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Č. j: 1713/12/2017  

 

Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 

konaného dne 12. 12. 2017 v sídle ČSV, Křemencova 8, Praha 1. 

Přítomni: 

Machová Jarmila    předsedkyně 

Poništ Miroslav    1. místopředseda 

Peroutka Miloslav   místopředseda 

Holejšovský Josef 

Kamler František 

Krejčí František 

Stibor Petr 

Štěpán Miroslav 

 

Omluven:  
 

Zaměstnanci: 

Šerák Petr    tajemník 

Hladíková Linda   sekretářka tajemníka 

 

Hosté: 

Hanuška Josef    předseda ÚKK 

 

I/1713/12/2017/PRV  Zahájení a schválení programu  
Předsedkyně zahájila jednání, přivítala přítomné členy. Do programu bude zařazen bod 

personálního zajištění sekretariátu. Z důvodu pozdního zpracování byl vyřazen bod zápis z jednání 

RV. K programu nebyly žádné připomínky. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 

 

II/1713/12/2017/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka 

ČSV, z.s. 
Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností: 26. 11. odpoledne po skončení zasedání 

RV měla předsedkyně přednášku v Hlinsku. 6. 12. proběhl pravidelný Medový večer v Parlamentu 

PS, kde při té příležitosti proběhla různá jednání. Z jednoho jednání vzešla v souvislosti s přípravou 

státního rozpočtu 2018 potřeba zaslat argumenty k zachování výše dotace 1.D. 7. 12. proběhlo 

jednání s Dr. Hádkem, právním zástupcem pro věci Včelpa, 12. 12. předávala předsedkyně 

vyznamenání př. Smělému in memoriam na Besedě Pražských včelařů u příležitosti své přednášky 

o Apimondii 2017 v Istanbulu.  
 

Usnesení: PRV bere informace z jednání na vědomí a vyslovuje souhlas s postupem při 

jednáních. 
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III/1713/12/2017/PRV Projednání a schválení zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s. ze dne 

24. 11. 2017 
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, ústní připomínky byly zapracovány přímo do materiálu.  

 

Usnesení: PRV schvaluje po doplnění zápis z jednání PRV ze dne 24. 11. 2017.  

 

IV/1713/12/2017/PRV Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 
Zpráva byla rozeslána spolu s materiály, podrobné informace k tomu podal tajemník.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje po doplnění zprávu o plnění úkolů PRV ze dne 14. a 24. 11. 2017; 

b) ukládá F. Krejčímu předat seznam členů svazu – právnických osob – legislativní komisi.  

 

 

ÚKOLY V EVIDENCI: 

z 14. 6. 2016 

Zakladatelská smlouva s SOUV-VVC, o. p. s. - pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem 

smlouvy 

Závěr: smlouva je stále na MZe. Při opakovaných jednání s náměstkem Mlynářem bylo urgováno 

vyřízení této záležitosti.   

 

z 12. 7. 2016 

XVII/1090/7/2016/PRV 

PRV ukládá předsedkyni a tajemníkovi usilovat o jednání na MZe a SVS o přijetí eradikačního 

programu na MVP. V této záležitosti bylo jednáno na úrovni SVS a zástupců KVS a následně za 

přítomnosti MVDr. Čeledy na schůzce komise pro zdraví včel.  

Úkol bude probíhat i v r. 2018. 

 

z 11. 4. 2017 

V/544/4/2017/PRV 

ukládá předsedkyni a tajemníkovi jednat s novým prezidentem Agrární komory, Ing. Zdeňkem 

Jandejskem, CSc. 

 

z 9. 5. 2017 

IV/703/5/2017/PRV  

b) ukládá tajemníkovi s ohledem na nové stanovy aktualizovat popis funkcí a vytvořit 

příručku pro práci funkcionářů svazu na úrovni ZO/OO s termínem do konce roku 2017. 

 

VIII/703/5/2017/PRV   

a) pověřuje předsedkyni a tajemníka jednat o změně podmínek administrace dle NV č. 

197/2005 Sb. s MZe.  

Stav úkolu: Proběhlo několik schůzek, jak s pracovníky ekonomického odboru, tak s odborem 

pro myslivost, rybářství. Zatím bez výsledku. V rámci předložených žádostí o NNO byl 

předložen projekt týkající se úhrady výdajů spojených s administrací dotace.  

