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Č. j. 165/12/2015 

 
Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 
konaného dne 29. 12. 2015 v sídle ČSV, z. s., Křemencova 8, 

115 24 Praha 1 

Přítomni: 
Machová Jarmila    předsedkyně 
Peroutka Miloslav   místopředseda 
Holejšovský Josef 
Kamler František 
Krejčí František 
Stibor Petr 
 

Omluveni:  
 

Zaměstnanci: 
Petrů Milan    tajemník ČSV, z.s. 
Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 

  
Hosté: 
 Lust František    místopředseda ÚKRK 
 Margaritopoulos Panajotis  ředitel Včelpo, spol. s r. o. (u bodu jednání  
 
I/165/12/2015/PRV  Zahájení a schválení programu  
Jednání zahájila předsedkyně, program s pozvánkou byl zaslán spolu s materiály.  
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání.  
 
 
II/165/12/2015/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a 

tajemníka ČSV, z.s. 
Informace podala paní předsedkyně, hned po zvolení navštívila s místopředsedou sekretariát, 
kdy se seznámili se zaměstnanci a řekli svou představu o jeho fungování. 22. 12. se 
předsedkyně a místopředseda zúčastnili každoroční schůzky premiéra se zástupci 
zemědělských svazů. Na tomto jednání jsme požádali premiéra o zpřísnění kontrol 
dovozového medu. Předsedkyně absolvovala mnoho jednání s funkcionáři svazu směřujícími 
k sestavení odborných komisí. Poté informoval o jednání tajemník. Jednal na SVS, kdy 
probíhalo řízení k převozu včelstev z Liběchova bez povolení.  
 

Usnesení: PRV bere informace z jednání na vědomí. 
 
 
 
 



2 
 

III/165/12/2015/PRV Usnesení X. sjezdu 
Usnesení bylo upraveno (počet procent, graficky, nesprávný název ÚKRK), vyvěšeno na web. 
V časopise je uvedeno usnesení s chybami. Tajemník rozebral bod po bodu usnesení, kdy byly 
úkoly uloženy PRV a sekretariátu. Nyní je třeba je zapracovat do činnosti jak PRV, tak 
sekretariátu a uložit termíny plnění. Předsedkyně vyjádřila nespokojenost nad tím, že nejsou 
vyvěšeny Hlavní směry činnosti na webu. O opravu a úpravu se měl starat sekretariát. F. Lust 
měl připomínku, zda nevyvěsit na web i zprávu mandátové komise, a jestliže se uvádějí 
členové na webových stránkách, někdo je s tituly, někdo bez nich, je třeba toto sjednotit.  
 

Usnesení: PRV ukládá: 
a) tajemníkovi zapracovat připomínky do Hlavních směrů činnosti a bez prodlení vyvěsit 

na webu; 
b) tajemníkovi ve spolupráci s komisemi připravit rozpracované Hlavní úkoly přijaté na 

X. sjezdu do únorového zasedání PRV; 
c) tajemníkovi projít veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách a doplnit 

všem tituly do 5. 1. 2016; 
d) tajemníkovi upravit tiskovou zprávu ze sjezdu o počet delegátů při zahájení a na konci 

jednání a tuto přiložil jako další přílohu na web k materiálům X. sjezdu bez odkladu; 
e) tajemníkovi zpracovat písemné podněty a diskusní příspěvky z X. sjezdu, na které 

nebylo odpovězeno k projednání do únorového zasedání PRV; 
f) F. Krejčímu ve spolupráci s IT komisí vypracovat návrh na ukládání materiálů na 

jednání vrcholových orgánů na úložišti do březnového zasedání PRV.  
 
 
IV/165/12/2015/PRV Projednání zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s., ze dne 8. 12. 

2015 
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, byly do něj zapracovány připomínky bývalých členů 
PRV. M. Peroutka se zeptal na Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
proč není uveřejněna, když byla schválena? Tajemník seznámil přítomné členy PRV 
s podrobnostmi ohledně výběrového řízení na časopis Včelařství. 

