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Č. j: 1616/11/2017  

 

Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 

konaného dne 14. 11. 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 

Šmíd Jan    přizván k bodu jednání č. X/1616/11/2017/PRV 

 

I/1616/11/2017/PRV  Zahájení a schválení programu  
Předsedkyně zahájila jednání, přivítala přítomné členy. K programu nebyly žádné připomínky. F. 

Krejčí požadoval do Různého přidat bod „Nacenění modulu SKV“. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 

 

II/1616/11/2017/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka 

ČSV, z.s. 
Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností: 11. 10. proběhlo na svazu jednání 

s SOUV, kde bylo dohodnuto, kdo bude žádat o jaké akce, 12. 10. se předsedkyně účastnila 

Redakční rady, 16. 10. proběhla schůzka s p. Treuem a MVDr. Čeledou, kdy tématem byl 

veterinární zákon a prohlížitelé včelstev. 17. 10. bylo na svazu jednání se zástupci ZO Hrádek u 

Nechanic, př. Samleková a př. Doležal, odpoledne jednání s doc. Toporčákem. 19. 10. se účastnila 

předsedkyně v Senátu vyhlášení soutěže „Chuťovka roku“, kde předávala vyznamenání. Kromě 

nezávadnosti potravin byla hodnocena právě jejich chuť. 21. 10. proběhl seminář vedoucích VKM 

v SOUV, 24. 10. porada k žádosti na projekt NNO na sekretariátu, 28. 10. seminář učitelů 

včelařství a přednášejících odborníků v SOUV, 4. 11. předávala předsedkyně vyznamenání 

v Teplicích nad Metují k příležitosti 125 let založení včelařského spolku. 7. 11. prezentace 

programu pro kroužky na svazu od spolku „Věda nás baví“. 9. 11. soud v Domažlicích, 11. 11. 
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proběhly v ZO Klecany oslavy 110. výročí, 13. 11. proběhlo na svazu jednání s RNDr. Pízou 

ohledně IMYBu.  

Poté ji doplnil tajemník. 17. 10. bylo jednání na NZM ohledně Fráteru. Jsou ochotni nám jej vrátit, 

pakliže dokážeme vlastnictví. Úl je v evidenci na NZM od roku 1974. 7. 11. proběhlo jednání na 

MZe ohledně situační zprávy, 8. 11. se účastnil spolu s Dr. Kamlerem jednání v Olomouci ohledně 

Mezinárodní konference zlepšovatelů, 9. 11. proběhla programová rada v Rosicích. Dále seznámil 

přítomné členy s novou kolegyní Kateřinou Brodskou, která nastoupí od 1. 12. 2017 jako posila do 

sekretariátu. Dále bylo potvrzeno hlasování per rollam o složení komise pro otevírání obálek 

s nabídkami na koupi Včelpa. Složení komise je: M. Poništ, M. Štěpán, a F. Kamler, P. Šerák. Dále 

proběhlo 7. 11. otevírání obálek s nabídkami na koupi Včelpa. 
 

Usnesení: PRV:  

a) bere informace z jednání na vědomí a vyslovuje souhlas s postupem při jednáních; 

b) bere na vědomí v souladu s článkem 26 odst. 6 Stanov ČSV rozhodnutí provedené per 

rollam.  

c) schvaluje přijetí Kateřiny Brodské do sekretariátu na dobu určitou 1 rok, s 3 měsíční 

zkušební dobou.  

 

III/1616/11/2017/PRV Projednání a schválení zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s. ze dne 

10. 10. 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 10. 10. 2017.  

 

IV/1616/11/2017/PRV Zpráva o plnění úkolů z proběhlých zasedání PRV 
Zpráva byla rozeslána spolu s materiály, podrobné informace k tomu podal tajemník.  
 

Usnesení: PRV schvaluje po doplnění zprávu o plnění úkolů PRV ze dne 10. 10. 2017.  

 
 

ÚKOLY V EVIDENCI: 

z 29. 12. 2015: 

 VS Rosice/2016/PRV 

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

bude uskutečněno jednání s ředitelem Národního zemědělského ústavu k předmětné záležitosti  

Stav plnění: uskutečnilo se jednání s ředitelem NZM, úl Fráter lze vydat za předpokladu že 

prokážeme NZM, že jsme vlastníky. V evidenci muzea je úl veden od roku 1974.  

