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●●●
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění úkolů uvedených
dále:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Okresní konference
Informace o změně poskytování dotací v rámci opatření „Boj proti varroáze“
Datové schránky
Korespondence s expedicí sekretariátu ÚV ČSV
Elektronická komunikace se sekretariátem ÚV ČSV
Kurz prohlížitelů včelstev
Včelařské kalendáříky na rok 2010

A) Okresní konference
Okresní konference (dále jen OK) se konají jednou za 5 let. V roce 2010 skončí volební
období okresních orgánů. Proto ÚV ČSV na svém zasedání ve dnech 21. až 22. 11. 2009
rozhodl konat OK ČSV v březnu až květnu 2010.
Okresní konference je nejvyšším okresním orgánem svazu. Tvoří ji shromáždění delegátů,
popřípadě náhradníků zvolených na výroční členské schůzi (VČS) ZO ČSV v působnosti
příslušného okresního výboru (dále jen OV). Okresní konferenci svolává okresní výbor svazu.
Oznámení o svolání OK se doručuje delegátům a sekretariátu ÚV ČSV alespoň 21 dnů
předem.
Okresní konferenci řídí pracovní předsednictvo zvolené delegáty na konferenci
prostřednictvím pověřeného člena (předsedajícího). Okresní konference jedná a usnáší se o
činnostech a hospodaření okresního výboru a o plnění usnesení z předchozí OK, zejména
podle přednesených zpráv okresního výboru, okresní kontrolní a revizní komise (OKRK) a
diskusních vystoupení delegátů.
OK jedná a usnáší se o věcech, které byly po předložení okresním výborem, okresní kontrolní
a revizní komisí, nebo delegáty OK zařazeny do programu.
OK rozhoduje o stanovení počtu členů okresního výboru, jeho předsednictva a OKRK a volí
jejich členy. Volí delegáty sjezdu podle klíče 1 delegát na 400 členů i započatých, schvaluje
kandidáta do vyšších svazových orgánů. Projednává a schvaluje zaměření činnosti
a hospodaření okresního výboru na další období.
Podrobně je o okresní konferenci pojednáno v § 13 stanov ČSV.

DOPORUČENÝ PROGRAM OKRESNÍCH KONFERENCÍ VE SJEZDOVÉM ROCE 2010:
1) Zahájení
2) Volba pracovního předsednictva
3) Schválení jednacího řádu OK
4) Volba mandátové, volební a návrhové komise
5) Zpráva o činnosti a hospodaření okresního výboru
6) Zpráva okresní kontrolní a revizní komise
7) Vystoupení člena ÚV ČSV, popř. ÚKRK ČSV
8) Diskuse
9) Zpráva mandátové komise
10) Volba členů okresního výboru, okresní kontrolní a revizní komise, volba delegátů a náhradníka
na IX. sjezd ČSV
11) Schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu
12) Schválení usnesení
13) Závěr konference

STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU OK:
ad 1) Zahájení OK
OV ČSV připraví krátký projev, kterým předseda OV ČSV, případně jiný pověřený člen OV
zahájí jednání konference a předloží návrh na složení pracovního předsednictva z řad členů
OV, OKRK, delegátů konference a hostů.

ad 2) Volba pracovního předsednictva OK
Po zvolení pracovního předsednictva se ujme řízení OK pověřený člen předsednictva (dále jen
předsedající), který předloží ke schválení návrh jednacího řádu.