 

Usnesení: PRV: 
a) bere zápis ze zasedání PRV ČSV, z.s. ze dne 8. 12. 2015 na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi uveřejnit Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu na webu bez prodlení; 
c) pověřuje předsedkyni a tajemníka podepsáním smlouvy na základě výběrového 

řízení na distribuci časopisu Včelařství; 
d) ukládá tajemníkovi po podepsání smlouvy okamžitě informovat útvar supervize 

auditu 11000 na MZe;  
e) ukládá tajemníkovi vyhodnocení aktivů ZO a OO od Mgr. Sciskaly zaslat s materiály 

na lednové zasedání P/RV. 
 

V/165/12/2015/PRV Projednání a schválení návrhů zápisů ze zasedání RV ČSV, 
z.s. ze dnů 21. 11. 2015, 11. 12. 2015 

Zápisy byly rozeslány, vznesené připomínky jsou zapracovány. F. Lust měl připomínky, které 
byly na místě zapracovány. Není zápis ze zasedání RV ze dne 13. 12. Materiály by měly 
procházet jazykovou kontrolou. F. Lust měl připomínky k vypořádání připomínek 
z listopadového RV. 1) škoda vzniklá na marnou cestu do VS Rosice, 2) vypořádání neplnění 
úkolů sekretariátu – práce tajemníka, 3) návrh na oddělení rozpočtu sekretariátu od hlavního, 
4) CIS a ochrana osobních dat při přenosu dat na SVS.  
 

Usnesení: PRV:  



3 
 

a) bere návrhy zápisů ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dnů 21. 11. 2015, 11. 12. 2015;  
b) ukládá tajemníkovi prověřit, zda bylo odpovězeno na dotazy Transparency 

International;  
c) ukládá N. Grätzové předložit zápis z jednání RV ze dne 13. 12. 2015 bez odkladu; 
d) ukládá tajemníkovi řešit přednesené připomínky s F. Lustem ohledně osobních údajů 

vedených v CIS do 31. 1. 2016. 
 
 
VI/165/12/2015/PRV  Kontrola plnění úkolů 
Tabulka s přehledem plnění úkolů byla zaslána členům PRV. Obsahuje úkoly splněné, 
s termínem plnění a také úkoly s delší dobou plnění a bez termínů plnění. Předsedkyně k tomu 
měla připomínky, že není poznat, z čeho úkoly vyplývají. Nikde není napsáno, proč úkoly 
např. z června 2015 nejsou dosud splněny. F. Lust zmínil, že je nutno mít u každého úkolu 
nositele úkolů a termíny plnění. 
 

a) Plnění KO 201405 – ÚKRK – CIS 
Tento materiál byl vrácen tajemníkovi k přepracování. Avšak přepracován nebyl. 
 

Usnesení: PRV: 
a) 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, 
okamžitě předat předsedkyni  

b) ukládá tajemníkovi zprávu KO 201405 přepracovat tak, jak bylo uloženo v zápise ze 
zasedání PRV z 8. 12. 2015 

 
SPLNĚNÉ ÚKOLY: 
II/157/12/2015/PRV - Informace o uskutečněných jednáních předsedy a tajemníka ČSV, z.s; 
VIII/116/8/2015/PRV; XIV/141/10/2015/PRV - Příprava X. sjezdu ČSV, o. s. (Mgr. V. 
Sciskala) – organizačně personální zabezpečení; XVI/141/10/2015/PRVb) - Komise pro práci 
s mládeží (8. 9. 2015); XI/149/11/2015/PRV - Vyhodnocení aktivů se zástupci ZO a OO; 
X/157/12/2015/PRV Kauza Včelpo;  
 
 
VII/165/12/2015/PRV  Program lednového zasedání RV ČSV, z. s. 
V lednu se bude konat první zasedání nového RV zvoleného na X. sjezdu. PRV se proto 
zabývalo jeho přípravou. Prošly se jednotlivé body programu.  
 

Usnesení: PRV schvaluje po doplnění program lednového zasedání PRV. 
 
 
VIII/165/12/2015/PRV  Předání funkcí bývalých členů PRV  
Předání funkcí bylo provedeno JUDr. Brücklerem, Mgr. Sciskalou a př. Žákem. Ostatní 
odkazují na práci v komisích a jejich zápisy. 
 

Usnesení: PRV bere informace o předání funkcí na vědomí.  
 