 

z 14. 6. 2016 

XIV/948/6/2016/PRV 

Zápis z jednání ekonomické komise 

PRV ukládá ekonomické komisi připravit obsah příručky pro obvyklou práci ZO do 31. 10. 2016; 

Termín byl posunut RV do konce roku 2016. Termín byl prodloužen do 28. 2. 2017. Termín byl 

prodloužen do 30. 4. 2017. 

Stav plnění: příručka byla rozeslána. 

 

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

smlouvy 
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Závěr: smlouva je stále na MZe. Při 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. 2017. 

 

z 24. 3. 2017 

XI/471/3/2017/PRV 

a) Zápis z jednání Redakční rady 

a) ukládá tajemníkovi personálně řešit redakci časopisu Včelařství. – vyřadit. 

 

z 11. 4. 2017 

I/544/4/2017/PRV 

a) ukládá předsedkyni a tajemníkovi ve spolupráci s ekonomickou komisí napsat článek do 

časopisu Včelařství k problematice administrace dotace dle NV č. 197/2005 Sb. 

Stav plnění: článek bude napsán v návaznosti na výsledek jednání na MZe k NV č. 

197/2005 Sb. 

 

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.  

 

     XI/703/5/2017/PRV Různé 

f. Informace z jednání IT komise 

a) pověřuje předsedu IT komise, aby jednal o konkrétních zásazích do CISu na modulu SKV. 

 Stav úkolu: PRV odsouhlasilo možnost zpracování modulu tak, aby modul kooperoval 

s CIS s tím, že přesná specifikace zadání bude stanovena mezi předsedou SKV a Z. 

Formanem a současně bylo rozhodnuto, že náklady na rozvíjení tohoto modulu budou 

hrazeny z prostředků SKV. 

 

z 13. 6. 2017 

V/887/6/2017/PRV  
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c) Pojištění odpovědnosti členů orgánů ČSV 

a) ukládá tajemníkovi oslovit pojišťovnu Renomia ohledně pojištění funkcionářů pobočných 

spolků 

 

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 

 

2. Zápis z jednání KZV 

a) ukládá tajemníkovi zpracovat údaje pro SVS, potřebných k předložení kalkulace k 

vyšetření MVP ve výše uvedených krajích, kde toto vyšetření zatím nebylo ve větším 

rozsahu provedeno 

 

3. Zápis z jednání RR 

b) ukládá tajemníkovi dohlédnout na redaktora, zda plní náměty RR 

 

 

SPLNĚNÉ ÚKOLY: 

VIII/1411/10/2017/PRV; IX/1411/10/2017/PRV; X/1411/10/2017/PRV; XII/1411/10/2017/PRV; 

XIII/1411/10/2017/PRV; XIVaa,bac,/1411/10/2017/PRV; XIVb,c.d/1411/10/2017/PRV; 

IX/1007/7/2017/PRV; XII/1172/8/2017/PRV; X/1254/8/2017/PRV; XIII/1254/8/2017/PRV; 

VIII/1294/9/2017/PRV; XI/703/5/2017/PRV; IXa/887/6/2017/PRV; V/1172/8/2017/PRV /PRV; 

XII1c,2a/1172/8/2017/PRV; VIb/1294/9/2017/PRV /PRV; 

 

V/1616/11/2017/PRV  Zpráva o plnění usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 

26. 8. 2017 

Materiál byl zaslán spolu s programem. Podrobné informace k tomu podal tajemník. Úkoly ze 

strany sekretariátu jsou plněny. 
 

Usnesení: PRV schvaluje Zprávu o plnění usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 26. 8. 2017 

 

VI/1616/11/2017/PRV   Finanční záležitosti 

  
 

a) Čerpání dotace NNO k 31. 10. 2017 

Podrobné informace k tomuto bodu podal tajemník společně s J. Prchlíkovou.  
 

Usnesení: PRV bere informace na vědomí. 

 

b) Návrh Rozpočtu na rok 2018 
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Dále J. Prchlíková seznámila přítomné členy podrobněji s návrhem Rozpočtu na rok 2018. 

Při příležitosti projednávání tohoto bodu byla zmíněna příručka pro pokladníky, kterou je 

třeba zaslat ekonomické komisi k posouzení spolu s Rozpočtem.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh Rozpočtu na rok 2018; 

b) ukládá tajemníkovi zaslat Rozpočet k vyjádření ekonomické komisi; 

c) ukládá tajemníkovi předložit návrh Rozpočtu na rok 2018 ke schválení na 

listopadovém zasedání RV. 

