
 
Usnesení 

ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., 
konaného dne 23. 3. 2019 

v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

----------------------------------------------------------------- 
 
Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 65 členů  přítomných z celkového počtu 80, po zvolení 
pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Pavel Sláma, Miroslav Smolík a Jan Šilhán a 
mandátové komise ve složení: Petr Stibor, Miroslav Štěpán a Stanislav Štěpán a po projednání 
jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků: 
 

A. SCHVÁLIL: 
1. Program jednání;  
2. Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 17. 11. 2018; 
3. Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 17. 11. 2018; 
4. Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2018; 
5. Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2018; 
6. účetní závěrku za období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 a schvaluje, že výsledek 

hospodaření za toto období vykázaný ve výše uvedené účetní závěrce ve výši -813 
248 Kč (včetně daně z příjmů) bude v částce +170 000 převeden do rezervního fondu 
a zbývající částka (ztráta) bude převedena na účet nerozdělených zisků a ztrát 
minulých let. Dále schvaluje, že jiný výsledek hospodaření vykázaný ve výše uvedené 
účetní závěrce (neuznaná dotace 2017) ve výši 267 160 Kč bude převeden do 
nerozdělených zisků a ztrát minulých let; 

7. Zprávu o plnění hlavních směrů a činností ČSV, z.s. po X. sjezdu za rok 2018; 
8. Přerozdělení členského příspěvku na rok 2019 v části přídělu do Svépomocného fondu 

tak, že 2 Kč je příděl do Svépomocného fondu a 5 Kč na činnost svazu; 
9. Změnu Chovatelského řádu ČSV; 
10.Ukončení členství v Agrární komoře ČR. 

 
B. VZAL NA VĚDOMÍ: 
1. Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 17. 11. 2018. do 22. 3. 2019; 
2. Zápisy z jednání PRV ČSV, z.s. ze dnů 6. 11., 16. 11., 12. 12. 2018, 8. 1. a 12. 2. 2019; 
3. Zprávu ÚKK ČSV, z.s.; 
4. Informace o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.; 
5. Zprávy o činnosti odborných komisí a redakční rady za rok 2018; 
6. Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o., Dol.; 
7. Dopis OO ČSV Blansko. 

 
C. UDĚLIL čestný odznak s titulem „Za zásluhy o včelařství“ 
1. Ludovítu Gálovi za zásluhy o včelařství a spolupráci mezi ČSV a SZV a pověřuje 

předáním vyznamenání předsedkyni; 
2. Karlu Lupovi ze ZO Šenov za celoživotní práci ve prospěch svazu. 



 
D. JMENOVAL  
1. předsedou ekonomické komise Miroslava Štěpána; 
2. Členy komise pro přípravu stanov ve složení: Pavel Březina, Jarmila Machová, 

František Lust, Karel Bodlák, Miroslav Štěpán a Jan Šmíd. 
 

E. ODMÍTL z procesních důvodů dopisy OO ČSV Jablonec nad Nisou a ZO ČSV Brno - 
Žabovřesky 
 

F. ULOŽIL: 
 

Sekretariátu: 
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 23. 3. 2019 v časopise Včelařství a 

na webu svazu; 
2. Doplnit Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2018 o statistické informace ze 

Svépomocného fondu; 
3. Publikovat Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2018 v časopise Včelařství a na webu 

svazu; 
4. Publikovat Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2018 v časopise Včelařství a na 

webu svazu; 
5. Vkládat do zápisu z jednání Republikového výboru zprávu ÚKK; 
6.  Zjistit volné termíny pro konání XI. sjezdu ČSV v hotelu Pramen. 

  
Předsednictvu: 
1. Upravit rozpočet na rok 2019 s ohledem na výši dotace NNO tak, aby výsledek 

hospodaření byl vyrovnaný; 
2. Upravit plán práce a další činnosti svazu s ohledem na finanční možnosti svazu; 
3. Odpovědět OO ČSV Blansko ve smyslu řešení dotčených bodů; 
4. Zabezpečit uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na pojištění členů 

statutárních orgánů svazu a základních a okresních organizací ve variantě nejvyššího 
pojistného plnění;  

5. Vyjádřit se k jednotlivým návrhům opatření obsažených ve zprávě ÚKK. 
 


	7. Zprávu o plnění hlavních směrů a činností ČSV, z.s. po X. sjezdu za rok 2018;

