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Č. j: 92/4/2016 

 
Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 
konaného dne 12. 4. 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 
Štěpán Miroslav 

 

Omluveni:  

Hromek Zdeněk 
Krejčí František 

 

Zaměstnanci: 

Šerák Petr    tajemník 
Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 
Holienčin Vít 
  

Hosté: 

 Hanuška Josef    předseda ÚKK 
Mandík Josef čestný člen ČSV 
Ing. Panajotis Margaritopoulos ředitel Včelpo, spol. s r. o., byl přizván k bodu 

jednání  XI/92/4/2016/PRV  
Zdeněk Forman byl přizván k bodu jednání XIIIa/92/4/2016/PRV 
Jiří Cafourek byl přizván k bodu jednání XIIIb/92/4/2016/PRV 
Petrů Milan byl přizván k bodu jednání Ia/92/4/2016/PRV 
 

 
I/92/4/2016/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně, program s pozvánkou byl zaslán spolu s materiály. Na začátek 
jednání byl přizván bývalý tajemník M. Petrů v souvislosti s předáním funkce tajemníka. M. 
Peroutka zmínil, že zápis z Redakční rady není v programu. Sekretářka jej však neobdržela, 
bude projednán na příštím zasedání PRV. J. Hanuška měl připomínku na plnění zprávy KO 
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201405, že opět není zaslán materiál. Tento bod měl v kompetenci V. Holienčin, bude přizván. 
Program byl následně schválen. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 
 
Ia/92/4/2016/PRV   Předání funkce tajemníka  
Předání bude uskutečněno protokolárně mezi p. Petrů a novým tajemníkem Ing. Šerákem.  Je 
nutno předat veškeré nesplněné úkoly a smlouvy tak, jak v tuto chvíli jsou uzavřené. Zítra, tj. 
13. 4. 2016 se dokončí předání a dořeší se všechny záležitosti s tím spojené. Poté bude M. 
Petrů čerpat letošní dovolenou a vzniklé náhradní volno.  M. Petrů vyplní dovolenku cca na 8 
dní a 3 dny náhradního volna. Ubytovna – Petrů rozporoval fakturu za ubytování. V lednovém 
zápisu souhlasil s placením 100,- Kč za den. Nyní dluží za únor a březen. Petrů přislíbil 
vyklizení ubytovny do 14. 4. 2016 a dne 13. 4. předat funkci.   

Usnesení: 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. 
 
 
II/92/4/2016/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně ČSV, z.s. 
21. 3. proběhlo Žofínské fórum s ministrem zemědělství M. Jurečkou. Poté tentýž den 
proběhlo jednání v parlamentu s místopředsedou Vojtěchem Filipem ohledně státního 
vyznamenání J. Mandíkovi. 22. 3. probíhalo jednání na SVS s novým ústředním ředitelem (za 
účasti předsedkyně Machová, místopředseda Peroutka). Byl zde prezentován systém 
sledování a vyhodnocování výsledků vyšetření měli na varroázu. Požádali jsme v této 
souvislosti o článek do Včelařství. 29.3. proběhla schůzka s Z. Würstovou, která zastupuje 
ČSV v kauze Reklamax. 2. 4. Ostrava - Stará Bělá přednáška. Poté návštěva semináře České 
apiterapeutické společnosti v Chlebovicích. 6. 4. se zástupci ČSV (předsedkyně, tajemník a 
místopředseda) návštěva výstavy TechAgro, výstava byla velmi dobře připravena. 
Vystavovala tam i společnost Včelpo. Poté proběhla návštěva VS Rosice. Po vymalování 
objektu stav není připraven pro exkurze. Před budovou je umístěno 42 včelstev. Dále 
následovalo ještě několik přednášek - 9.4. OO Vsetín, tentýž den návštěva výroční schůze ZO 
Studénka,  10. 4.  zasedání okresního výboru OO ČSV Jihlava.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace z jednání na vědomí; 
b) žádá J. Holejšovského o napsání článku do Včelařství (č. 6 nebo 7) o vyhodnocení 

situace ve varroáze a jak pokračovat v letním období; 
c) ukládá komisi pro zdraví včel, aby na červnové zasedání pozvala zástupce 

akreditovaných laboratoří k podání informací ohledně vyšetření zimní měli; 
d) ukládá tajemníkovi vytvořit jeden materiál ROSICE, kde budou obsaženy veškeré 

informace a úkoly.  
 