 

z 13. 6. 2017 

V/887/6/2017/PRV  

c) Pojištění odpovědnosti členů orgánů ČSV 
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a) ukládá tajemníkovi oslovit pojišťovnu Renomia ohledně pojištění funkcionářů pobočných 

spolků. 

Stav úkolu: Renomia byla oslovena, čekáme na návrh. 

 

XI/887/6/2017/PRV 

c. Informace z jednání COPA COGECA 

a) pověřuje tajemníka a předsedkyni jednat s AK a) o možnosti navržení J. Holejšovského 

jako experta za ČR a b) dořešit problematiku členského příspěvku za rok 2017 

 

z 8. 8. 2017 

V/1172/8/2017/PRV /PRV  

b) Žádost p. Střítezského o příspěvek na financování dokumentu o včelách 

ukládá tajemníkovi: 

a) předjednat možnost zařazení žádosti do projektu NNO na MZe 

b) zařadit téma do projektu NNO na rok 2018 

Stav úkolu: Bylo projednáno a je zařazeno do projektu NNO. Nyní čekáme na rozhodnutí o dotaci. 

 

z 13. 9. 2017 

X/1294/9/2017/PRV 

ukládá tajemníkovi připravit výzvu k prodeji VS Jabloňany na web a do časopisu Včelařství. 

Závěr: bude řešeno v návaznosti na prodej Včelpa. 

 

z 10. 10. 2017 

XIV/1411/10/2017/PRV 

a. Konference zlepšovatelů a vynálezců 2018  

ukládá komisi pro racionalizaci a osvětu zpracovat podmínky soutěže „Med roku 2018“ jako 

součást konference. 

 

XIV/1411/10/2017/PRV 

a) Zápis z jednání komise pro práci s mládeží  

b. ukládá komisi pro práci s mládeží předložit konkretizaci materiálů pro VKM v souvislosti 

s autorskými právy; 

 

c. ukládá KPM a IT komisi dořešit modul VKM v CIS a předložit návrh na finanční zajištění. 

 

ze 14. 11. 2017 

XVI/1616/11/2017/PRV 

a) Zápis z jednání komise pro práci s mládeží  

a) ukládá tajemníkovi ve spolupráci s KPM vypracovat soutěžní testy pro obě 

kola ZV 2018 kategorie mladších a starších žáků; 

 

X/1674/11/2017/PRV  

b) Zápis z jednání legislativní komise  

b) ukládá tajemníkovi ve spolupráci s IT komisí poskytnout LK v souvislosti 

s čl. 31 stanov seznam stávajících členů svazu právnických osob - 

samostatných včelařských spolků. 

Závěr: Zpracovat seznam s uvedením všech členů ČSV s IČ z CIS – F. Krejčí 
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SPLNĚNÉ ÚKOLY: 

VI/1616/11/2017/PRV; VII/1616/11/2017/PRV; IX/1616/11/2017/PRV;  

X/1616/11/2017/PRV; XI/1616/11/2017/PRV; XIV/1616/11/2017/PRV;  

XV/1616/11/2017/PRV; XVII/1616/11/2017/PRV; VII/1674/11/2017/PRV; 

IX/1674/11/2017/PRV; XIk/1674/11/2017/PRV 

 

V/1713/12/2017/PRV  Finanční záležitosti 

  

a) Přehled čerpání dotace NNO k 30. 11. 2017 

Úvodní slovo podal tajemník. Dotace bude dočerpána v plné výši. Dále byla k tomuto bodu 

pozvánka J. Prchlíková a podrobně seznámila přítomné členy s čerpáním jednotlivých 

položek.   
 

Usnesení: PRV bere čerpání dotace NNO k 30. 11. 2017 na vědomí; 

 

b) Žádost ZO Kopřivnice o finanční podporu na akci „Festival medu a písničky“ 

Sekretariátu obdržel žádost ZO Kopřivnice s žádostí o finanční podporu.  
 

Usnesení: PRV: 

a) bere žádost na vědomí; 

b) odkládá projednání tohoto bodu do doby, kdy bude známa výše dotace NNO na 

rok 2018;  

c) ukládá tajemníkovi informovat všechny žadatele e-mailem, že žádosti evidujeme, 

ale rozhodneme až po obdržení Rozhodnutí ohledně výše dotace NNO. 

