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

konaného dne 25.3.2023 
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 63 členů přítomných z celkového počtu 80, po zvolení 

pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Richard Těhník, Jiří Urban, Michal Doubek a 

mandátové komise ve složení: Petr Černota, Václav Češík, Josef Šroll, po projednání jednotlivých 

zpráv, připomínek a diskusních příspěvků 

A. SCHVÁLIL: 

1. program jednání; 

2. s připomínkami zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 19.11.2022; 
3. zápis z RV ze dne 19. 11. 2022; 

4. zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z. s. za rok 2022; 

5. účetní závěrku za období r. 2022 s tím, že hospodářský výsledek 196 494,77 Kč bude v částce 
255 000 Kč (výnos VÚVč Dol) a 129 380 Kč (příjem z prodeje pozemku Doubrava u Orlové) 

převeden do Rezervního fondu ČSV a zbývající částka (ztráta) bude převedena na účet 
nerozdělených zisků a ztrát minulých let. Stejně tak bude převeden výsledek hospodaření 

spočívající v neuznaných nákladech dotace NNO za období 2020 a 2021 ve výši 577 199,95 Kč 

na účet nerozdělených zisků a ztrát minulých let.                                               
6. zprávu o plnění hlavních směrů činností schválených XI. sjezdem ČSV, z.s. za rok 2022; 

7. členský příspěvek na rok 2024 ve výši: 
- 600 Kč na člena, z toho 25 Kč pro okresní organizace svazu,  

- 4 Kč na včelstvo, z toho 3 Kč do Svépomocného fondu ČSV a 1 Kč do Chovatelského fondu 

ČSV; 
8. změnu plánu práce na rok 2023; 

9. Pravidla administrace dotace podle NV č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění 
opatření v odvětví včelařství; 

10. Směrnici ČSV, z. s. č. 1/2023 – Pravidla práce v CIS; 

11. Chovatelský řád ČSV, z.s.; 
12. Metodický pokyn k činnosti Ústřední kontrolní komise ČSV, z.s. 

13. změnu rozpočtu 2023 v důsledku přiznání dotace NNO, navýšení částky na účast svazu na 48. 
Kongresu Apimondia a uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu ČSV ve výši 3 950 

tis. Kč na opravy prostor sídla Křemencova ve smyslu etap uvedených ve Zprávě o plnění 

usnesení RV ze dne 19.11.2022 a na služby CIS ve výši 540 tis. Kč.  
14. podání návrhu na státní vyznamenání MVDr. Miloslavu Peroutkovi, CSc. 

 
B. VZAL NA VĚDOMÍ: 

1. informace předsedkyně ČSV z.s. o činnosti od 19.11.2022. do 24.3.2023; 

2. míru úhynů včelstev 2022/2023, 
3. rezignaci na funkci člena ekonomické komise přítele Vladimíra Procházky a rezignaci přítele 

Jiřího Pohana na člena RV ke dni 26.3.23; 
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4. zápisy z PRV ČSV, z.s. ze dnů 8.11.;18.11;6.12.2022 a 10.1.;14.2.2023; 

5. zprávu ÚKK; 

6. vyjádření PRV ke zprávě ÚKK ze dne 24. 3. 2023 
7. dopisy členům RV a vyjádření PRV k nim, 

8. zprávu o činnosti SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. 
 
C. UDĚLIL 

Vyznamenání – čestný odznak Za zásluhy o včelařství příteli Jiřímu Pohanovi  
 

D. ZRUŠIL 
Směrnici o podpoře vyšších šlechtitelských chovů z r. 1998 bez náhrady. 
 

E. ULOŽIL: 
 

SEKRETARIÁTU 

1. publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 25. 3. 2023 na webu svazu; 
2. publikovat novelizovaný plán práce na rok 2023 na webu svazu; 
3. publikovat změnu rozpočtu na r. 2023 na webu svazu; 
4. publikovat schválené předpisy svazu na webu svazu; 
5. poděkovat funkcionářům, jež rezignovali na svou činnost, za jejich práci, 
 
PŘEDSEDNICTVU 

1. poslat KKV JMK vyjádření k jeho dopisům, 
2. požadovat na VH VÚVč., s.r.o. Dol rozdělení zisku za r. 2022 mezi společníky. 
 
V rámci zasedání RV ČSV proběhla ukázka nových včelařských spolkových obleků. Možnost jejich 
objednání bude prezentována ve Včelařství a na webu svazu. 
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