III/92/4/2016/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 18. 3. 
2016 

Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, byl připomínkován. Připomínky byly zapracovány 
přímo do zápisu, poté byl schválen.  

 

Usnesení: PRV schvaluje zápis z jednání PRV ze dne 18. 3. 2016. 
 
 
IV/92/4/2016/PRV  Projednání zápisu a usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 
    20. 3. 2016 
V zápisu byly označeny změny, které zaslali členové RV. PRV se změnami souhlasilo.  
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Usnesení: PRV schvaluje návrh zápisu ze zasedání RV ze dne 20. 3. 2016;  
 
V/92/4/2016/PRV Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 

Materiály byly zaslány spolu s pozvánkou. Bylo zasláno plnění úkolů z posledního PRV a 
zároveň plnění úkolů v evidenci.   

 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje zprávu o plnění usnesení PRV ze dne 18. 3. 2016; 
b) ukládá tajemníkovi navrhnout systém řešení kontroly úkolů, do květnového zasedání 

PRV; 
c) ukládá IT komisi zabývat se problémem s užíváním rodných čísel v CIS; 
d) ukládá tajemníkovi dát návrh na odpisy pohledávek za rok 2014 z účetnictví do 

květnového zasedání PRV; 
 

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 – úkol byl nahrazen úkolem č. VI/92/4/2016/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. 
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 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 a návrhu na řešení.  

z 18. 3. 2016 

 IV/192/3/2016/PRV 

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 

XI/192/3/2016/PRV 

d) ukládá tajemníkovi zjistit a narovnat majetek ve VS Rosice (úl Fráter) 

f) ukládá tajemníkovi předložit zprávu o plnění doporučených opatření ÚKK do zářijového 
zasedání PRV 

XXII/192/3/2016/PRV  

1) Zápis z jednání IT komise 

b) ukládá komisi IT zpracovat Pravidla práce s CIS 

2) Zápis z jednání Komise pro zdraví včel 

a) ukládá tajemníkovi oslovit doc. Toporčáka o napsání článku výskytu hniloby ve světě, poté 
oslovil SVS o napsání článku o výskytu a tlumení hniloby včelího plodu v královehradeckém kraji; 

3) Zápis z jednání legislativní komise 

b) ukládá tajemníkovi připravit směrnici RV o registraci členů 

SPLNĚNÉ ÚKOLY: 

XI/172/2/2016/PRV; IVb/192/3/2016/PRV; VII/192/3/2016/PRV; VIII/192/3/2016/PRV 
XIa/192/3/2016/PRV; XIII/192/3/2016/PRV; XIV/192/3/2016/PRV; XV/192/3/2016/PRV; 
XVI/192/3/2016/PRV; XVII/192/3/2016/PRV; XVIII/192/3/2016/PRV; XIX/192/3/2016/PRV; 
XX/192/3/2016/PRV; XXII-1,3,4/192/3/2016/PRV; XXIII-2,3,6,7,8,13/192/3/2016/PRV. 

VI/92/4/2016/PRV   Kontrola plnění úkolu 

a) Plnění KO 201405 – CIS 

Materiál nebyl PRV předložen. K tomuto bodu byl přizván V. Holienčin J. Hanuška se k tomu 
vyjádřil, že dosud nebylo splněno usnesení PRV z 9. 12. 2014. Přednesl a vysvětlil body 
z prosincového usnesení. Vzhledem k tomu, že zpráva opět nebyla zpracována, přesouvá se na 
květnové zasedání PRV.  

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi zprávu zaktualizovat na letošní rok a zaslat předsedovi 
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ÚKK do 15. 4. 2016. Do konce dubna předat písemný materiál členům PRV s materiály na 
květnové zasedání PRV.  
 