 

VI/1713/12/2017/PRV Konkretizace plánu akcí na rok 2018 
 

 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi materiál zpracovat do příštího zasedání PRV. 

 

VII/1713/12/2017/PRV Koordinační výbor se SZV 

Proběhla ústní informace, kterou podala předsedkyně. Koordinační výbor byl svolán na 12. 12., 

předsedkyně se omluvila, navrhla lednový termín. Další krok je na SZV. Pakliže nebude změna, 

pojede 5 ti členná delegace určená dle programu.  
 

Usnesení: PRV schvaluje zahraniční cestu pro 5 osob. 

 

VIII/1713/12/2017/PRV Setkání V4 v Budapešti + soutěž mladých V4 

Termín je navržen na 18. – 20. 1. 2018. Maďarská strana zaplatí 2 delegáty, byla by však vhodná 

účast tří delegátů. Navrhovanými jsou předsedkyně, J. Holejšovský, M. Peroutka.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje zahraniční cestu pro J. Machovou, J. Holejšovského a M. Peroutku; 

b) ukládá tajemníkovi oznámit delegaci; 

c) ukládá tajemníkovi zjistit podmínky soutěže mladých včelařů V4 od Veroniky 

Šebkové. 

 

IX/1713/12/2017/PRV Ediční plán na rok 2018 

Komise pro racionalizaci a osvětu žádá sekretariát o dodání podkladů, o co členové žádají, co zde 

chybí a je třeba udělat.  
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Usnesení: PRV: 

a) ukládá komisi pro racionalizaci a osvětu vypracovat Ediční plán a stručnou charakteristiku 

odbornosti učitelů včelařství jako jejich prezentace pro informaci zájemců o provedení 

přednášek do příštího zasedání PRV; 

b) ukládá tajemníkovi dodat požadované podklady ke tvorbě edičního plánu F. Kamlerovi.  

 

X/1713/12/2017/PRV Hodnocení časopisu Včelařství 

K tomuto bodu se nejprve vyjádřil redaktor. Se spoluprací s nynější RR je velmi spokojen, jsou 

nastavena pravidla, kdy a jak bude RR dostávat časopis k vyjádření. RR dala návrh na změnu 

nápisu na obálce časopisu, který byl cca 15 let zpět. Dále jeho informace doplnil M. Peroutka, člen 

RR. Při té příležitosti zmínil M. Peroutka návrh na jmenování Zuzany Samlekové jako členky RR. 

Tento návrh projednala i RR.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh na jmenování Zuzany Samlekové členkou RR Včelařství;  

b) ukládá tajemníkovi předložit návrh ke schválení nové členky RR Zuzany Samlekové na 

březnovém zasedání RV.  

 

XI/1713/12/2017/PRV Hodnocení problematiky práce webu  

K tomuto bodu se vyjádřil F. Krejčí, seznámil přítomné členy s pokročením prací na novém webu.  
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 

 

XII/1713/12/2017/PRV Hodnocení odborných včelařských překladů 

Informace zaslal A. Vojtěch, který je se spoluprací velmi spokojen. Překladatelů je dostatek, 

Google napomáhá v ukládání materiálů, na které je dostatečný prostor. Navrhuje OVP barevné na 

příští rok, ale to není až tak podstatné.   
 

Usnesení: PRV: 

a) bere informaci na vědomí; 

b) vyslovuje poděkování všem, kteří se podílejí na vydání OVP.  

 

XIII/1713/12/2017/PRV Kontrolní akce 201605 ÚKK 

K tomuto bodu se vyjádřil J. Hanuška, předseda ÚKK. Případ př. Polívky není ojedinělý. Jedná se 

o případ možnosti změny stavu včelstev apod. u registrovaných členů. Doporučení je, aby mohla 

editovat pouze mateřská organizace. Podrobněji to vysvětlil F. Krejčí. Možnost editace včelstev i 

u registrující ZO byl z důvodu, aby např. organizace z Prahy nekontrolovala včelstva umístěna 

např. v Krkonoších, navíc to má do budoucnosti suplovat potvrzení potřebné k dotaci 1.D, kdy se 

dodává potvrzení, že člen nežádá o dotaci u jiné ZO.  

Dále byla probrána Zpráva o CIS. Následně se F. Krejčí vyjádřil ke GDPR (ochrana osobních 

údajů), GDPR se týká i ČSV. Navrhuje přijmout člověka na toto a na správu CIS. 
 

