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Č. j: 1674/11/2017  

 

Zápis 

ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s., 

konaného dne 24. 11. 2017 v SOUV-VVC, o. p. s, Nasavrky. 

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/1674/11/2017/PRV  Zahájení a schválení programu  
Předsedkyně zahájila jednání, přivítala přítomné členy. K programu nebyly žádné připomínky. 
 

Usnesení: PRV schvaluje program jednání. 

 

II/1674/11/2017/PRV Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka 

ČSV, z.s. 
Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností: 16. 11. byla legislativní komise, která 

projednávala mimo jiné změnu Stanov ČSV s ohledem na požadavky MZe, odpoledne se konala 

schůzka s Ing. Dolejským, náměstkem ministra životního prostředí ohledně připravované úpravy 

invazivních druhů. 18. 11. měla předsedkyně přednášku na členské schůzi ZO Libáň. 21. 11. bylo 

svoláno první jednání Rozhodčí komise, zvolila si svého předsedu a zahájila činnost. Odpoledne 

byla schůzka s Dr. Roztočilem. 
 

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

jednáních. 

 

III/1674/11/2017/PRV Projednání a schválení zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s. ze dne 

14. 11. 2017 
Zápis byl rozeslán spolu s pozvánkou, ústní připomínky byly zapracovány přímo do materiálu. 
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Usnesení: PRV schvaluje po doplnění zápis z jednání PRV ze dne 14. 11. 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: Úkol splněn, příručka byla rozeslána. 

 

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

smlouvy 

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 

 

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 
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      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 pořizovací náklady na tento modul budou 

hrazeny z prostředků SKV. Úkol splněn. 

 

z 13. 6. 2017 

V/887/6/2017/PRV  

c) Pojištění odpovědnosti členů orgánů ČSV 

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. 

 

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: 
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IV/1674/11/2017/PRV  Finanční záležitosti 

  

a) Žádost OO Frýdek-Místek o finanční příspěvek na výstavu „Život na zahradě“ 

Na svaz byla doručena žádost OO FM o příspěvek na výstavu. Tato akce je pravidelně 

v Plánu práce. M. Poništ odůvodnil navýšení příspěvku.   
 

Usnesení: PRV 

a) bere žádost na vědomí; 

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

2018.  

 

b) Žádost ZO Bystřice pod Hostýnem o finanční příspěvek na „Včelařskou pouť“ 

Sekretariátu obdržel žádost ZO Bystřice pod Hostýnem.  
 

Usnesení: PRV: 

a) bere žádost na vědomí; 

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

rok 2018.  

 

c) Nabídka na odkup pohledávky – V. Kořán 

K tomuto bodu se vyjádřila předsedkyně. Tuto záležitost bude zítra projednávat RV. Jistina 

činí 4.400.000,-. Návrh PRV je nejít pod tuto částku.  
 

Usnesení: PRV bere informaci na vědomí, návrh bude předložen na listopadové RV. 

 

 

V/1674/11/2017/PRV Návrh Plánu práce na rok 2018 
PRV se zabývalo Plánem práce na příští rok. Drobné změny byly zaznamenány do materiálu a 

budou předneseny na zítřejším zasedání RV. Bylo by vhodné dojednat, aby PRV dostalo zmocnění, 

aby mohlo schválit případné změny vynucené okolnostmi. 
 

Usnesení: PRV bere změny v Plánu práce na rok 2018 na vědomí, upravený Plán práce 2018 bude 

předložen na zasedání listopadového RV; 

 

VI/1674/11/2017/PRV Návrh Rozpočtu na rok 2018 

Návrh Rozpočtu byl projednáván na posledním zasedání PRV, nyní byl doplněn komentářem.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje návrh Rozpočtu ČSV na rok 2018; 

b) ukládá tajemníkovi předložit Rozpočet ke schválení na zítřejším zasedání RV. 

 

VII/1674/11/2017/PRV Jmenování vedoucího provozního a odborného oddělení. 

Bod uvedla předsedkyně, tajemník seznámil přítomné členy s návrhem na jmenování vedoucí Ing. 

Petru Mikšovskou, která již na odborném oddělení pracuje.   
 

Usnesení: PRV jmenuje vedoucí odborného a provozního oddělení Ing. Petru Mikšovskou 

s účinností od 1. 12. 2017. 