Při příležitosti pozvání V. Holienčina na zasedání, vzneslo PRV dotazy k VS Rosice. Elektřina 
a plyn je veden stále na M. Lingera. Jak je to možné? Již je připraven převod smlouvy z M. 
Lingera na ČSV. M. Peroutka požadoval ucelenou zprávu o Rosicích za poslední 3-4 roky.  
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi vypracovat ohledně VS Rosice zprávu o stavu a to zpětně 
5 let. Jak fungovaly nájemní vztahy, jak probíhalo financování, podmínky dotace, výhled 
koncepce do dalších let do květnového zasedání PRV.  
 
 
VII/92/4/2016/PRV   Příprava podzimních aktivů se zástupci ZO/OO 2016 

PRV byl zaslán materiál s místy a termíny konání loňských aktivů. Byli určeni jednotliví 
garanti pro jednotlivé kraje k zajištění termínů a míst konání pro letošní rok.  

Praha a Středočeský kraj – J. Machová, M. Peroutka, Jihočeský kraj – P. Stibor, J. Machová, 
Plzeňský kraj – F. Kamler, J. Krabec, Karlovarský kraj – J. Machová, J. Krabec, Ústecký kraj 
– F. Kamler, M. Hanták, Liberecký kraj – Z. Moravec, V. Dlab, Pardubický kraj – M. 
Peroutka, V. Dlab, Královehradecký kraj – M. Štěpán, J. Holejšovský, Jihomoravský – B. 
Pantůček, J. Hanuška, kraj Vysočina – J. Holejšovský, F. Meduna, Olomoucký kraj – J. 
Hanuška, F. Krejčí, Zlínský kraj – Z. Hromek, M. Poništ, Moravskoslezský kraj – M. Poništ, 
M. Segeťa. 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje navržené garanty;  
b) ukládá garantům zajistit v jednotlivých krajích termíny a místa konání a informovat 

sekretariát do konce května;  
c) ukládá F. Kamlerovi, předsedovi osvětové komise aby navrhl program aktivů. 

 
 
VIII/92/4/2016/PRV   Finanční záležitosti  
 

a) Rozklad administrace dotace 1.D na rok 2016 
Jako každým rokem je třeba určit rozdělení administrace dotace 1.D. 
 

Usnesení: PRV ukládá ekonomické komisi do červnového zasedání PRV podat návrh 
na rozklad administrace dotace 1.D na rok 2016. 
 

b) Rozhodnutí MZe o přidělené částce NNO + IMYB  
Na sekretariátu byla doručena rozhodnutí k žádosti o dotaci NNO na rok 2016  
 
Usnesení: PRV: 

a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi ve spolupráci s ekonomickou komisí zpracovat změnu 

rozpočtu s ohledem na výši dotace do květnového zasedání PRV. 
 

c) Rozhodnutí o prominutí daně – zamítnutí 
Do datové schránky ČSV bylo doručeno Rozhodnutí o prominutí daně za nevyhlášené 
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výběrové řízení na časopis Včelařství v roce 2013, čímž došlo k porušení rozpočtové 
kázně. Rozhodnutí bylo zamítavé a není proti němu odvolání.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informaci na vědomí. 
b) ukládá ekonomickému oddělení promítnout toto zamítnutí do Rozpočtu svazu 

na r. 2016 do květnového zasedání.  
c) ukládá tajemníkovi požádat Generální finanční ředitelství o splátkový 

kalendář. 
d) ukládá tajemníkovi do květnového zasedání PRV předložit návrh na složení 

škodní komise.   
 

d) Žádost ZO Frýdek-Místek o finanční podporu na Letní školu včelaříků 
Letní škola včelaříků je ČSV podporována každoročně. Koná se v termínu 9. – 17. 7. 
2016. 
 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 30.000,- s podmínkou zúčtování do 
jednoho měsíce od konání akce a za podmínky propagace ČSV a uvedení, že akce se 
koná za finančního přispění ČSV, vyvěšení loga svazu.  
 

e) Žádost ZO Frýdek-Místek o finanční podporu na celostátní setkání VKM 
Akce se koná 22. – 26. 6. 2016. Jedná se o akci, která je pořádána druhým rokem. 
 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 10.000,- s podmínkou zúčtování do 
jednoho měsíce od konání akce a za podmínky propagace ČSV a uvedení, že akce se 
koná za finančního přispění ČSV, vyvěšení loga svazu. 
 

f) Žádost KKV MS Kraje o finanční podporu na výstavu Život na zahradě 
Akce je zařazena do plánu práce v termínu 23. – 25. 9. 2016 a je ČSV každoročně 
podporována. 