Usnesení: PRV  

a) ukládá IT komisi v CIS zabezpečit, aby počty včelstev mohla upravovat pouze mateřská 

ZO;  

b) ukládá IT komisi sejít se s F. Lustem a dát PRV návrh na řešení ochrany osobních údajů 

v souladu s právními předpisy.  

 

XIV/1713/12/2017/PRV Různé 
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a) Včelka Meduška  

PRV se opětovně zabývalo nabídkou prezentace ČSV. Prezentace spočívá ve vložení loga 

ČSV do knihy a odebrání 150 ks knih, nebo zaplacení 15.000,- 
 

Usnesení: PRV: 

a) nesouhlasí s prezentací ČSV v knize „Včelka Meduška“; 

b) ukládá tajemníkovi odpovědět.  

 

b) Učitelé včelařství – V. Králíček 

Vojtěch Králíček se odvolal proti vyřazení ze seznamu učitelů včelařství a požádal o 

znovu zařazení. Odvolává se na přednášky konané pro ZO.  
 

Usnesení: PRV: 

a) souhlasí se zařazením V. Králíčka do seznamu učitelů včelařství; 

b) ukládá tajemníkovi jej zpět zařadit a oznámit mu tuto skutečnost. 

 

c) Včelařské významné osobnosti  

PRV se zabývalo upraveným seznamem se včelařskými osobnostmi. Seznam je třeba 

srovnat dle abecedy, vytvořit 3 barevné tabulky, a jen černě označené budou v časopise 

Včelařství. 
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje upravený seznam včelařských osobností; 

b) ukládá tajemníkovi postupně je abecedně uveřejňovat v časopise Včelařství. 

 

d) Personální záležitosti sekretariátu 

Bod uvedla předsedkyně, 1. 1. by měl nastoupit nový právník, Mgr. Martin Roztočil. Již 

pro svaz vykonával některé úkoly. Právníka na plný pracovní úvazek nutně potřebujeme. 
 

Usnesení: PRV schvaluje přijetí Mgr. Martina Roztočila na pozici právníka od 1. 1. 2018 

na dobu určitou 1 rok, s tříměsíční zkušební dobou.  

 

e) Přidání firmy Agro-la do CIS 

S podrobnostmi seznámil F. Krejčí. Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž na plošné vyšetření 

MVP a vyhrála to firma Agro-la. Pro zadání do CIS je třeba uvolnit prostředky ve výši 

5.000 bez daně. Při jednání s firmou Agro-la byl vznesen požadavek na 5000, ale 

nesouhlasili. Nakonec se dohodli, že každá strana uhradí půlku nákladů. Předsedkyně se 

vyjádřila, ať to zaplatí Jihomoravský kraj. J. Hanuška to obhájil, že v CIS lze generovat jen 

na varroázu, nikoliv na MVP. Budou to moci využívat všechny ZO. Seznam se jen rozšíří 

o Agro-lu – proč 5.000? Jsou třeba různá napojení a jednání s nimi.  
 

Usnesení: PRV souhlasí se zavedením firmy Agrola do CIS za 2.500,- bez DPH. 

 

F. Kamler – 10. 1. 2018 bude schůze KRO – vyžadují seznam učitelů včelařství, kdo se 2x 

za sebou nezúčastnil semináře pro UV.  
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi zaslat F. Kamlerovi seznam učitelů, kteří se 2x za 

sebou nezúčastnili semináře pro učitele včelařství a přednášející odborníky. 

 

f) P. Stibor – poděkování F. Lustovi 
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P. Stibor navrhl poděkovat F. Lustovi, který organizoval a realizoval dotační podmínky 

společnosti ČEZ. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi napsat poděkování.  

 

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

zápisu) 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání dle předložených návrhů. 
 

XV/1713/12/2017/PRV  Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila v 15:35. Další 

zasedání PRV se koná 9. 1. 2018 v sídle svazu od 9:00 hodin.  

 

Zapsala:                    Linda Hladíková 
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I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 12. 12. 2017 uděluje 

vyznamenání těmto členům: 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

    Josef Durčanský  OO České Budějovice 

    Zdeněk Sojka   ZO Fryčovice 

    Zdeněk Korneta  ZO Fryčovice 

    Josef Jansa   ZO Poběžovice 

    Josef Konopík   ZO Poběžovice 

     