 
IX/165/12/2015/PRV  Finanční záležitosti 
  

a) Přehled čerpání dotace NNO k 30. 11. 2015 
Podle informací sekretariátu bude dotace NNO do konce roku vyčerpána.  
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí.  
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b) Návrh Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2016 

PRV se zabývalo návrhem rozpočtu na příští rok. Oproti loňskému roku nejsou velké 
výkyvy.  M. Peroutka měl připomínku k tomu, že tam nejsou plánovány finance na 
inzerci z důvodů jejího vyčlenění z časopisu. Podrobnosti k tomu podal tajemník, 
ztráta díky zákazu inzerce je zhruba ve výši 500 tisíc ročně.  Vložení např. dvoulistu 
inzerátů je možné. M. Peroutka navrhl v rozpočtu ohledně inzerce navýšení na 800 
tisíc, jak do nákladů, tak do výnosů. 
 

Usnesení: PRV schvaluje po zapracování připomínek návrh Rozpočtu na rok 2016. 
 

c) Koupě pozemků VS Rosice 
Smlouvu připravovala obec, jedná se o standartní smlouvu o koupi sousedních 
pozemků v částce cca 13.000,- Jde o dva malé pozemky. Důvod koupě je lepší 
obhospodařování nemovitostí VS Rosice. V souladu se Zásadami nakládání 
s nemovitým majetkem koupi do 300 tis. Kč schvaluje PRV a o koupi informuje 
nejbližší RV. 
 

Usnesení: PRV:  
a) schvaluje koupi pozemků  sousedících s VS Rosice č.p. 3480/6 o výměře 17 

m² a č. p. 3480/10 o výměře 83 m² k.ú. Rosice u Brna; 
b) ukládá tajemníkovi přednést informaci na lednovém zasedání RV; 
c) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy, smlouva v závěrečných 

ustanoveních bude obsahovat doložku, kdo a kdy tuto smlouvu schválil.   
 

d) Žádost o finanční podporu ZO Kraš na oslavu 70. výročí 
ZO Kraš požádala PRV o příspěvek na oslavy 70. výročí vzniku ZO. Na takové akce je 
možno přispět formou příspěvku na almanach dle směrnice č. 5/2011. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi odpovědět ZO Kraš, aby si požádala o finanční 
příspěvek na almanach dle směrnice 5/2011.  

 
 
X/165/12/2015/PRV  Návrh plánu práce ČSV, z.s. na rok 2016 
Návrh plánu práce již byl vzat na vědomí na listopadovém zasedání RV. Zasedání PRV budou 
začínat v 9:00 hodin. Plán práce byl předložen nedopracovaný, ve dvou různých 
vyhotoveních, nezpůsobilý k projednání a schválení. Je třeba doplnit termíny, nebo alespoň 
křížky, kdy se daná akce bude konat. F. Kamler opětovně vyslovil nespokojenost s prací 
tajemníka. Přidal se M. Peroutka. 
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi doplnit plán práce ve smyslu připomínek, rozeslat dnes ke 

schválení per rollam;  
b) ukládá členům PRV vyjádřit se během zítřejšího dne.  

 
 
XI/165/12/2015/PRV  Návrh plánu činnosti PRV a RV na rok 2016 
Plán činnosti vyplývá z pravidelných činností PRV. Dle tohoto plánu činnosti se sestavuje 
program jednání každého PRV. Samozřejmě dle aktuální situace jsou změny možné a obvyklé. 
 

Usnesení: PRV schvaluje plán činnosti PRV a RV na rok 2016.  
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XII/165/12/2015/PRV Jmenování přednášejících odborníků (materiál je přílohou 
zápisu) 

Přednášejícím odborníkům jmenovaným 1. 1. 2013 končí jmenování koncem tohoto roku. Je 
třeba je opětovně jmenovat na další tříleté období. Padl návrh na vyřazení Ing. Šturmy, který 
byl jmenován z důvodu smluvního vztahu s ČSV. Stejně tak se postupuje u SOUV Nasavrky, 
když jejich vyučující ukončí se školou smluvní vztah. Někteří přednášející odborníci již 
nechtěli pokračovat, je jim třeba za jejich práci poděkovat. F. Kamler navrhl jmenovat Ing. 
Hanu Vinšovou, Ph.D. a Ing. Jana Tyla, kteří budou přednášet na kurzech Dolu. 
 