 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 50.000,- 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.  
 

g) Žádost OO Litoměřice o finanční podporu na výstavu Zahrada Čech 
Akce je zařazena do plánu práce ČSV a je každoročně podporována. Akce se koná 
v termínu 9. – 17. 9. 2016. 

 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 40.000,- 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.  
 

h) Žádost ZO Bystřice pod Hostýnem o finanční podporu na celonárodní včelařskou pouť 
na Svatém Hostýně 
Akce je zařazena do plánu práce ČSV v termínu 21. – 22. 5. 2016 a je každoročně 
podporována. 

 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 30.000,- s podmínkou zúčtování do 
jednoho měsíce od konání akce a za podmínky propagace ČSV a uvedení, že akce se 
koná za finančního přispění ČSV, vyvěšení loga svazu.  
 

i) Žádost ZO Kopřivnice o finanční podporu na Festival medu a písničky 
Akce se koná druhým rokem a je v termínu 1. – 3. 9. 2016. 
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Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 10.000,- s podmínkou zúčtování do 
jednoho měsíce od konání akce a za podmínky propagace ČSV a uvedení, že akce se 
koná za finančního přispění ČSV, vyvěšení loga svazu.  
 

j) Žádost o podporu na TECHAGRO 
Akce se koná jednou za dva roky a je pravidelně podporována ČSV. Akce proběhla 
v termínu 3. – 7. 4. 2016 
 

Usnesení: PRV schvaluje příspěvek do výše 40.000,-. Platba bude probíhat přímo 
z ČSV na základě vystavených faktur. 

 
 
IX/92/4/2016/PRV  Zpráva ÚKK KO201606 – kontrola smluvních vztahů 
Ing. Hanuška zprávu okomentoval, hlavní chybou je, že na svazu není jednotný centrální 
registr smluv. Mnoho smluv bylo uzavřeno bez vědomí PRV. Je třeba projít a posoudit 
smlouvy z hlediska platnosti a aktuálnosti.  
  

Usnesení: PRV 
a) bere zprávu ÚKK na vědomí; 
b) PRV konstatuje, že daná zjištění ze zprávy ÚKK jsou stavem před X. sjezdem;  
c) ukládá tajemníkovi založit centrální registr smluv; 
d) ukládá tajemníkovi zajistit uzavírání smluv v souladu se Stanovami a interními 

předpisy ČSV. 
 
X/92/4/2016/PRV Výstava Natura Viva – stav příprav 
Materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. Dne 19. 4. 2016 proběhne schůzka se SZIF za 
přítomnosti pracovníků ze SOUV-VVC, o.p.s. a při té příležitosti se bude projednávat i 
příprava výstavy Natura Viva. Dále byli určeni zástupci ČSV na výstavě v Lysé ve dnech 18. 
– 22. 5. 2016. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace o stavu příprav na vědomí; 
b) schvaluje garanty na jednotlivé dny takto: Středa – J. Machová, P. Šerák, čtvrtek – M. 

Štěpán, M. Poništ, pátek – P. Šerák, J. Holejšovský, Sobota – M. Peroutka, F. Kamler, 
Neděle – P. Stibor, F. Krejčí, Z. Hromek  

