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Usnesení 
ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., 

konaného dne 19. 11. 2022 
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 60 členů přítomných z celkového počtu 80, po zvolení 
pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Václav Švec, Petr Stibor a Miroslav Štěpán a 
mandátové komise ve složení: Petr Caba, Martin Čecháček, Vladimír Doležal po projednání 
jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků 

 

A. SCHVÁLIL: 

1. program jednání; 
2. zprávu o plnění usnesení RV ČSV; 

3. zápis RV ze dne 20. 8. 2022; 
4. smlouvu o spolupráci s VÚVč Dol a pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem 

smlouvy; 

5. rozpočet na rok 2023; 
6. plán práce na rok 2023; 

7. Směrnici ČSV č. 3/2022 o registraci včelstev; 
8. Směrnici ČSV č. 4/2022 Rozpočtová pravidla; 

9. Statut chovatelského fondu ČSV; 

10. Statut rezervního fondu ČSV;  
11. souběh výkonu funkce a zaměstnance ČSV u stávající předsedkyně ČSV a ukládá 

tajemníkovi a 1. místopředsedovi tento pracovně právní vztah týkající se činnosti 
právníka svazu uzavřít; 

12. zjednodušené logo svazu; 

13. změnu Směrnice o poskytování náhrad funkcionářům Českého svazu včelařů, z.s. č. 
1/2022 s účinností od 1.1.2023 takto: 

- čl. II odst. 2.1. písm. a) se před čárkou doplňují slova „zvýšená o 20%“,  
- částky v bodě 2.1. b) a c) a částky v bodě 2.2. písm. a) a b) se navyšují o 50%.    

 

B. VZAL NA VĚDOMÍ: 
1. rezignaci na funkci člena komise pro práci s mládeží př. Oldřicha Koubka; 

2. informace předsedkyně ČSV z.s. o činnosti od 21.8. do 19.11. 2022; 

3. zápisy z PRV ČSV, z.s. ze dnů 19.8., 13.9. a 11.10. 2022, 
4. zprávu ÚKK; 

5. vyjádření PRV ke zprávám ÚKK ze dne 20.8.22 a 19.11.22; 
6. informace o přípravě nového nařízení vlády týkající se unijní dotace a přehled 

pohledávek z vratek této dotace; 

7. informace o podobě časopisu Včelařství v roce 2023; 
8. informace o řešení problému loga svazu na sklenicích na med; 
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9. zprávu o činnosti SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. 

 

C. JMENOVAL členy Komise pro práci s mládeží ČSV př. Vladimíra Siebera a př. 

Jiřího Sladkého. 
 

D. ZRUŠIL své usnesení z března 2014 týkající se zákazu publikací a inzerce 

v časopise Včelařství propagující inverty a hydrolyzáty. 
 

E. ULOŽIL: 

 

Sekretariátu: 

1. publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 19. 11. 2022 v časopise 
Včelařství a na webu svazu; 

2. publikovat plán práce na rok 2023 na webu svazu; 
3. publikovat rozpočet na r. 2023 na webu svazu; 
4. publikovat schválené předpisy svazu na webu svazu; 

5. převést kupní cenu za VS Jabloňany včetně živého inventáře po odečtení zůstatkové 

ceny do rezervního fondu. 

Předsednictvu: 

1. zajistit vytvoření logomanuálu, který by zahrnoval obě loga svazu (zjednodušené i 
stávající); 

2. poděkovat za dlouholetou obětavou práci př. Oldřichu Koubkovi; 

3. zadat vypracování právního stanoviska ve věci pravomocného rozhodnutí soudu o 

neplatnosti usnesení RV o schválení dodatku ke smlouvě se společností Příroda, 

včely a člověk, o.p.s. 

                   ÚKK  

1. vypracovat Metodický pokyn k činnosti ÚKK do 10.2.2023; 

2. zabývat se vratkami části dotací NNO za r. 2020 a 2021. 
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