 

c) Rozhodnutí o dotaci 1.D 

PRV bylo seznámeno s Rozhodnutím MZe o výši dotace 1.D pro letošní rok. 
 

Usnesení: PRV bere informaci na vědomí. 

 

Kromě akcí, které jsou v plánu práce, byly dodány ještě tyto žádosti o finanční příspěvek: 

 

d) Žádost ZO Nechanice o finanční příspěvek na akci „Medové slavnosti“ 

Žádost byla doručena na svaz 30. 10. 
 

Usnesení: PRV:  

a) bere žádost na vědomí; 

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

2018.  

 

e) Žádost OO Litoměřice o finanční příspěvek na výstavu „Zahrada Čech 2018“ 

Žádost byla doručena na svaz 27. 10 
 

Usnesení: PRV:  

a) bere žádost na vědomí; 

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

2018.  

 

f) Žádost ZO Vodňany o finanční příspěvek na oslavu 100 let založení spolku 

Žádost byla doručena na svaz 25. 10.  
 

Usnesení: PRV:  

a) bere žádost na vědomí; 

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

2018.  

 

g) Žádost ZO Jaroměř o finanční příspěvek na oslavu 150 let založení spolku 

Žádost byla doručena na svaz 25. 10.  
 

Usnesení: PRV:  

a) bere žádost na vědomí; 

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

2018.  

 

c) Žádost OO Náchod o finanční příspěvek na ples 

Žádost byla doručena na svaz 31. 10.  
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Usnesení: PRV: 

a) nesouhlasí s příspěvkem na ples; 

b) ukládá tajemníkovi oznámit tuto skutečnosti žadateli. 

 

d) Žádost OO Jihlava o finanční příspěvek na včelařský den 

Žádost byla doručena na svaz 20. 10.  
 

Usnesení: PRV:  

a) bere žádost na vědomí 

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

2018.  

 

e) Nabídka odkupu pohledávky V. Kořána – názor exekutora 

PRV předloží návrh na program jednání listopadového RV ČSV. 

 

VII/1616/11/2017/PRV Návrh Plánu práce na rok 2018 
PRV se zabývalo Plánem práce na příští rok. Je třeba doplnit finálová kola ZV – jak pro mladší 

žáky tak pro starší, IMYB, Apislávii, Konferenci zlepšovatelů. Je třeba vyzvat SOUV-VVC o akce, 

které dělají pro včelařskou veřejnost a dát je do plánu práce. 
 

Usnesení: PRV: 

a) bere návrh Plánu práce na rok 2018 na vědomí; 

b) odkládá projednání Plánu práce na příští zasedání RV; 

c) ukládá tajemníkovi rozeslat Plán práce s materiály na listopadové zasedání RV.  

 

VIII/1616/11/2017/PRV Návrh programu listopadového zasedání RV ČSV 

Program na listopadové RV byl zaslán spolu s materiály.  
 

Usnesení: PRV schvaluje návrh programu listopadového jednání RV. 

 

IX/1616/11/2017/PRV Údržba, opravy objektu ČSV, z.s. 

Tento bod uvedl tajemník, dále byla přizvána Ing. Mikšovská. Podrobně seznámila přítomné členy 

s domluvenými podmínkami na opravy Křemencové. Nejvýhodněji vyšla firma Engram, s. r. o., 

která opravovala Bistro. Oprava bude probíhat v několika krocích. Cena je 387 tisíc vč. DPH.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje realizaci opravy od firmy Engram, s. r. o.; 

b) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy. 

 

X/1616/11/2017/PRV Aktuální informace Včelpo 

K tomuto bodu byl přizván J. Šmíd. Podařilo se sehnat peníze na splátku Komerční bance, teče 

kotel ve výrobně mezistěn, začíná se projevovat kritický stav zařízení. SVS prodloužila zákaz 

prodeje, do 16. 11. je třeba podat odvolání. Byl zaslán zápis z kontroly SVS bez projednání se 

Včelpem. Včelpo podalo další trestní oznámení, že někdo manipuloval s paletami v jednom skladu.  