 
XI/92/4/2016/PRV Včelpo - aktuální informace 
K tomuto bodu byl přizván ředitel společnosti, který referoval: 4. 4. proběhlo první zasedání 
dozorčí rady, byly jim zaslány všechny materiály, 2. 5. bude dozorčí rada zasedat znovu. 
Pokuta  KVS je ve fázi odvolání. Se společností Mila, s.r.o., která kontaminovaný med 
Včelpu dodala, proběhlo v pátek 8. 4. jednání. Oni požadují zaplacení faktur. Ředitel čekal na 
reakci na reklamaci, ke které se však nevyjádřili. Má připravenu žalobu na kontaminaci šarží, 
poškození jména apod. Všechny kontaminované šarže jsou zlikvidovány, 3,2 milionů korun 
jsou přímé náklady. Žádné smlouvy nebyly podepisovány, pouze se ústně prolongovaly 
obchodní vztahy. Včelpo bylo na výstavě TechAgro, kde jsme ukázali, že fungujeme, že 
nepřežíváme, ale žijeme. Policie ČR šetří trestní oznámení a Včelpo je v plné součinnosti. M. 
Peroutka vznesl dotaz, zda bude Včelpo vykupovat český med? Komerční banka prolonguje 
úvěr. Od KVS je příslib, že pakliže budou šarže i nadále negativní na antibiotika, zruší 
opatření, že je třeba dělat testy na všechny šarže. Problémem je nyní metronidazol. Dále je 
třeba určit, jak co nejjednodušeji a nejlevněji vzorkovat medy, vykupovat medy, aby byla 
bezproblémová dohledatelnost. Včelpo momentálně nedováží žádný med, co se týče výkupu 
medu, nechceme přijít o naše dodavatele, provádíme analýzu trhu. Prodáváme své nové šarže 
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odběratelům, řetězcům. Medy jsou žádané. Kaufland zřejmě půjde do soudního sporu. Není 
k dispozici pro zápis do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného společníka na VH 20. 11. 
2015 o odvolání DR.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace ředitele na vědomí 
b) ukládá tajemníkovi oslovit do 15. 4. předsedu valné hromady konané 20. 11. 2015, J. 

Hrabáka, aby doložil rozhodnutí jediného společníka o odvolání dozorčí rady 
s termínem dodání do 24. 4. 2016. 

 
 
XII/92/4/2016/PRV Žádost České apiterapeutické společnosti, z.s. o spolupráci 
Předsedkyně předložila žádost o spolupráci s Českou apiterapeutickou společností, z.s.. 
ČAPIS, z.s. zaslala návrh smlouvy o spolupráci a své stanovy. 
 

Usnesení: PRV: 
a) schvaluje záměr uzavřít dohodu o spolupráci s Českou apiterapeutickou společností, 

z. s. 
b) ukládá tajemníkovi předložit ke schválení na srpnovém zasedání RV.  

 
 
XIII/92/4/2016/PRV Informace o činnosti odborných komisí – zápisy z jednání  
 

a) Zápis z jednání komise pro informatiku – záležitosti CIS  
F. Krejčí, předseda komise a člen PRV nebyl přítomen, bylo však třeba rozhodnout o 
školení v souvislosti s přechodem na Google. Je třeba proškolit předsedy komisí, členy 
PRV a doškolit pracovníky sekretariátu. Dále byl k tomuto bodu přizván Z. Forman, 
tvůrce CIS. Byly na něj postupně vzneseny dotazy a požadavky.  
- pravidla CIS - pracuje na tom F Krejčí a Z. Forman, měly by být do měsíce 
předloženy.  
- distribuce časopisu Včelařství – vše je nastaveno tak, aby doručování časopisu na 
přelomu roku nebylo blokováno, pokud platby v CISu nejsou spárovány. Forman: 
Byla učiněna opatření, aby bylo zamezeno situacím, kdy členské příspěvky nejsou 
vypořádány ještě následující rok. P. Stibor se dotazoval, zda je nastaveno upozornění i 
pro OO, aby viděla, které ZO platby v CIS nemají uzavřené. Forman: prozatím ne, je 
to však možné připravit.  
- SKV – přístup do CIS je závislý na ceně změny programu, která je cca 15-20 tisíc. 
Pokud SKV projeví zájem o úpravu systému, je třeba s nimi jednat o zaplacení částky. 
Za současné finančně napjaté situace svaz tuto změnu programu nemůže financovat. 
Jinak v případě potřeby požádají o informaci pracovníka odborného oddělení. 
- videonávod pro registrační listy – návratové kódy – na tomto ještě p. Forman nezačal 
pracovat.  
Vzor výkazu majetku a závazků – čekáme na odpověď z MF ČR a MS ČR,  je 
k dispozici vzor získaný od jiných spolků prostřednictvím M. Štěpána.  
- med ze dvora – na našich stránkách bylo možné si najít „svého včelaře“ nyní to tam 
není, je třeba to vrátit – využít ceskymed.eu? Forman: Je to v návrhu nových stránek 
ČSV, už se začala řešit obsahová stránka webu.  
- přístupy pro naše členy na web do části bez přístupu veřejnosti – chtějí např. týden 
dopředu vidět program RV, aby mohli svého zástupce zaúkolovat. Forman: Také toto 
souvisí s novými stránkami.  
- modul Svépomocného fondu – je připraven k používání, je třeba jej vyzkoušet.  
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- modul vzdělávání – není dokončen, modul využívají Nasavrky – šetří jim 
administrativu  