Usnesení: PRV: 
a) jmenuje přednášející odborníky dle přiloženého seznamu; 
b) odvolává J. Šturmu z funkce přednášejícího odborníka; 
c) ukládá tajemníkovi napsat děkovné dopisy přednášejícím odborníkům, kteří ukončili 

svou činnost, a to do 5.1.2016 
d) ukládá tajemníkovi vyznačit změny v seznamu přednášejících odborníků do 

5.1.2016  
 
 
XIII/165/12/2015/PRV Rozdělení působnosti členů PRV 
Pro činnost PRV je třeba si vymezit působnost pro každého člena, rozdělit si práci. Každý 
člen PRV bude zodpovědný za určité činnosti. 
J. Machová – legislativa, SF 
F. Kamler – Dol, racionalizace, osvěta 
P. Stibor – mládež, IMYB 
F. Krejčí – IT, CIS, web 
J. Holejšovský – zdraví včel – veterinární problematika, mezinárodní vztahy 
M. Peroutka – tiskový mluvčí, jednání se zákonodárnými a výkonnými státními orgány 
Zbývá rozdělit – ekonomika svazu, svazová činnost, dohled nad subjekty svazu (Včelpo, 
s.r.o., SOUV-VVC, o.p.s., VS Rosice, Dol, s.r.o., Včelařská prodejna a bistro ČSV, s.r.o.) – tj. 
náplň práce pro tři členy PRV, kteří budou postupně dovoleni. 
 

Usnesení: PRV schvaluje rozdělení působnosti jednotlivých členů PRV.  
 
 
XIV/165/12/2015/PRV Stav příprav semináře zdravotních referentů 
Tajemník informoval: Semináře jsou plánovány na I. čtvrtletí roku 2016. Jsou zajištěna místa 
konání a zaslané závazné objednávky. Nyní je třeba rozeslat pozvánky na ZO a OO. Je třeba 
udělat personální výměnu, co se týče garantů za PRV. Semináře půjdou přes 197. Oslovit 
SOUV, aby poslali pozvánky, dát informace, co má dělat garant, poslat spolu s prezenční 
listinou.  
 

Usnesení: PRV: 
a) pověřuje J. Holejšovského, aby po uvolněných lektorech a garantech dojednal 

s předsedou komise pro zdraví včel náhradu;  
b) ukládá dojednat J. Holejšovskému s J. Krabcem a B. Pantůčkem náplň práce pro 

zdravotní referenty;  
c) ukládá IT komis vytvořit video návod k modulu pro komunikaci s SVS do 8. 1. 2016. 

