Čj: 1330/11/2019

Zápis
ze zasedání předsednictva RV ČSV, z. s.,
konaného dne 22. 11. 2019 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky
Přítomni:

Machová Jarmila
Poništ Miroslav
Peroutka Miloslav
Holejšovský Josef
Stibor Petr
Štěpán Miroslav

předsedkyně
1. místopředseda
místopředseda

Omluven:

Kamler František
Krejčí František
Zaměstnanci:
Šerák Petr
Hladíková Linda

tajemník
sekretářka

Host:
Hanuška Josef

předseda ÚKK

I/1330/11/2019/PRV
Zahájení a schválení programu
Předsedkyně zahájila jednání a přivítala přítomné členy. Následně přistoupila ke schválení
programu. Z programu byl vyřazen zápis z předchozího PRV, který nebyl z časových důvodů
zpracován.
Usnesení: PRV schvaluje po doplnění program jednání.
Informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a
tajemníka
Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností: 13. 11. proběhlo na svazu jednání s R.
Zavadilem a M. Barbušem ze SZIF ohledně NV č. 148/2019 Sb. 19. 11. jednání na svazu –
příprava na setkání spolků ke směrování Včelařství v Nasavrkách, 20. – 21. 11. 2019. Směřování
včelařství do budoucna, v Nasavrkách – organizováno MZe. Předsedkyně podala podrobnější
informace. Zahajoval náměstek MZe Mgr. Patrik Mlynář. Prvního dne jednání se zúčastnil i
předseda podvýboru zemědělského výboru parlamentu Ing. Pavel Kováčik. Informace poté
doplnil ještě J. Holejšovský a postupně i ostatní přítomní.
II/1330/11/2019/PRV

Usnesení: PRV bere informace z jednání na vědomí a vyslovuje souhlas s postupem při
jednáních.
Projednání a schválení zápisu ze zasedání PRV ČSV, z. s. ze dne
12. 11. 2019
Zápis nebyl z časových důvodů zpracován, jeho projednání a schválení se odkládá na příští
zasedání PRV.
III/1330/11/2019/PRV

Usnesení: PRV odkládá schválení zápisu z PRV ze dne 12. 11. 2019 na příští zasedání PRV.

IV/1330/11/2019/PRV

Finanční záležitosti

a) Návrh Rozpočtu na rok 2020
Rozpočet byl projednáván na minulém zasedání, byly tam provedeny drobné úpravy.
Rozpočet bude upravován po obdržení Rozhodnutí o výši dotace NNO na rok 2020.
Letošní rok MZe bude mít pouze 70 mil. na rozdělení mezi NNO, vloni bylo 148 mil. Kč.
Usnesení: PRV schvaluje návrh Rozpočtu na rok 2020.
b) Rozhodnutí o poskytnutí dotace
PRV bylo informováno o výši dotace 1.D na letošní rok. Je v avizované výši 105 mil. Od
příštího roku bude tato dotace v gesci SZIF.
Usnesení: PRV bere na vědomí informace o výši dotace 1.D na rok 2019.
c) Nabídka na koupi VS Jabloňany
PRV se zabývalo nabídkou na koupi VS Jabloňany. Zájemce je ochotný zaplatit
maximálně 800 tis. Kč, což je cca 1/3 odhadní ceny zpracované soudním znalcem.
Usnesení: PRV bere nabídku na vědomí.
Znalecký posudek – cena podílu společnosti Včelpo + návrh
dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti
Včelpo, spol. s r. o.
Na základě usnesení srpnového RV byl připraven dodatek ke smlouvě o převodu obchodního
podílu společnosti Včelpo, k tomuto účelu musel být zpracován znalecký posudek o stavu
společnosti Včelpo. PRV se zabývalo předloženými dokumenty. Po konzultacích s členem RV p.
Vaňkem auditorská firma stanovila postup, provedla znalecký posudek a připravila návrh
dodatku. Cílem uzavření dodatku bylo ušetřit svazu na daních částku cca 1,7 mil. Kč., když na
základě inventur ve společnosti došlo k podstatnému zhoršení hospodářské situace. Odpovědnost
za případné legislativní pochybení, nesou auditoři. O dodatku bude rozhodovat zítřejší RV
nadpoloviční většinou tak, jako se rozhodovalo o smlouvě o převodu obchodního podílu (pro
informaci o smlouvě bylo rozhodnuto RV v listopadu 2018 - 52 pro, 10 se zdrželo, 4 proti). Je
třeba ještě připomenout, že o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo bylo hlasováno
zvlášť a podle stanov čl 25, odst. 2, písm. o) bylo o něm rozhodnuto více než dvoutřetinovou
většinou všech členů RV již v listopadu r. 2017 (59 pro, 10 se zdrželo, nikdo proti).
J. Hanuška vyjádřil svůj osobní názor s tím, že kdyby měl rozhodovat, tak pro návrh by ruku
nezvedl – cítí snahu přenést problémy kupujícího na prodávajícího. Př. Šmíd byl a je o stavu
Včelpa informován nejlépe, takže argument neznalosti situace není pro něj přesvědčivým. Situace
Včelpa není dobrá a očekávat úhrady podle obsahu uvedeného v dodatku, nevidí jako reálné.
Schválení vyvolá další negativní reakci.
V/1330/11/2019/PRV