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí informace Z. Formana;   
b) odkládá projednání zápisu z lednového jednání IT komise na květnové 

zasedání PRV;  
c) ukládá tajemníkovi oslovit okresní organizace, jak by si představovaly 

kontrolu svých ZO ohledně zaplacení členských příspěvků;  
d) ukládá F. Krejčímu dohodnout termíny školení s SOUV-VVC, o. p. s.  

 
b) Zápis komise pro práci s mládeží 

K tomuto bodu jednání byl přizván J. Cafourek, předseda komise. Předsedkyně bod 
zahájila s hodnocením jednotlivých bodů. Způsob doložení nákladů na Zlatou včelu - 
kopie dokladů nelze, je nutno dodávat originály. Zbylé finance je možno využít na 
další publikace, učební pomůcky apod. pro děti. Finanční prostředky lze používat dle 
pravidel schváleného metodického pokynu. Dále předsedkyně požádala o naplňování 
rubriky IMYB na webu svazu, aby se informace dávaly na web svazu, abychom byli 
informováni o dění kolem akce. Dále je nutné, aby objednávky šly ze svazu, aby svaz 
dopředu věděl, za co a jaké má očekávat platby. Při objednávkách přes web to samé, 
dát vědět, zavolat na svaz. Když bude něco placeno hotově, je třeba na toto mít zálohu, 
která se následně vyúčtuje. Na všech dokladech musí být zřejmé, že objednatelem je 
ČSV. 
Informace Cafourek: Ubytování bude v Hotelu Pramen, soutěž proběhne v Suchdole 
na VŠZ. Zahájení by proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu – je to v jednání. 
Zahájení bude 1. 7. M. Peroutka upozornil na nutnost veterinárního vyšetření na MVP 
v případě, že budou přesouvána včelstva pro potřeby soutěže. M. Peroutka přislíbil 
spolupráci v hodnotící komisi.  

 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro práci s mládeží; 
b) PRV trvá na tom, že budou dokládány k vyúčtování originály dokladů; 
c) ukládá tajemníkovi spolu s ekonomickým oddělením a p. Cafourekem 

dohodnout systém financování IMYB, jak objednávat a vyúčtovávat výdaje 
akce IMYB. 

 
XIV/92/4/2016/PRV Různé 
 

a) Spor Reklamax – informace 
Předsedkyně u té příležitosti účasti p. Cafourka na jednání PRV vznesla dotaz na 
danou kauzu. Cafourek: Platební příkaz Reklamax neuznává. Na soudním jednání byla 
výzva ke smíru. Tajemník k tomu podal doplňující informace. Na straně ČSV je 
pochybení v nedoložení podrobného rozkladu soudu, na straně Reklamaxu uznala 
soudkyně možnosti bezdůvodného obohacení. Poté podal J. Cafourek podrobnější 
informace o vzniku sporu a vyjádřil se k programu a jeho vyúčtování. Bylo 
diskutováno o možnosti dohody. K této záležitosti byl zaslán dopis J. Šmídem, 
předsedou OO Česká Lípa, kde navrhuje jednání odložit až po jednání srpnového RV, 
kde by se ke sporu měl vyjádřit RV. 
Usnesení: PRV 

a) bere informace na vědomí; 
b) souhlasí s předložením žádosti o přerušení soudního jednání do doby po 

informování srpnového RV, kde bude vyžádáno jeho stanovisko. 
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b) Mediální prezentace ČSV 

Členové PRV se seznámili s prezentací ČSV na facebooku. Prezentace byla 
přednesena panem Skalským, který během krátké doby zkvalitnil předmětnou stránku 
a získal fanoušky. 
 