se spuštěním v pondělí po RV; 
d) ukládá tajemníkovi zaslat objednávku Z. Formanovi na přípravu video návodu.  
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XV/165/12/2015/PRV Situace ve společnosti Včelpo, spol. s r. o. 
K tomuto bodu jednání byl přizván ředitel společnosti, Ing. Panajotis Margaritopoulos. 
Seznámil přítomné členy s historií jeho přijetí do společnosti. Dostal společnost téměř 
v úpadku, dostal ji nahoru. Měl za úkol vykupovat hlavně český med. 2x ročně si zve své 
dodavatele medu, kde plánují obchodní strategii, poté ji analyzují. Dostal se do obchodních 
řetězců, českého medu začalo být málo, nebylo možné plnit požadavky řetězců, proto bylo 
nutno prodávat i med EU a mimo EU, což mu bylo RV schváleno. Ale i tak hrozily velké 
sankce při neplnění nasmlouvaných objemů medu. Ukrajinský med byl přidáván do českého a 
deklarován jako český. Bylo garantováno, že med z Ukrajiny splňuje legislativní požadavky 
ČR. Ředitel pokračoval předložením nové obchodní strategie: Ne obchodní řetězce, prodávat 
základní včelí produkty. Firma bude nadále na trhu pod svým jménem, bude prodávat 4 
kvalitní druhy medu. Z negativní reklamy je třeba udělat pozitivní reklamu. Takové množství, 
které vykoupí, takové množství prodá, bude to limitní. Nové etikety. Každý med bude mít 3 
certifikáty. Očekává se propad na 30 – 35 milionů. S bankami je v jednání, není problém 
případně přerevolvingovat úvěr na další období. KVS požaduje po společnosti navýšení 
skladových prostor, se kterými společnost bojuje již delší dobu. Je nařízení zlikvidovat 
veškeré dotčené šarže. Budou sankciování 5x – SVS, SZPI, stahování produktů, finanční 
likvidace dotčených šarží, ztráta jména u obchodních partnerů. Ředitel slíbil, že nebude 
distribuovat medy, které nebudou 100% čisté. F. Kamler zmínil, že chce písemně, kdo bude 
ručit za kvalitu. J. Holejšovský vyjádřil velkou nespokojenost a velké překvapení nad 
obdrženými informacemi, přidali se ostatní členové PRV. F. Kamler chce písemný systém, jak 
tomu zabránit.  
M. Peroutka zmínil opět žádost premiérovi, bylo zde také pochybení při kontrole dovozu 
medu. Požaduje zápisy z VH Včelpo, cca dva, tři roky zpětně. VH musí schválit návrhy pana 
ředitele na nápravu a zamezení opakování situace. Byla ustavena speciální odborná komise. Je 
třeba ji doplnit a dotáhnout záležitost do konce. Byla odvolána dozorčí rada. Do dnešního dne 
ředitel neobdržel zápis z poslední VH, není proto zaznamenán zápis v obchodním rejstříku. 
Vhodné by bylo učinit současně i zápis nové DR. V únoru proběhne VH Včelpo. Ve zprávě 
doc. Hrabáka a MUDr. Hubače je přesně vydefinován problém. M. Peroutka vznesl dotaz na 
audit, zda mají auditora? Je třeba provést technologický audit, tady nejde o účetní audit. 
Všechny šarže jsou již vyšetřeny, výsledky jsou známy. Ředitel požádal o pomoc, aby sankce 
pro Včelpo byly co nejnižší. J. Holejšovský a M. Peroutka přislíbili pomoc.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere na vědomí informace poskytnuté ředitelem společnosti; 
b) ukládá tajemníkovi zaslat zápisy z  VH Včelpo všem členům PRV 5 let zpětně do 

14.1.2016; 
c) bere na vědomí odstoupení J. Hrabáka a K. Brücklera z kontrolní komise ve Včelpu; 
d) doplňuje komisi o členy: J. Holejšovský, Dr. Poláková, stávajícími členy jsou MVDr. 

Pantůček, Dr. Kamler a tajemník, předsedou bude J. Holejšovský; 
e) žádá ředitele společnosti dodat písemnou zprávu o situaci ve Včelpu s termínem do 

4. 1. s tím, že tato zpráva bude přednesena na lednovém zasedání RV; 
f) ukládá tajemníkovi po obdržení zprávy od ředitele Včelpa ji ihned rozeslat členům 

PRV; 
g) ukládá J. Holejšovskému zajistit odborný audit ve společnosti Včelpo tak, aby byl 

započat do konce ledna 2016; 
h) pověřuje M. Peroutku a J. Holejšovského jednáním na KVS pro JM kraj a SZPI. 

 
 
XVI/165/12/2015/PRV Návrh na ustanovení odborných komisí a jejich složení 
PRV se zabývalo ustavením odborných komisí a jejich personálním složením. Předsedkyně 
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projednala s předpokládanými nebo dosavadními předsedy komisí jejich obsazení. Uvažuje se 
o spojení komise racionalizační a osvětové. Byl vznesen návrh na komisi farmářů. Členy by 
byli ti, kteří mají 150 a více včelstev. PRV projednalo návrhy a složení jednotlivých komisí, ty 
budou doplněny před jednáním RV. 
 

Usnesení: PRV ukládá členům dopracovat složení odborných komisí a projednat na RV,  
 
 
XVII/165/12/2015/PRV Koncepce časopisu Včelařství na rok 2016 
Koncepcí časopisu Včelařství se zabývala Redakční rada.  
 

Usnesení: PRV ukládá nové redakční radě, aby zvážila a předložila PRV koncepci na rok 
2016.  
 

a) Inzerce v časopise Včelařství 
Tento bod byl projednán v bodě jednání č. IX. 

 
 
XVIII/165/12/2015/PRV Organizační zajištění sekretariátu 
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání PRV. 
 

Usnesení: PRV odkládá projednání tohoto bodu na příští zasedání PRV. 
 
 
XIX/165/12/2015/PRV Hodnocení časopisu Včelařství za IV. čtvrtletí 2015 
Tajemník přečetl hodnocení Redakční rady. 
 