ad 3) Schválení jednacího řádu OK
Okresní výbor připraví jednací řád okresní konference.
a) Okresní konference byla svolána OV ČSV. Tvoří ji delegáti nebo náhradníci zvolení na
výročních členských schůzích ZO ČSV. Funkce delegáta na OK je nepřenosná.
b) Konference se účastní též pozvaní hosté. Jako hosté se zúčastňují konference i dosavadní
členové OV a OKRK a kandidáti na funkce do OV a OKRK, pokud nejsou delegáty.
c) Účastníci konference se prokazují průkazem delegáta, popř. pozvánkami pro hosty. Jejich
přítomnost se ověřuje listinou přítomných.
d) Delegáti volí pracovní předsednictvo konference, které řídí její jednání.
e) Konference je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující více než
polovinu základních organizací příslušného okresu (§ 13 odst. 4 stanov ČSV).
f) Hlasovací právo mají všichni delegáti. Hlasování je veřejné. Hlasovat se může i tajně,
pokud se na tom usnese OK. Volba je platná, hlasovala-li pro ně více než polovina
přítomných delegátů.
g) Diskuse se mohou účastnit všichni delegáti, členové stávajícího OV a OKRK a se
souhlasem pracovního předsednictva konference též pozvaní hosté. Diskusní dobu může
omezit pracovní předsednictvo. Přihlášení do diskuse, jestliže se tito nebudou moci
diskuse zúčastnit, jsou oprávněni odevzdat písemné příspěvky pracovnímu předsednictvu.
Tyto příspěvky budou vloženy do materiálů konference a budou projednány nově
zvoleným OV ČSV.
h) Kromě pracovního předsednictva volí konference pracovní komise:
● mandátovou

● volební
● návrhovou.
Dále volí 2 ověřovatele zápisu a jmenuje zapisovatele konference. Komise jsou tříčlenné a
volí ze svého středu předsedu komise.
Mandátová komise ověřuje počet přítomných delegátů a hostů, oprávnění delegátů, zjišťuje
usnášeníschopnost konference.
Volební komise projednává kandidátku navrhovaných členů OV, OKRK, delegátů a jejich
náhradníka na IX. sjezd ČSV a předkládá ji konferenci ke schválení. O členech navržených do
okresního výboru, okresní kontrolní a revizní komise se v případě veřejného hlasování hlasuje
jednotlivě, nestanoví-li konference jinak. Předkládá ke schválení návrh kandidáta do vyšších
orgánů ČSV. Zajišťuje sčítání hlasů.
Návrhová komise předkládá okresní konferenci návrh na usnesení OK.

ad 4) Volba mandátové, volební a návrhové komise
Předsedající navrhne z řad členů OV a delegátů OK tříčlenné pracovní komise a nechá jejich
složení schválit.

ad 5) Zpráva o činnosti a hospodaření OV ČSV, výsledcích jeho činnosti a
zaměření pro další volební období
Zprávu přednese předseda nebo jiný pověřený člen OV ČSV. Zpráva vychází z § 13 odst. 6
stanov ČSV.

ad 6) Zpráva okresní kontrolní a revizní komise

Zprávu zpracuje OKRK. Přednese ji předseda nebo jiný pověřený člen OKRK.

ad 7) Vystoupení člena ÚV ČSV, popř. ÚKRK ČSV
ad 8) Diskuse
Vystoupení účastníků OK.

ad 9) Zpráva mandátové komise
Mandátová komise podle seznamu delegátů, který obdrží od OV ČSV, a podle listiny přítomných
zjistí počet přítomných delegátů. Okresní konferenci seznámí s výsledkem. Okresní konference je
usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující více než polovinu základních
organizací příslušného okresu (§ 13 odst. 4 stanov ČSV).

ad 10) Volba členů OV, OKRK, volba delegátů a jejich náhradníka
na IX. sjezd ČSV
Návrh kandidátů na členy do OV a OKRK předkládá delegátům OK jménem volební komise
její předseda, který pak jejich volbu řídí. Pokud není navrhovaný kandidát členem stávajících
orgánů ani delegátem OK, je nutné ho pozvat jako hosta. Volba svazových orgánů a jejich
funkcionářů se řídí stanovami ČSV. Členové výboru nemohou být současně voleni za členy
revizní komise, která pracuje na stejném svazovém stupni. Mohou však být voleni za členy
vyšších svazových orgánů. První schůze nově zvoleného OV a OKRK se koná ihned po jejich
zvolení. Je to schůze volební. OV zvolí ze svých členů předsedu, místopředsedu, jednatele,
pokladníka a popř. další členy předsednictva. OKRK volí ze svých členů předsedu.