 

 

VIII/1674/11/2017/PRV Příprava listopadového zasedání 

PRV se zabývalo rozdělením jednotlivých bodů, kdo který přednese. Diskuze byla o závěrečném 



5 
 

vyhodnocení aktivů, ve kterém chyběly konkrétní podněty účastníků tak, aby bylo lze se s nimi 

vypořádat.  
 

Usnesení: PRV: 

a) schvaluje rozdělení jednotlivých bodů; 

b) pověřuje předsedkyni přednesením doplňujících informací ke zprávě z aktivů na zítřejším 

zasedání RV; 

 

IX/1674/11/2017/PRV Informace z jednání odborných komisí 

 

a) Zápis z jednání legislativní komise  

Zápis byl rozeslán spolu s materiály. Komise se zabývala změnou Stanov ve smyslu 

uvedení vedlejší činnosti svazu ve Stanovách a v rejstříku. Ostatní potřebné změny stanov 

budou řešeny v delším horizontu příští rok.  
 

Usnesení: PRV 

a) bere informace ze zasedání komise na vědomí; 

b) ukládá tajemníkovi poskytnout LK v souvislosti s čl. 31 stanov seznam 

stávajících členů svazu právnických osob - samostatných včelařských spolků. 

 

X/1674/11/2017/PRV Různé 

 

a) Návrhy OO Nový Jičín na jmenování přednášejících odborníků 

OO zaslala návrh na jmenování přednášejícím odborníkem Ing. Miroslava Bureše pro 

obor: Ekonomická a kontrolní činnosti občanských sdružení, působících v oboru 

včelařství. V Moravskoslezském kraji není nikdo s takovým tématem, M. Bureš splňuje 

podmínky. Dále zaslala návrh na jmenování přednášejícím odborníkem Ing. Pavlu 

Dostálovou pro obor: Pastva, ekologie a kočování včel. Ing. Dostálová však nesplňuje 

podmínky pro jmenování.  
 

Usnesení: PRV: 

a) jmenuje Ing. Miroslava Bureše; 

b) ukládá tajemníkovi zařadit jej do seznamu přednášejících odborníků a poslat mu 

jmenovací listinu. 

 

b) Významné včelařské osobnosti 

Zachoval – významná osobnost, Podrobnosti k tomu dal F. Kamler, který seznam upravil, 

barevně oddělil významné osobnosti české republiky, méně významné a nečeské.  

Vyzval ostatní členy, aby případně dodali osobnosti, které případně chybí. 
 

Usnesení: PRV: 

a) odkládá na příští zasedání; 

b) ukládá tajemníkovi dopracovat dle připomínek. 

 

c) Dopis P. Grünwalda 

Př. Grünwald se dotazuje na rozhodnutí RV k prodeji VS Jabloňany. Je třeba př. 

Grünwaldovi vše objasnit. 
 

Usnesení: PRV ukládá tajemníkovi P. Grünwaldovi odpovědět. 

 

d) Roční odměna tajemníka ČSV 
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Na základě pracovně právního předpisu sekretariátu ČSV byl předložen návrh odměny 

tajemníka. 
 

Usnesení: PRV schvaluje roční odměnu tajemníka za rok 2017 v plné výši. 

 

e) Nákup publikací v prodejně společnosti Včelpo, spol. s r. o. 

Vzhledem ke snížení zásob publikací určených ke vzdělávání včelařů a žáků ve včelařských 

kroužcích, rozhodlo PRV nakoupit publikace a použít je jako vhodný studijní a dárkový 

materiál.  
 

Usnesení: PRV schvaluje nákup publikací v hodnotě do 100.000 Kč. 

 

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

zápisu) 
 

Usnesení: PRV uděluje svazová vyznamenání dle předložených návrhů. 
 

XI/1674/11/2017/PRV  Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila v 16:55. Další 

zasedání PRV se koná 12. 12. 2017 v sídle svazu od 9:00 hodin.  

 

Zapsala:                    Linda Hladíková 
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I. příloha 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 24. 11. 2017 uděluje 

vyznamenání těmto členům: 

 

„Čestné uznání“ 

    Jiří David   ZO Hodslavice 

    Vladimír Tomášek  ZO Vroutek 

    Josef Fiala   ZO Vroutek 

    Ing. Vladimír Vacek  ZO Vroutek 

    Jaroslav Nedvěd  ZO Měcholupy 

    Jiří Svítek   ZO Měcholupy 

    Marie Fialová   ZO Měcholupy 

    Jan Kumpold   ZO Měcholupy 

    Jaroslav Hokeš  ZO Měcholupy 

 

„Vzorný včelařský pracovník“ 

    Jindřich Novák   ZO Kvasice 
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II. příloha 

Zápis 

z jednání legislativní komise RV ČSV dne 16. listopadu 2017 

v sídle ČSV v Praze, Křemencově ulici č. 8 

Přítomni: Pavel Březina, Jarmila Machová, Karel Bodlák, František Lust.  