Usnesení: PRV bere hodnocení časopisu Včelařství za IV. čtvrtletí roku 2015 na vědomí. 
 
XX/165/12/2015/PRV Hodnocení problematiky práce webu 
Tento bod byl projednán ve třetím bodě jednání. 
 
 
XXI/165/12/2015/PRV Hodnocení odborných včelařských překladů 
Tento bod byl projednání spolu s hodnocením časopisu Včelařství 
 
Usnesení: PRV bere informace na vědomí.  
 
 
XXII/165/12/2015/PRV  Zápisy poradních orgánů – komisí 
 
a) Komise pro zdraví včel (26. 11. 2015)  

Tímto zápisem se zabývalo bývalé PRV na svém posledním zasedání. Avšak jsou tam 
důležité informace, se kterými by se mělo seznámit i nové PRV, proto je znovu 
předkládán.  
 

Usnesení: PRV bere informace ze zasedání komise na vědomí. 
 
 
XXIII/165/12/2015/PRV  Různé  
 

a) Zajištění podmínek práce a komunikace členů PRV 
Předsedkyně se zeptala členů PRV, zda potřebují vybavit telefonem, či SIM kartou. 
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Abychom mohli efektivně pracovat, je třeba komunikovat, ale nelze chtít na členech, 
aby používali své soukromé telefony a svůj tarif. Je to nabídka, záleží na postoji členů.  
Členové si vše promyslí do příštího zasedání. F. Krejčí vyslovil potřebu menšího 
notebooku. Je také třeba vybavit kancelář předsedkyně. 
 

Usnesení: PRV: 
a) ukládá členům PRV dát návrhy na příštím zasedání PRV; 
b) schvaluje Ing. Krejčímu nákup notebooku dle specifikace do 20.000,- 
c) schvaluje vybavení kanceláře předsedkyně počítačem, tiskárnou a officema do 

60.000,- 
 

b) Dopisy J. Šmíd 
PRV se zabývalo dopisy J. Šmída, které byly určeny členům bývalého RV. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere dopisy na vědomí; 
b) ukládá tajemníkovi zaslat dopisy RV s materiály na zasedání 9.-10.1.2016. 

 
c) Rezignace P. Vydry na funkci předsedy Rozhodčí komise 

Na sekretariát RV byla doručena rezignace Petra Vydry na funkci člena a předsedy 
Rozhodčí komise. Rezignaci zaslal ještě před konáním X. sjezdu svazu. Na své 
rezignaci trvá. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere rezignaci P. Vydry na vědomí; 
b) ukládá předsedkyni informaci předložit RV. 

 
d) Rezignace K. Brücklera na funkci člena kontrolní skupiny Včelpo (a úkoly s tím 

spojené) 
Vzhledem ke změně funkcí v PRV zaslal K. Brückler rezignaci na člena kontrolní 
skupiny Včelpo. 
 

Usnesení: PRV bere informaci na vědomí. 
 

e) Rezignace Ing. J. Hrabáka, Ing. J. Jiránka a Mgr. V. Sciskaly na funkci členů RV 
PRV projednávalo rezignaci J. Hrabáka, J. Jiránka a V. Sciskaly na funkci členů RV. 
 

Usnesení: PRV: 
a) bere rezignace na vědomí 
b) ukládá předsedkyni rezignace předložit RV.  

 
f) Apimondia 2021 v ČR 

PRV prostudovalo dokument, ve kterém se jednalo o nabídku konání kongresu 
Apimondie v ČR v roce 2021. Nejde o nabídku představitelů Apimondie, ale o 
komerční nabídku agentury, která by tento kongres zajistila. Toto zjištění úplně mění 
situaci. Informace bude prezentována na RV. 
 

Usnesení: PRV ukládá předsedkyni informaci přednést na RV. 
 

g) Návštěva holandských včelařů – srpen 2016 
PRV se zabývalo žádostí holandské cestovní kanceláře, která pořádá zájezd pro 
holandské včelaře. Vítáme jejich návštěvu a připravíme jim program. Je třeba je 
vyzvat, aby napsali přesný termín. 
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Usnesení: PRV: 
a) ukládá tajemníkovi odpovědět;  
b) pověřuje předsedkyni a tajemníka dopis podepsat. 

 
h) Změna statutárních orgánů ÚV ČSCH 

Na sekretariát byla zaslána informace o změně statutárních orgánů v Českém svazu 
chovatelů.  
 