Dopis J. Slámy byl předán Dr. Hádkovi. J. Sláma po poradě se svým právním zástupcem napsal 

odstoupení od kupní smlouvy, bude třeba udělat dobropis na to, co převzal v letošním roce. J. Šmíd 

upozornil na rozdílnou evidenci v dodaném objemu medu př. Slámovi a zboží vyskladněného ve 

Včelpu. Zásoby se zapečetí, nebudou se převážet zpět do Včelpa. Převzaté medy z loňského roku, 

kdy již 3 sudy reklamoval (neobsahovaly med), reklamace mu byla uznána a vyměněna za med.  

Bude třeba se ohradit proti postupu SVS. Proti žalobě, kterou podal P. Margaritopoulos na Včelpo 

a jednatele, se ohradili, ale prozatím v tom není žádný posun. 
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Dále tajemník informoval přítomné členy o přijetí nabídek na koupi Včelpa. Přišly 4 nabídky, jedna 

byla po termínu. Jedna nabídka přišla e-mailem, ostatní byly v zalepených obálkách. Nabídky byly 

otevírány v pořadí, v jakém byly doručeny na podatelnu.  

 
 

Usnesení: PRV: 

a) bere na vědomí informace o společnosti Včelpo, spol. s r. o.; 

b) ukládá tajemníkovi pozvat na RV jednatele Včelpa, auditora Ing. Jindřicha a JUDr. Hádka; 

c) bere na vědomí informace o nabídkách na koupi Včelpa, spol. s r.o. 

d) ukládá tajemníkovi pozvat dva zájemce s nejvýhodnějšími nabídkami na jednání RV na 

15:00 hodinou. 

 

XI/1616/11/2017/PRV Vyhodnocení aktivů zástupců ZO/OO  

Podrobné informace podal M. Poništ, Stále nebyl dodán zápis z Libereckého kraje. Je třeba 

vyhotovit seznam vznesených dotazů a k nezodpovězeným dotazům vypracovat odpovědi. 
 

Usnesení: PRV. 

a) bere zprávu o vyhodnocení aktivů na vědomí; 

b) ukládá M. Poništovi vypsat ze zápisů nezodpovězené dotazy a doplnit je do Zprávy.  

 

XII/1616/11/2017/PRV Návrh plánu činnosti PRV na rok 2018  

V plánu činnosti jsou popsány základní činnosti v daných měsících, kterými by se mělo PRV 

zabývat. 
 

Usnesení: PRV schvaluje Plán činnosti PRV na rok 2018.  

 

XIII/1616/11/2017/PRV Příkaz k inventurám na rok 2017 

PRV bylo seznámeno s příkazem tajemníka k provedení inventur u majetku ČSV. 
 

Usnesení: PRV bere na vědomí Příkaz tajemníka k inventurám. 

 

XIV/1616/11/2017/PRV Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb pro 

zaměstnance 

Členové PRV byli seznámeni se smlouvou na poskytování pracovnělékařských služeb. 
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s Alfa Clinic, s. r. o.; 

b) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy. 

 

XV/1616/11/2017/PRV Dodatek č. 2 k úrazovému pojištění členů. 

PRV se zabývalo dodatkem č. 2 ke smlouvě Úrazového pojištění s Českou pojišťovnou. Smlouva 

se rozšiřuje i na běžné úrazy pro děti ve včelařském kroužku.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě úrazového pojištění;  

b) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem. 

 

 

XVI/1616/11/2017/PRV Informace z jednání odborných komisí 

 

a) Zápis z jednání komise pro práci s mládeží  

Zápis byl zaslán s materiály. Při projednávání daného bodu předsedkyně seznámila 
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přítomné členy s výsledky z jednání s RNDr. Pízou, který je gestorem mezinárodní soutěže 

IMYB. 
 

Usnesení: PRV 

a) bere informace ze zasedání komise na vědomí; 

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

ZV 2018 kategorie mladších a starších žáků; 

c) odkládá nákup knihy Včela medonosná z lesa do úlu až po jejím předložení a do 

doby, kdy bude známa výše dotace NNO pro rok 2018; 

d) pověřuje Veroniku Šebkovou v rámci příprav IMYB být ve spojení s RNDr. 

Pízou; 

e) pověřuje KPM přípravou 30 otázek testu pro IMYB v angličtině; 

f) ukládá Veronice Šebkové ve spolupráci s RNDr. Pízou připravit do časopisu 

Včelařství informativní článek o přípravách IMYB 2018. 

