
   Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 14. BŘEZNA 2017 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 
 
2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ze dne 14. 2. 2017; 
● návrh programu březnového zasedání RV; 
● zprávu o inventarizaci majetku ČSV za rok 2016; 
● návrh výsledku hospodaření za rok 2016 včetně účetní závěrky za rok 2016 s hospodářským výsledkem po 

zdanění v částce 429 785 Kč, tento hospodářský výsledek, po přerozdělení 340 000,- Kč do rezervního 
fondu, bude v hodnotě 89 785 Kč převeden na účet 932 nerozdělený zisk, ztráta z minulých let; 

● příspěvky na akce ZO a OO uvedené v Plánu práce pro rok 2017; 
● návrhy změn Směrnic ČSV, z.s.; 
● českou delegaci na IMYB 2017 ve složení: J. Cabalka a V. Šebková; 
● instalaci antény a wifi routeru ve VS Rosice. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● informace poskytnuté MVDr. L. Čeledou; 
● zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o., Dol; 
● aktuální informace o společnosti Včelpo, spol. s r.o.; 
● zápis z jednání legislativní komise; 
● zápis z jednání komise pro práci s mládeží; 
● rezignaci členů komise pro práci s mládeží: J. Macků, R. Vlkoviče, M. Knödlové, M. Mališkové a RNDr. J. 

Pízy; 
● zápis z jednání racionalizační a osvětové komise; 
● rezignaci J. Cafourka na všechny jeho funkce v ČSV; 
● návrh OO Děčín na kooptaci A. Příhodové do funkce člena RV; 
● nesouhlasná stanoviska ZO ve věci povolení dovozu zahraničních medů společnosti Včelpo, spol. s r. o. 

 
4. ULOŽILO: 

● tajemníkovi aplikovat doporučená opatření ÚKK k inventarizaci a do 30. 9. 2017 dát zprávu ÚKK o jejich 
plnění; 

● komisi pro zdraví včel do 15. 5. dát návrh na metodiku kontroly zdraví pro rok 2018; 
● tajemníkovi vytvořit smlouvu na korektury OVP s Ing. Alešem Vojtěchem; 
● tajemníkovi vypracovat Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za rok 2016; 
● tajemníkovi vypracovat Zprávu o plnění hlavních směrů činností a úkolů X. sjezdu za rok 2016. 

 
5. JMENOVALO MVDr. Huga Mertu přednášejícím odborníkem pro obor „c“. 
 
6. UDĚLILO svazová vyznamenání. 
    
 
 
 
    Zapsala: Linda Hladíková 


