvaluje změnu v organizaci semináře pro chovatele v r. 2017 na jednodenní 

a to 1. středu v březnu;  
f) schvaluje rozmnožovací chovy – viz příloha;  
g) ukládá tajemníkovi zaslat chovatelům příslušná osvědčení a schválené chovy 

zanést do seznamu rozmnožovacích chovů;   
h) ukládá tajemníkovi informovat zájemce, jejichž chovy nebyly schváleny, o 

důvodech.   
 

5) Zápis z jednání racionalizační a osvětové komise 
Podrobnosti k tomuto bodu podal F. Kamler. Komise se zabývala náplní práce, 
edičním plánem, závěry X. sjezdu a programem semináře učitelů včelařství.  
 
Usnesení: PRV: 

a) bere na vědomí zápis z jednání racionalizační a osvětové komise; 
b) schvaluje náplň práce komise; 
c) schvaluje program semináře pro učitele včelařství a přednášející odborníky; 
d) bere na vědomí postup přípravy konference v Trenčíně. 

 
6) Zápis z jednání komise pro práci s mládeží 

Komise se zabývala Zlatou včelou, IMYBem a kroužky mládeže. Zápis obdrželi 
členové PRV těsně před jednáním, proto se odkládá na dubnové zasedání PRV:  
 

Usnesení: PRV odkládá projednání zápisu na dubnového zasedání PRV. 
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XXIII/192/3/2016/PRV  Různé 
 

1) Reakce k vyjádření ČSV na dopis právního zástupce R. Bílého 
Na sekretariát dorazila reakce na vyjádření se k žalobě R. Bílého. V odpovědi 
vyžaduje ještě vyšší odškodnění.  
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 
 

2) Určení pověřené osoby k jednání se SVS 
Přišla žádost ze SVS ke sdělení oprávněné osoby při jednáních se SVS za ČSV. Ze 
stanov vyplývá předseda a tajemník, nebo jiná pověřená osoba, která však musí mít 
s sebou pověření. 

 

Usnesení:  PRV ukládá tajemníkovi odpovědět SVS ve výše uvedeném smyslu.  
 

3) Schválení pronájmu bytu 
Na Křemencově je volný malý byt v přízemí již od září. Byt je v současné době 
vymalovaný a připravený k pronájmu. Jsou dva zájemci. Slečna Dominika 
Klementová, má psa, druhý zájemce Jurii Dordiai, bydlel by tam s manželkou. 

 
Usnesení: PRV: 

a) schvaluje pronájem bytu Juriimu Dordiaimu s manželkou, 
b) pověřuje předsedkyni s tajemníkem podepsat smlouvu.  

 
4) Informace o stavu vyšetřování na základě trestního oznámení v kauze Včelpo  

Tento bod byl projednán v rámci bodu Včelpo. 
 

5) Informace o průběhu seminářů SVS a semináře SVS v Bratislavě 
Informace k tomuto bodu podal M. Poništ. Článek bude uveřejněn ve Včelařství č. 
4/2016. 
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí.   
 

6) Spory Reklamax, Havel-a Holásek 
Jednání s firmou Reklamax je nařízeno na 4. 4. 29. 3. proběhne schůzka s Mgr. 
Wurstovou z AK Bruckler, která v této záležitosti svaz zastupuje. Jednání s AK Havel 
a Holásek je nařízeno na červenec letošního roku, bylo požádáno o prodloužení 
termínu k návrhu na smír. V tuto chvíli svaz nikdo v této kauze nezastupuje. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi do dubnového zasedání podat zprávu o stavu sporů.  

 
7) Jmenování přednášejících odborníků 

MVDr. J. Holejšovskému končí jmenování. Dále byl zaslán návrh od ČAPIS na 
jmenování dvou přednášejících odborníků. Gabriely Hiklové a Stanislava Doležela. 
 

Usnesení: PRV: 
a) jmenuje přednášejícími odborníky MVDr. Josefa Holejšovského pro obor 

tlumení nákaz (c), Gabrielu Hiklovou a Stanislava Doležala oba pro obor 
apiterapie (n); 

b) ukládá tajemníkovi zadat jmenované do seznamu. 
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8) Přezkoušení Učitelů včelařství – náhradní termín 

Ne všichni učitelé včelařství se dostavili ke zkouškám. Je třeba stanovit náhradní 
termín pro ty, co se řádně omluvili a projevili zájem pokračovat. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje přezkoušení pro učitele, kteří se nedostavili k testům a mají zájem 

přezkoušení absolvovat, 
b) ukládá tajemníkovi určit termín na přezkoušení a pozvat ty, co projevili zájem; 
c) ukládá sekretariátu poděkovat těm, co činnost učitele včelařství ukončili, ty co 

se neozvali – vyřadit ze seznamu a ukončit zasílání materiálů. 
 