ad 11) Schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu
Návrh na schválení kandidáta přednese předseda volební komise.

ad 12) Návrh na usnesení
Návrh na usnesení přednese předseda návrhové komise.

ad 13) Závěr konference
Závěrem předá předsedající závěrečné slovo nově zvolenému předsedovi OV ČSV.

INFORMACE PRO OV:
Náhradník delegáta

Náhradník zastoupí zvoleného delegáta na OK s hlasem rozhodujícím v případě, že se řádně
zvolený delegát nebude moci OK z vážných důvodů zúčastnit. Při prezenci na OK se
náhradník prokáže průkazem delegáta, na jehož jméno byl vystaven, ověřeným základní
organizací o jeho zastoupení náhradníkem.

Průkazy pro delegáty
Průkazy pro delegáty OK zajišťuje sekretariát ÚV ČSV, okresním výborům budou včas doručeny.

Pohoštění delegátů a hostů

Pohoštění delegátů a hostů včetně jízdného bude hrazeno z prostředků OV. Členové ÚV,
popř. ÚKRK se zúčastní OK ve svém okrese. Jízdné těmto funkcionářům hradí ÚV ČSV.

Usnesení ústředního výboru ČSV ze dne 22. 11. 2009 (výpis)
ÚV ČSV ukládá okresním výborům ČSV:

1. zaslat do 14 dnů po konání konference zápis z konference včetně usnesení, nacionále
delegáta sjezdu a kandidáta do orgánů ČSV, složení nového okresního výboru s uvedením
příjemce pošty na sekretariát ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1;
2. požádat ÚV při změně svých představitelů o změnu registračního listu;
3. zaslat základním organizacím v obvodu své působnosti složení nového OV a OKRK ČSV na
vědomí.

DOPORUČENÍ:
Doporučujeme OK, aby kandidát do nejvyššího orgánu ČSV byl současně delegátem sjezdu.
Důvodem je zejména možnost účasti kandidáta jako plnohodnotného účastníka sjezdu
s právem rozhodovat a vystupovat v diskusi.

B) Informace o změně poskytování dotací v rámci opatření
„Boj proti varroáze“
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) oznamuje, že na základě dohody se zástupci ÚV
ČSV a dodavatelem léčiv – Výzkumným ústav včelařským, s. r. o., Dol, (VÚVč Dol) – se s
okamžitou platností mění dosavadní systém administrace poskytování dotací na úhradu
nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2 (dle NV č. 187/2005 Sb. v platném
znění), sloužící k prevenci nebo léčení varroázy.
VÚVč Dol bude za určitých podmínek poskytovat výše uvedené prostředky již se započítanou
dotací ve výši 70 % od SZIF. To znamená, že například objednávka na léky v hodnotě 10 tisíc Kč
bude vyfakturována pouze částkou 3 tisíce Kč.
Důležité upozornění!
Tímto způsobem budou vyfakturovány pouze souhrnné objednávky zaslané příslušným OV
ČSV – a to v maximálním počtu 3 objednávek za rok od jednoho OV. Více objednávek od OV,
nebo objednávky zaslané jednotlivě od fyzických či právnických osob, nebo od ZO ČSV budou
administrovány jako doposud. To znamená, že dotace bude poskytnuta na základě žádosti a
doložení dokladů až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010.
Věříme, že tato změna povede k podstatnému zjednodušení administrace jak pro chovatele
včel, tak i pro organizační složky ČSV. Bližší informace budou uveřejněny v časopisu
Včelařství č. 2/2010.
Ing. Josef Běhal