 

XVII/1616/11/2017/PRV Různé 

 

a) Změna rozsahu přednášek – Ing. Josef Šroll 

J. Šroll požádal o rozšíření přednášených témat, coby učitel včelařství. 
 

Usnesení: PRV: 

a) souhlasí s rozšířením přednášených témat J. Šrolla o písemena „c, g, i, k, l“ 

b) ukládá tajemníkovi změnit přednášená témata v seznamu učitelů včelařství; 

c) ukládá tajemníkovi odpovědět J. Šrollovi.  

 

b) Odvolání proti vyřazení ze seznamu učitelů včelařství 

PRV se zabývalo dalšími nesouhlasnými dopisy vyřazených učitelů včelařství a 

přednášejících odborníků. Po zvážení jejich odůvodnění, překážek, které zapříčinily 

nerealizování přednáškové činnosti PRV rozhodlo je zařadit zpět do seznamu. 
 

Usnesení: PRV. 

a) bere dopisy na vědomí; 

b) ukládá tajemníkovi zařadit je zpět do seznamu a oznámit jim danou skutečnost.  

 

c) Ověřená včelařská pomůcka ČSV 

Vzhledem ke schválení nové směrnice, bylo třeba napsat informativní článek.  
 

Usnesení: PRV: 

a) souhlasí s textem článku Ověřená včelařská pomůcka; 

b) ukládá tajemníkovi uveřejnit článek na webu svazu. 

 

d) Významné včelařské osobnosti 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi zredukovat včelařské osobnosti na osobnosti českých 

zemí. 

 

e) Nabídka prezentace v pohádkové knížce „Včela Meduška“ 

PRV se zabývalo nabídkou společnosti Albatros na prezentaci ČSV v knize „Včelka 

Meduška“. Prezentace je podmíněna odběrem 150 ks knih. Pro rozhodnutí a lepší představu 

je potřeba získat rukopis knihy. 
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Usnesení: PRV pověřuje tajemníka zajistit knihu.  

 

f) Dotaz na odkup nemovitosti (VS Rosice) 

Pan Březovský zaslal na PRV dotaz, zda neuvažuje o prodeji VS Rosice. To však o takové 

možnosti vůbec neuvažuje.  
 

Usnesení: PRV: 

a) bere dotaz na vědomí; 

b) ukládá tajemníkovi odpovědět. 

 

g) Dohoda o spolupráci se Slovenským svazem včelařů 

ČSV a SZV projednalo podmínky návrhu o spolupráci ve věci vzájemného poznání 

vědeckých a praktických otázek týkajících se včelařství.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh Dohody o spolupráci se SZV; 

b) ukládá tajemníkovi předložit dohodu ke schválení na listopadovém RV. 

 

h) Konference zlepšovatelů – výstaviště Olomouc 

Podrobné informace k tomuto bodu podal F. Kamler. V Olomouci proběhla schůzka 

s ředitelem výstaviště p. Uhlířem. Výstaviště navrhuje výhodné podmínky pro konání 

konference v roce 2018 Je třeba doplnit člena do racionalizační a osvětové komise za 

zemřelého př. P. Svobodu, předseda komise navrhuje př. Františka Čápa . 
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh na doplnění př. Čápa do komise pro racionalizaci a osvětu; 

b) ukládá tajemníkovi předložit návrh ke schválení na listopadovém RV; 

c) souhlasí s konáním mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství 

na výstavišti v Olomouci. 

 

i) DRFG – nabídka investic do podílových fondů  

Společnosti DRFG nabízí investice do podílových fondů. Nabídka však není výhodná. 
 

Usnesení: PRV: 

a) nesouhlasí s investicemi do podílových fondů společnosti DRFG; 

b) ukládá tajemníkovi odpovědět. 

 

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

zápisu) 

PRV se zabývalo návrhy na vyznamenání. Dva návrhy nesplňovaly podmínky pro udělení, 

ostatní byly schváleny. Návrh Směly in memoriam - schválen 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání dle předložených návrhů. 
 

k) Modul SKV v CIS 

PRV odsouhlasilo možnost rozšíření modulu tak, aby modul kooperoval s CIS s tím, že 

přesná specifikace zadání bude stanovena mezi předsedou SKV a Z. Formanem a současně 

bylo rozhodnuto, že pořizovací náklady na tento modul budou hrazeny z prostředků SKV.  
 