9) Výroční zpráva šlechtitelského programu včely tmavé 
PRV byla předložena zpráva šlechtitelského programu za rok 2015 
 

Usnesení: PRV schvaluje Výroční zprávu šlechtitelského programu včely tmavé za 
rok 2015. 

 
10) Výroční zpráva šlechtitelského programu včely kraňské 

PRV byla předložena zpráva šlechtitelského programu za rok 2015 
 

Usnesení: PRV schvaluje Výroční zprávu šlechtitelského programu včely kraňské za 
rok 2015. 

 
11) Ceny ubytování v ubytovně ČSV. 

Nikde není kompletní přehled, za jakých podmínek lze využívat ubytovnu ČSV. PRV 
rozhodlo následovně:  
Nic neplatí ten, kdo přijede den před jednáním vrcholových orgánů, 100,- zaměstnanci 
a rodinní příslušníci, 150,- pro členy a jejich rodinné příslušníky, ostatní 300,-. Ceny 
jsou uvedeny za osobu a noc a bez DPH. 

 

Usnesení: PRV schvaluje: 
a) použití ubytovny v souvislosti s účastí člena na jednání orgánu svazu zdarma 
b) pro zaměstnance svazu, zaměstnance subjektů svazu, a rodinných příslušníků 100 

Kč/osoba/noc (tato výhoda je součástí pracovněprávního předpisu svazu) 
c) pro členy ČSV a jejich rodinné příslušníky 150 Kč/osoba/noc 
d) pro ostatní 300 Kč/osoba/noc 
 

12) České medobraní a Pražské medobraní – akce ZO Řeporyje, žádost o partnerství 
ZO Řeporyje žádá o udělení partnerství při organizaci výše uvedených akcí ČSV tyto 
akce bude propagovat ve Včelařství a na webu svazu. Zástupce vedení na akcích – 
termín květen a září bude určen později, pravděpodobně se zúčastní předsedkyně.  
 

Usnesení: PRV schvaluje partnerství pro akce ZO Řeporyje pro rok 2016. 
 

13) ZO Mšeno – otevřený dopis – Včelpo 
Předsedkyně seznámila členy PRV s dopisem ZO Mšeno. ZO upozorňuje na 
škodlivost kauzy Včelpo pro svaz.  
 

Usnesení: PRV 
a) bere dopis na vědomí   
b) ukládá tajemníkovi odpovědět ZO Mšeno do konce března.  
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14) Návrhy na vyznamenání (materiál je přílohou zápisu) 

Na sekretariát byly doručeny návrhy na vyznamenání, které členové PRV vyhodnotili. 
 

Usnesení: PRV uděluje vyznamenání dle přílohy. 
 

15) J. Hanuška informoval, že na sekretariátu proběhne kontrola uzavírání smluv, řada 
z nich nebyla v minulosti uzavírána podle platných předpisů svazu. Informoval též o 
zprávě ÚKK, která bude přednesena na zítřejším zasedání RV. 

 
XXIV/192/3/2016/PRV Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila ve 21:00. Další zasedání PRV se koná 
12. 4. 2016 v sídle svazu. 
 
Zapsala:          Linda Hladíková  
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I. příloha 
 
 
 
 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 18. 3. 2016 
uděluje vyznamenání těmto členům: 

 
 

„Čestné uznání“ 

Václav Plášil  OO  Kolín 

Vladimír Musil  ZO   Loket 

Václav Hanták ZO  Žatec 

 
„Vzorný včelařský pracovník“ 

Vladimír Tomáš  ZO  Český Dub 
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II. příloha 
 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 18. 3. 2016 
jmenuje tyto přednášející odborníky s platností od 18. 3. 2016 do 

18. 3. 2019: 
 

1. Josefa Holejšovského (c),  
2. Gabrielu Hiklovou (n) 
3. Stanislava Doležala (n); 
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III. příloha 
 
 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 18. 3. 2016 
schválilo tento seznam rozmnožovacích šlechtitelských chovů: 

 
 

1. Bečka Milan 
2. Břenda Zdeněk 
3. Juráň Jaroslav 
4. Kadlec Jiří  
5. Křížková Hana 
6. Machyniak Karel 
7. Mašek Miroslav 
8. Němec Petr 
9. Prokeš Daniel 
10. Strnad Jiří 
11. Šanderová Michaela 
12. Štefek Jan 
13. Tomášek Oldřich 
14. Vrzáň Karel 


