
 

 
 

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

konaného dne 30. 10. 2021 
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

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

Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 50 členů přítomných z celkového počtu 79, po 
zvolení pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Pavel Kořen, Jan Lebloch a 
Jiří Lochman a mandátové komise ve složení: František Kamler, Zdeněk Jičínský a 
Jiří Valtera po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků 
 

A. SCHVÁLIL: 
 

1. Program jednání;  
2. Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 21. 8. 2021; 
3. Zápis ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dne 21. 8. 2021; 
4. Návrh Zprávy o plnění usnesení X. sjezdu  
5. Návrh Zprávy o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z. s. po X. 

sjezdu za období mezi sjezdy; 
6. Návrh změn Stanov pro XI. sjezd; 
7. Členství ČSV, z. s. v Agrární komoře a pověřil předsedkyni jednáním 

s prezidentem AK; 
8. S ohledem na omezení spolkového života v době mimořádných 

covidových opatření a v souladu s čl. 34 odst. 6 Stanov ČSV zkracuje o 
rok nadcházející funkční období nejvyšších orgánů svazu a orgánů 
okresních a základních organizací, které neuskutečnily svá volební 
zasedání v roce 2020. Volební období tak skončí v roce 2025; 

9. Materiály ke konání XI. sjezdu ČSV, z. s. (Program, Hlavní směry 
činnosti ČSV, z. s., Volební řád XI. sjezdu, Jednací řád XI. sjezdu a 
Volební řád ustavujícího zasedání RV ČSV, z. s.);  
 

B. KONSTATOVAL, že průběh volebních zasedání OO Frýdek-Místek, tj. 
konference z 5. 9. 2020 a výboru ze dne 14. 10. 2021 je platný.  
 

C. REVOKOVAL své usnesení ze dne 21. 8. 2021 písmeno A v bodě 12 
tak, že ruší poskytnutí částky 84.600 Kč pro OO Břeclav a schvaluje 
tuto částku poskytnout ZO Moravská Nová Ves za stejných podmínek.  
 

D. KOOPTOVAL: 
 

1. Jiřího Roda do funkce člena RV za OO Strakonice; 
2. Jiřího Vorlíčka do funkce člena RV za OO Kutná Hora; 
3. Pavla Pekárka do funkce člena RV za OO Cheb. 



 
E. VZAL NA VĚDOMÍ: 

 

1. Rezignaci Zdeňka Vrbaty na funkci člena RV za OO Cheb; 
2. Informace předsedkyně ČSV, z.s. o její činnosti od 23. 8. do 29. 10. 

2021; 
3. Zápisy ze zasedání PRV ČSV, z.s. ze dnů 10.8., 20.8., a 14.9. 2021; 
4. Zprávu o činnosti ÚKK; 
5. Zprávu o činnosti SOUV - VVC, o. p. s.; 
6. Zprávu o průběhu setkání s delegáty sjezdu; 
7. Informace o průběhu zajištění XI. sjezdu ČSV, z. s.; 
8. Návrh Plánu práce ČSV, z. s. na rok 2022; 
9. Návrh Rozpočtu ČSV, z. s. na rok 2022. 

 
F. ULOŽIL: 

 

Sekretariátu: 
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 30. 10. 2021 

v časopise Včelařství a na webu svazu; 
2. Poděkovat Zdeňku Vrbatovi za odvedenou práci ve funkci člena RV; 
3. Dořešit reklamovaná vyúčtování nákladů za služby společnosti Příroda, 

včely a člověk, o.p.s. do 30. 11. 2021. 
4. Prověřit smlouvy stávajících dodavatelů energií a posoudit je 

v návaznosti s nabídkami na trhu. 
 

Předsednictvu:  
1. Předložit Zprávu o plnění usnesení X. sjezdu a Zprávu o plnění úkolů a 

hlavních směrů činnosti ČSV, z. s. schválených X. sjezdem ČSV ke 
schválení na XI. sjezdu ČSV, z. s.; 

2. Předložit návrh změn Stanov ČSV, z. s. ke schválení na XI. sjezdu 
ČSV, z. s. 

 
Bývalému vedení OO Frýdek-Místek: 
předat novému vedení agendu organizace, v zájmu hladkého průběhu 
předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK jakožto 
mediátora pomoci při předání agendy. 