Usnesení: PRV: 



10 
 

a) souhlasí se zavedením modulu s podmínkou, že si SKV zaplatí z vlastních 

prostředků;  

b) ukládá tajemníkovi odpovědět SKV. 

 

 

 

XVIII/1616/11/2017/PRV  Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila v 15:35. Další 

zasedání PRV se koná 24. 11. 2017 v SOUV-VVC od 10.30 hodin.  

 

Zapsala:                    Linda Hladíková 
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I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 14. 11. 2017 uděluje 

vyznamenání těmto členům: 

 

„Čestné uznání“ 

    Josef Šefčík   ZO Kyselka 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

    Ilja Havel   ZO Solnice 

 

„Zasloužilý včelařský pracovník“ 

    František Pátý   ZO Staňkov 
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II. příloha 

Zápis z jednání komise pro práci s mládeží ČSV, z.s. konaného 21. 10. 2017 

v SOUV Nasavrky 

Přítomni: Oldřich Koubek, Ing. Petr Stibor, Veronika Šebková, Bc. Iveta Mrázková, Milan 

Motyka  

Nepřítomen: doc. Ing. Rudolf Rybář (omluven z důvodu povinností člena volební komise), Mgr. 

Jan Podpěra (omluven) 

Hosté: Ing. Zdeněk Janoušek, Ing. František Krejčí, Ing. Zdeněk Forman 

 

1. Zahájení – úvod  

 Veronika Šebková zahájila jednání a přivítala přítomné členy i hosty.  

 

2. Seznámení s programem  

 Program jednání byl bez připomínek odsouhlasen. 

 

3. Zlatá včela 

 ČSV, z.s. bude v příštím roce ve spolupráci s KPM a organizátory pořádat oblastní kola ZV 

a celostátní kolo ZV. Bylo navrženo, aby soutěž byla stanovena i pro mladší kategorii, a to 

rovněž na úrovni oblastních kol a kola celostátního. Byla upravena metodika Pokyny pro 

organizátory OK ZV, ve které jsou ujasněny podmínky soutěže pro mladší kategorii. 

 Pro rok 2018 byla do oblastních kol zpětně zařazena Olomoucká oblast, vzhledem 

k navýšenému počtu dětí ve VKM v tamní oblasti. 

 Na sobotu 21. 10. byla naplánována porada organizátorů OK ZV. Pracovník pro práci 

s mládeží z ČSV zajistil pouze polovinu organizátorů, zbylé musela KPM oslovit až 

v průběhu semináře. Obsazení všech oblastí je tak zajištěno.  

 Pro oblastní a celostátní kola jsou zapotřebí vypracovat soutěžní testy, a to ve dvou 

variantách – pro mladší a starší kategorii. Test pro mladší žáky bude mít 20 otázek, pro 

starší žáky 30 otázek, odpovědi ve formě a), b), c). Testy připraví odborné oddělení ve 

spolupráci s KPM a pracovníkem SOUV.  

 Komise konstatuje, že v současné době, vzhledem k výpovědi Ing. Křížka, nemá možnost 

se obrátit na kompetentního pracovníka, který by zastával funkci referenta pro práci 

s mládeží na ČSV. Dotazy tohoto směru byly vzneseny i z řad vedoucích a budoucích 

organizátorů ZV 2018.  
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4. IMYB 

 Komise připravila žádost s dotazem na možnost účasti výherců ZV na IMYBu 2018, který 

se koná ve Francii. Žádost byla odeslána na Svaz, dosud bez odezvy.  

 Z ČSV bylo avizováno jednání s RNDr. Pízou a jeho společností ICYB, jež IMYB 

zastupují.  

 

5. Materiály pro vedoucí VKM 

 Doporučená publikace KPM pro vedoucí VKM – 2. díl Včelařství nebyla PRV schválena 

pro svou vysokou odbornost a náročnost, komise se přesto pokusí v budoucnu o tuto knihu 

pro vedoucí zažádat, aby tak postupně získali ucelený soubor.  

 KPM se pokusí dát dohromady ucelený přehled materiálů pro vedoucí VKM, které během 

činnosti Komise vznikly, a postupně k nim získat autorská práva tak, aby se mohlo uvažovat 

o dalším využití, zejména mezi nové vedoucí VKM.  

