
 
Usnesení 

ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., 
konaného ve dnech 24. a 25. 3. 2018 

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

----------------------------------------------------------------- 
 
Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu členů 52 přítomných z celkového počtu 79, po zvolení pracovních 
komisí: návrhové komise ve složení: Václav Pechlát, Miloslav Peroutka a Robert Plecitý a mandátové 
komise ve složení: Vladimír Mikeš, František Neuwirth, Jan Moučka a po projednání jednotlivých 
zpráv, připomínek a diskusních příspěvků: 
 

A. SCHVÁLIL: 
1. Program jednání po navržených úpravách;  
2. Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 26. 11. 2017; 
3. Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 26. 11. 2017; 
4. Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z. s. za rok 2017; 
5. Účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským výsledkem po zdanění v částce 

4.422.250 Kč, tento hospodářský výsledek, po přerozdělení 340 tis. Kč do rezervního 
fondu, bude v hodnotě 4.082.250 Kč převeden na účet 932 nerozdělený zisk, ztráta z 
minulých let; 

6. Zprávu o plnění rozpracovaných úkolů a činností X. sjezdu ČSV; 
7. Změnu Jednacího řádu RV ČSV, z.s. v předloženém znění; 
8. Změny Plánu práce ČSV na rok 2018; 

9. Vzhledem k vývoji situace v procesu jednání smluvních stran o prodeji podílu společnosti 

Včelpo, spol. s r.o. RV schválil následující podmínky převodu obchodního podílu: 
a. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu musí být vyloučeno ručení svazu za 

závazky společnosti a odpovědnost za jiná zjištění, která se vyskytnou v 
budoucnosti, jakékoli zatížení svazu možným plněním do budoucna (smluvní 
pokuty, odpovědnost za vady, náhrady škod apod.) je vyloučeno, jakož i možnost 
od smlouvy odstoupit z jiných důvodů než z důvodu, kdy se nabyvatel nestane 
výlučným a neomezeným vlastníkem převáděného podílu; 

b. Kupní cena předložená kupujícím na listopadovém zasedání RV 2017 může být 
zaplacena ve splátkách, avšak 1. splátka minimálně 1 mil. Kč musí být zaplacena 
nejpozději zároveň s podpisem smlouvy; 

c. Splátky musí být řádně zajištěny instrumenty, které odpovídají výši kupní ceny, 
době jejího zaplacení apod. (bankovní záruka, směnka, zástava majetku 
kupujícího, smluvní pokuta aj.); 

d. Jednatel společnosti Včelpo spol. s r.o. poskytne kupujícímu: tři tabulky – 
přehled závazků, pohledávek včetně mimoobchodního styku do 16. dubna 2018; 

e. Do 16. dubna 2018 bude kupujícímu předložen nový návrh smlouvy o převodu 
obchodního podílu zahrnující podmínky v tomto usnesení uvedené; 

f. Pokud nedojde k odsouhlasení znění smlouvy v souladu s uvedenými 
podmínkami Předsednictvem RV a P. Vydrou do 30. dubna 2018, proces 



směřující k převodu obchodního podílu společnosti Včelpo spol. s r.o. na 
nabyvatele P. Vydru končí; 

g. Obchodní podíl bude následně nabídnut za stejných smluvních podmínek pro 
uzavření smlouvy při zachování nabídnuté ceny ve výši předložené na 
listopadovém zasedání RV 2017 druhému zájemci s termínem na uzavření 
smlouvy do 15 dnů od doručení nabídky; 

h. Pokud návrh dle předchozího bodu nebude akceptován, konstatuje se, že se 
záměr odvrácení úpadku společnosti, na základě kterého byl odvolán předchozí 
a jmenován nový jednatel v březnu roku 2017, nezdařil, a bude postupováno v 
souladu s příslušnými právními předpisy. O tom bude neprodleně informován RV 
ČSV; 

i. Pokud bude návrh nové smlouvy odsouhlasen PRV a kupujícím, bude neprodleně 
svoláno mimořádné zasedání RV, kterému bude smlouva předložena ke 
schválení. 

 
B. VZAL NA VĚDOMÍ: 
1. Rezignaci Zdeňka Žáka na funkci člena Republikového výboru ČSV, z.s.; 
2. Rezignaci Tomáše Marcola na funkci předsedy a člena ekonomické komise; 
3. Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 27. 11. 2017 do 23. 3. 2018; 
4. Zápisy z jednání PRV ČSV, z.s. ze dnů 14. 11, 24. 11., 12. 12. 2017, 9. 1. a 13. 2. 2018; 
5. Zprávu ÚKK ČSV, z.s.; 
6. Zprávy o činnosti odborných komisí a Redakční rady časopisu Včelařství za rok 2017; 
7. Informace o stavu společnosti Včelpo, spol. s r. o.; 
8. Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o., Dol; 
9. Zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.; 
10. Dopis členům RV o ceně medu; 
11. Dopis ZO Žákava a OO Plzeň-jih ohledně nových rostlinolékařských předpisů.  

 
C. KONSTATOVAL, že svým usnesením z listopadu r. 2017 schválil prodej společnosti 

Včelpo, spol. s r.o. Petru Vydrovi a uložil PRV ve funkci Valné hromady společnosti 
neprodleně uzavřít příslušnou smlouvu, avšak bez konkrétních a jednoznačných 
podmínek. 
 

D. JMENOVAL Zuzanu Samlekovou členkou Redakční rady časopisu Včelařství. 
 

E. ZRUŠIL Směrnici ČSV č. 1/2012 pro prohlížitele včelstev. 
 

F. UDĚLIL vyznamenání „Za zásluhy o včelařství“ Jaroslavu Bártlovi.  

 
G. ULOŽIL: 

Sekretariátu: 
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s.  ze dne 25. 3. 2018 v časopise Včelařství 

a na webu svazu; 
2. Poděkovat Zdeňku Žákovi za odvedenou práci v Republikovém výboru; 
3. Poděkovat Tomáši Marcolovi za odvedenou práci v ekonomické komisi; 
4. Publikovat Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za rok 2017 na webu svazu a 

v časopise Včelařství; 
5. Publikovat Zprávu o plnění rozpracovaných úkolů a činností  X. sjezdu ČSV na webu 

svazu; 
6. Publikovat změny v Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2018 na webu svazu.  

 
 



Předsednictvu: 
1. Připravit smlouvu o prodeji obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r. o. podle 

stanovených podmínek; 
2. Jednat na MZe o možnosti vypuštění písmena c) § 21 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření;  
3. Ve svých zápisech uvádět výsledky menšinového hlasování jmenovitě; 
4. Jednat se státními úřady ve věci změny nové rostlinolékařské legislativy.  