Usnesení: PRV: 
a) bere informace na vědomí 
b) ukládá tajemníkovi napsat blahopřejný dopis, předsedkyně jej podepíše. 

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

přílohou zápisu) 
Předsedkyně přečetla jednotlivé návrhy. Vyznamenání pro př. Sedláčka je třeba 
prověřit z hlediska splnění hierarchie vyznamenání, ostatní se schvalují. 
 

Usnesení: PRV: 
a) uděluje svazová vyznamenání podle předložených návrhů. 
b) ukládá tajemníkovi prověřit vyznamenání pro př. Sedláčka. 

 
j) Žádost OO Zlín o revokaci usnesení PRV 

R. Slavík, předseda OO Zlín poslal žádost o revokaci usnesení PRV na jmenování 
přednášejících odborníků, které předchozí PRV zamítlo z důvodu krytí témat s učiteli 
včelařství. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi zaslat předsedkyni rozhodnutí PRV a odpověď 
sekretariátu.  
 

k) Jednání k NV 197/2005 Sb. 
MZe plánuje v lednu 2016 setkání se včelařskými spolky ohledně změn NV č. 
197/2005 Sb. Dle informací budou pozváni všichni členové PRV. Je třeba, aby se 
členové PRV seznámili s veškerými informacemi z jednání k novele nařízení vlády 
197/2005 Sb.  
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi připravit veškeré dokumenty k tomuto jednání do 
4. 1. 2016. 
 

 
XXIV/165/12/2015/PRV Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným a jednání ukončila v 16:16. Další zasedání PRV se koná 
8. 1. 2016 v Nasavrkách. 
 
 
Zapsala:        Linda Hladíková 
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I. příloha 
 
 

 
 
 

Předsednictvo republikového výboru ČSV, z.s. dne 29. 12. 2015 
uděluje vyznamenání těmto členům: 

 
 

„Vzorný včelařský pracovník“ 
 

   Břetislav Jansa  ZO Velký Dřevíč 
   MUDr. Vladimír Šumera ZO Litoměřice 
   Mgr. Jiří Prudký  ZO Litoměřice 
   Jaroslav Sedláček  ZO Přeštice 
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II. příloha 
 
 

 
 

Předsednictvo republikového výboru ČSV, z.s. dne 29. 12. 2015 
jmenuje tyto přednášející odborníky s platností od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2018: 
 
 

1. Mgr. Jarmila Machová 
2. RNDr. Ladislav Mráz 
3. MVDr. Miloslav Peroutka 
4. Jana Prchlíková 
5. Jan Šilhan 
6. MVDr. Ludvík Bělohlávek 
7. MUDr. Jiří Brožek 
8. Ing. Jiří Holub 
9. Dr. Ing. František Kamler 

10. Ing. Peter Kéri 
11. Ing. Martin Nezbeda 
12. Mgr. Luděk Sojka 
13. MVDr. Ivan Kovanda 
14. Ing. Václav Kříž 
15. Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 
16. MVDr. Jan Krabec 
17. Mgr. Bc. Martin Stark 
18. Bc. Radek Geletič 
19. Ing. Jan Jindra 
20. Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. 
21. MVDr. Eduard Dvořák 
22. Simona Adamcová 
23. Vlastimil Dlab 
24. Ing. Jaroslav Vít 
25. Josef Lojda 
26. Ing. Josef Mandík 
27. Ing. Miroslava Novotná 
28. Bc. Zdeněk Forman 
29. Josef Jaroš 
30. Ing. Kamil Kurtin 
31. PaeDr. Eduard Flodr 
32. Ing. Lubomír Kadlec 
33. MVDr. Bohumil Pantůček 
34. Ing. Antonín Přidal 
35. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. 
36. Ing. Oldřich Veverka 
37. Ing. Pavel Cimala 
38. RNDr. Pavel Krieg, CSc. 
39. Ing. Petr Ženčica 
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40. RNDr. Igor Dibus 
41. MVDr. Martin Kamler 
42. Ing. Čestmír Gazda 
43. Jan Kolomý 
44. Ing. Hana Vinšová, Ph.D. 
45. Ing. Jan Tyl 
 