Usnesení: PRV 
a) schvaluje mediální projekt prezentace včelařství a svazu na facebooku; 
b) schvaluje návrh výdajů ve výši 5000,-/měsíc, s tím, že dojde k úpravě 

Rozpočtu na rok 2016; 
c) ukládá tajemníkovi ve spolupráci s ekonomickou komisí promítnout úpravu 

do Rozpočtu ČSV na rok 2016 a předložit do květnového zasedání PRV. 
 

c) Ochranné známky – prodloužení platnosti 
PRV se zabývalo ochrannými známkami. V současnosti jich ČSV má 11 aktivních. 
Z nich dvěma vyprší lhůta.  
„ČSV Moravský med přímo od včelaře“ – není třeba, aby jej vlastnil svaz, nebude se 
prodlužovat.  
„ČSV Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství“ – ano, prodloužit. 
Dále bylo zjištěno, že vedení v roce 2015 neprodloužilo slovní známku „Český svaz 
včelařů“. Tu je třeba znovu obnovit. Ostatní známky se předají k posouzení komisi pro 
osvětu, která předloží návrh o dalším postupu v oblasti ochranných známek.  
 
Usnesení: PRV 

a) souhlasí s prodloužením známky „ČSV Konference zlepšovatelů a vynálezců 
ve včelařství“; 

b) ukládá tajemníkovi obnovit slovní známku „Český svaz včelařů“; 
c) ukládá komisi pro racionalizaci a osvětu posoudit zbylé známky a doporučit, 

které si svaz ponechá s termínem zpracování do červnového zasedání PRV; 
 

d) Doporučení ke jmenování Ing. Petra Caby soudním znalcem 
Ing. Petr Caba, člen Republikového výboru, požádal svaz, zda by jej doporučil jako 
soudního znalce v oboru včelařství. Vzhledem k jeho zkušenostem a znalostem PRV 
souhlasilo. 
 

Usnesení: PRV 
a) souhlasí s doporučením jmenování Ing. Petra Caby soudním znalcem v oboru 

zemědělství, odvětví včelařství;  
b) pověřuje podpisem návrhu předsedkyni a tajemníka. 

 
e) Účast Dr. Pízy na Kongresu Apislávie v Kazachstánu  

Kazachstán požádal o účast RNDr. Pízy na kongresu Apislavie. Náklady však musí 
zaplatit svaz. Bohužel však svaz není v takové finanční situaci, aby bylo možné cestu 
RNDr. Pízovi umožnit.   

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi zajistit rezervaci a cestovní náležitosti k cestě do 
Kazachstánu pro předsedkyni a místopředsedu.  
 

f) Návrh organizačních složek ČSV na udělení svazových vyznamenání (materiál je 
přílohou zápisu) 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání podle předložených návrhů 
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XV/92/4/2016/PRV Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila v 18:00. Další zasedání PRV se koná 
10. 5. 2016 v kanceláři předsedkyně. 

Zapsala:          Linda Hladíková 
 

I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 12. 4. 2016 
uděluje vyznamenání těmto členům: 

 

„Čestné uznání“ 

   Jaroslav Šperka  ZO Křemže 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

 

   Bohumil Kos   ZO Křemže 

   Bohumil Brabec  ZO Křemže 

   MVDr. Jaroslav Daněk ZO Jílové u Prahy 

   Jan Masopust   OO Litoměřice 

   MVDr. Jaroslav Derda ZO Třebenice 

   Ing. Pavel Vorel  ZO Louny 

   Václav Šafr   ZO Louny 

   František Holý  ZO Žatec 