 Komise připraví texty pro Včelí kalendář, který je určený pro členy VKM a bude učební 

pomůckou pro lepší orientaci činností v daných včelařských obdobích.  

 Další materiály pro VKM : na lednovém semináři bude vedoucím VKM předána knížka 

Včelka a příroda, návrh na zakoupení Včela medonosná z lesa do úlu, autor Kateřina 

Blatníková (260 Kč).  

 

6. Lednový seminář 

 Další seminář pro vedoucí VKM se bude konat 20 - 21. 1. 2018 v SOUV Nasavrky.              

Porada KPM proběhne 19. 1. 2018 tamtéž.  Pracovník SOUV zjistí možnost prezentace 

vybraných Závěrečných prací s tematikou práce s mládeží na seminářích. Pozvánky na 

seminář budou rozeslány pracovníkem SOUV všem vedoucím a přihlášky přijímány do 

naplnění kapacity ubytování.  Na seminář budou rovněž pozváni všichni pořadatelé OK 

ZV, aby byli podrobně seznámeni s potřebnou administrativní částí.  

 Návrh programu na seminář 20 - 21. 1. 2018: prezentace prací bývalými studenty SOUV 

na téma práce s mládeží, pedagogika a práce s mládeží  - prof. Slavík, včelařský kroužek 

hrou – Veronika Šebková, chov matek - přítel Paleček, včelařství ve světě – přítel Konečný, 

chov matek – přítel Vrba. Přidat bod – modul v CIS!!! 

 

7. CIS 

 Komise probrala se zástupci IT komise možnosti CISu pro VKM. Vedoucím by byl 

umožněn vstup pro přihlášení VKM do evidence, zadávání členů VKM, dále by pracovník 

Svazu prostřednictvím KPM vkládal účast na seminářích, na ZV a další aktivity. Databáze 

by přinášela přehled o činnosti dítěte – člena VKM po dobu jeho členství ve VKM. 



14 
 

Vyhodnocené informace by tak poskytovaly statický přehled o činnosti ČSV v oblasti práce 

s mládeží, byly by použitelné např. při evaluačních hodnoceních a přikládány k žádostem 

o finanční podporu v projektech.  

 Ing. Forman a Ing. Krejčí vypracují cenovou relaci navrženého modulu. 

 

  

8. Další úkoly pro KPM 

 KPM se pokusí zjistit existenci dalších včelařských kroužků, především z řad středoškolské 

mládeže. Chtěli bychom podchytit jejich činnost, nabídnout členství v ČSV a spolupráci a 

účast při organizovaných akcích, např. ZV pro středoškolskou mládež.  

 

9. Termíny porad KPM 

 Termíny – 19. 1. 2018 Nasavrky, 8. 3. 2018 Praha, 24. 5. 2018 Nasavrky, září 2018 Praha, 

říjen 2018 Nasavrky 

 

10. Informace o akcích a soutěžích 

 I v letošním roce byla vyhlášena soutěž pro VKM O pohár ministra zemědělství. Zúčastnilo 

se 16 kroužků. 1. místo VKM Ambrožíci Havířov, 2. místo VKM Mšeno a 3. místo VKM 

Stříbro a VKM Nové Město pod Smrkem. 

 Nově byla letos vyhlášena soutěž Po stopách včel, zúčastnily se dva včelařské kroužky a tři 

jednotlivci. V nejbližší době bude vyhlášen další ročník. 

 

Návrh usnesení PRV: 

PRV bere na vědomí 

1. Zápis z jednání Komise pro mládež ČSV z 21. 10. 2017  

2. Skutečnost, že na ČSV v současné době není kompetentní pracovník pro práci s mládeží 

PRV schvaluje 

1. Vypracování soutěžních testů pro OK a CK ZV 2018 kategorie mladších a starších žáků 

zajistí odborné oddělení ČSV ve spolupráci s komisí. 

2. Zasedání KPM v SOUV Nasavrky dne 19. 1. 2018 a účast KPM na semináři 20-21. 1. 

2018.  

3. Nákup knih pro vedoucí VKM Včela medonosná z lesa do úlu, autor Kateřina 

Blatníková (260 Kč). 
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4. Úpravy CIS pro potřeby VKM a možnost e-evidence kroužku, členů a účasti na 

seminářích, ZV apod. -  

 

 

Zapsala: Bc. Iveta Mrázková                                                     Schválila: Veronika Šebková 

 

 

 