vedoucí oddělení podpor
a intervencí živočišných komodit SZIF

C) Datové schránky
Datové schránky a jejich zřizování jsou poměrně frekventovaným tématem hovorů pracovníků
prakticky ve všech právnických osobách, a to mimo jiné i z důvodů nejasností, které jsou s
výkladem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, spojeny. To se samozřejmě dotýká i občanských
sdružení.
Protože množství dotazů ohledně jejich zřizování dochází na sekretariát ÚV ČSV z řad našich
funkcionářů základních organizací a okresních výborů, pokusíme se k nim dát jasnou odpověď:
Z hlediska občanských sdružení, jímž je i ČSV, je podstatná především otázka, zda tato forma
právnické osoby spadá mezi skupiny právnických osob, jimž se datová schránka zřídí přímo ze

zákona (tedy bez toho, aby o ni projevily zájem), či zda je právnickou osobou, které se datová
schránka zřídí pouze na žádost.
Dle výše uvedeného zákona se datové schránky i bez žádosti zřizují právnickým osobám, které
jsou zřízeny zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizačním
složkám podniků zahraničních právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Občanská
sdružení do žádné z těchto kategorií nespadají.
To znamená, že by datová schránka neměla být občanskému sdružení a jeho organizačním
jednotkám s delegovanou právní subjektivitou zřízena – bez toho, aniž by o její zřízení požádaly.

D) Korespondence s expedicí sekretariátu ÚV ČSV
I nadále dochází k problémům s nahlašováním změn v členské evidenci ČSV. To způsobuje mimo
jiné i problémy s doručováním časopisů, které jsou zasílány našim členům. Žádáme proto
všechny členy i organizační složky ČSV, aby každou změnu (vstup do svazu, přestěhování, úmrtí,
ukončení členství atd.), ke které dojde a o níž se dozvědí, neprodleně hlásili na adresu: Český
svaz včelařů, expedice, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, telefonní číslo: 224 934 082, e-mailovou
adresu: nechybova@vcelarstvi.cz. Zvláště hlášení změn na ostatní e-mailové adresy ČSV dělá
problémy při vzájemném prostupu informací na sekretariátu.

E) Elektronická komunikace se sekretariátem ÚV ČSV
Vzhledem k obrovskému nárůstu objemu nevyžádané pošty (stovky zpráv denně) byl
sekretariát ÚV ČSV nucen začít používat vysoce účinné antispamové filtry jak na pracovních
stanicích, tak na poštovním serveru. Bohužel dochází k tomu, že určitá – i když nepatrná část
elektronické pošty – je filtry vyřazena.
Proto prosíme o to, abyste jakoukoli Vaši elektronickou zprávu, na kterou neobdržíte
odpověď či e-mailové sdělení potvrzující její převzetí, považovali za nedoručenou.

F) Kurz prohlížitelů včelstev
Ve dnech 30. až 31. ledna a 27. až 28. února 2010 se uskuteční ve SOUV-VVC, o. p. s.,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky tradiční kurzy prohlížitelů včelstev - pomocníků veterinární
služby. Zájemci o účast (doporučení jejich mateřskými základními organizacemi) se mohou
hlásit u přítele Romana Mikeše na telefonním čísle: 469 677 128, nebo na elektronické
adrese: mikes@souvnasavrky.cz.

G) Včelařský kalendářík
V příloze naleznete oblíbené a stále požadované včelařské kalendáříky (tentokrát na rok 2010)
určené k propagaci chovu včel i včelích produktů u nevčelařské veřejnosti.

●●●
Vážení přátelé,
dovolte nám poděkovat za Vaši obětavou a nezištnou práci pro české včelařství v roce
2009 a popřát Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním, profesním i včelařském životě
v novém roce 2010!
Za Český svaz včelařů, o. s.:

Mgr. Luděk Sojka v. r.

předseda

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. v. r.

tajemník