1. Jednání v 9,00 hodin zahájil předseda LK Pavel Březina, který přivítal členy komise a 

konstatoval, že komise je usnášeníschopná.  

2. Členové komise schválili následující program jednání: 

- Stanovisko k žádosti Jihomoravského KKV 

- Návrh na úpravu stanov - PRV 

- Návrh na úpravu stanov OO ČSV Zlín 

- K problematice splnění limitu přednášek UV a PO v rámci činnosti včelařských kroužků 

mládeže podle Směrnice pro činnost učitelů včelařství a přednášejících odborníků   

 

3. Stanovisko k žádosti Jihomoravského KKV – členové komise po diskusi konstatují, že není 

nutné stanovit pravidla, zda a jakým způsobem má fungovat KKV a jak mají být nazýváni 

a voleni jednotliví funkcionáři. KKV nejsou dle stanov organizačními složkami ČSV, jsou 

dobrovolné a vlastní činnost mohou vyvíjet pouze v rozsahu pověření od dotčených OO ČSV 

daného kraje. Je pouze na dohodě zástupců jednotlivých OO ČSV jak budou nazývat a volit 

jednotlivé funkcionáře.  

 

4. Návrh na úpravu stanov - po prostudování Výkladového stanoviska Expertní skupiny 

Ministerstva spravedlnosti k výdělečné činnosti spolků, navrhuje LK většinou hlasů (př. Lust je 

proti) doplnit čl. 4 Stanov takto:  

- stávající text bude začínat: 1. Účelem …. 

- vkládá se nový odstavec 2. Český svaz včelařů v rámci své vedlejší činnosti 

pronajímá byty a nebytové prostory. 

 

5. Návrh na úpravu stanov OO ČSV Zlín –  
čl. 15, odst. 2 – volba a náplň činnosti včelařských důvěrníků – je dostatečně uvedeno ve 

stanovách čl. 15 (volí je ZO, tedy členská schůze) a čl. 13 odst. 4. b) (výbor ZO koordinuje 

činnost důvěrníků). Komise konstatuje, že není nutné doplňovat stanovy dle návrhu OO 

Zlín. 

čl. 2, odst. 2 – pobočné spolky – OO Zlín  navrhuje zrušit OO a nahradit je krajskými výbory. 

Členové komise se shodli, že: 

- tato otázka byla již projednávána před X. sjezdem s tím, že je již tradicí uspořádání ZO – OO 

– RV ČSV , že je to funkční. Přijetí návrhu OO Zlín by znamenalo hluboký zásah do stanov, 

který by musel řešit (s ohledem na závažnost rozhodnutí) sjezd. Z úrovně kraje je 

nepředstavitelné řídit ZO a být pro ně servisem a to i v případě, že by krajský článek byl 

složen z placených funkcionářů. Navíc by to znamenalo zřejmě zvýšenou finanční zátěž. 
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To, co OO potřebují projednávat koordinovaně v rámci kraje, mohou dnes dělat 

prostřednictvím Krajských koordinačních výborů. Většina toho, co OO dělají pro svoje ZO, se 

odbývá v rámci okresu. Také v tomto bodě komise nenavrhuje v současné době provádět 

tak závažný zásah do stanov ČSV. 

 

6. K problematice splnění limitu přednášek UV a PO v rámci činnosti včelařských kroužků 

mládeže podle Směrnice pro činnost učitelů včelařství a přednášejících  odborníků  - členové 

komise se shodli na tom, že vedením včelařského kroužku splňuje vedoucí VKM podmínku dle 

bodu B/2.c) : Vyvíjet aktivní přednáškovou činnost, tj. za dva roky oficiálně (v rámci dotovaných 

vzdělávacích akcí) odpřednášet alespoň dvě přednášky a není nutné doplňovat v tomto smyslu 

Směrnici. 

 

 

7. Předseda žádá PRV, aby uložil sekretariátu poskytnout LK v souvislosti s čl. 31 stanov 

seznam stávajících členů svazu právnických osob - samostatných včelařských spolků. 

 

 Předseda poděkoval členům komise za aktivní přístup a ve 12,00 hod. ukončil jednání. 

 

Zapsal: Pavel Březina 

 