Usnesení: PRV:
a) schvaluje smlouvu na vypracování znaleckého posudku a přípravu dodatku ve výši 120
tis. bez DPH.
b) schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo,
spol. s r. o.;
c) ukládá předsedkyni předložit dodatek ke schválení na zítřejším zasedání RV;
VI/1330/11/2019/PRV
Program listopadového zasedání RV – rozdělení bodů
PRV se zabývalo rozdělením bodů programu listopadového zasedání RV.
Usnesení: PRV bere rozdělení bodů na vědomí.
VII/1330/11/2019/PRV
Vyjádření ke zprávě ÚKK ze srpna 2019

Tento bod uvedla předsedkyně. Zpráva bude přednesena na zítřejším zasedání RV. Znovu byla
vznesena připomínka k tomu, že není možné reagovat na zprávu, která není předložena
s dostatečným časovým předstihem. J. Hanuška ubezpečil, že když se bude cokoliv týkat PRV,
bude zpráva předložena předem.
Usnesení: PRV:
a) schvaluje vyjádření PRV ke zprávě ÚKK ze dne 24. 8. 2019;
b) ukládá předsedkyni vyjádření přednést na zítřejším zasedání RV.
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky Výzkumného
ústavu rostlinné výroby
Tento bod uvedla předsedkyně, jedná se o metodiku „Hodnocení potravních preferencí u hmyzích
opylovatelů“.
VIII/1330/11/2019/PRV

Usnesení: PRV:
a) schvaluje spolupráci na úseku vytvoření metodiky „Hodnocení potravních preferencí u
hmyzích opylovatelů“;
b) pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy.
IX/1330/11/2019/PRV
Žádost o osobní záštitu předsedkyně – MV ČSV Praha
PRV se zabývalo žádostí MV ČSV Praha o osobní záštitu předsedkyně na fotosoutěž „Včela a
člověk“, projekt byl prezentován přímo na svazu př. Uváčikem. Při jednání nebyly zmiňovány
žádné finanční požadavky. Prezentaci v časopise Včelařství je možné provést, záštita bude
vhodnější od PRV, avšak není možné soutěž finančně podpořit. Je možné poskytnout nějaké ceny,
které budou předmětem dalšího jednání.
Usnesení: PRV:
a) schvaluje poskytnutí záštity PRV na fotosoutěž „Včely a člověk“;
b) schvaluje uveřejnění upoutávky do časopisu Včelařství.
X/1330/11/2019/PRV

Různé

a) Dopis OO Česká Lípa k návrhu změn Stanov
PRV se zabývalo dopisem OO Česká Lípa. Dopis se týká zásahu do stanov, bude
předložen Legislativní komisi.
Usnesení: PRV:
a) bere na vědomí dopis OO Česká Lípa;
b) ukládá předsedkyni předložit dopis listopadovému RV;
c) ukládá tajemníkovi předat dopis komisi pro přípravu Stanov.
b) Rezignace členů ÚKK
PRV se zabývalo zaslanou rezignací dvou členů ÚKK, M. Bureše a J. Kowalczyka. Dále
PRV projednávalo jejich požadavek na proplacení cestovních výdajů za neprovedenou
kontrolu, kdy byli informováni, že jejich avízo kontroly spadlo do spamu, že na místě
nebude kompetentní osoba, že nejsou připraveny podklady a přesto přijeli. Navíc není
jasné, jakým zásahem se původní dvoučlenná kontrolní komise rozrostla na tři – o p.
Doležela. Dále se rozvinula debata o procesním postupu kontrol. Metodika pro práci
kontrol na úrovni ZO a OO je zpracována. Pro činnost ÚKK nic neexistuje. S ohledem na
to, že prostá lidská domluva zde nefunguje, bude třeba proces kontrol upravit a metodiku
novelizovat.
Usnesení: PRV:
a) bere rezignaci M. Bureše a J. Kowalczyka na vědomí;
b) ukládá tajemníkovi předložit rezignaci zítřejšímu RV;
c) nesouhlasí s proplacením cestovních výdajů M. Burešovi, J. Kowalczykovi a S.
Doleželovi, neboť ke zmaření kontroly došlo zaviněním z jejich strany;
d) ukládá Legislativní komisi ve spolupráci s ÚKK novelizovat metodický pokyn

pro práci kontrolních komisí a případně směrnici pro poskytování cestovních
náhrad.
g) Návrh organizační jednotky ČSV na udělení svazového vyznamenání (materiál je
přílohou zápisu)
Usnesení: PRV uděluje svazové vyznamenání dle předloženého návrhu.
h) Návrh unesení RV – V. Mikeš
V. Mikeš zaslal návrh na usnesení RV k jeho dopisu, který se týkal toho, kdy v EU Česká
republika prosazovala změkčení pravidel pro užívání pesticidů škodlivým včelám.
Navrhuje připojit se k petici. Nejprve je však třeba zjistit, jaké k tomu měla ČR důvody,
že návrh nepodpořila.
Usnesení: PRV:
a) bere návrh V. Mikeše na vědomí;
b) ukládá tajemníkovi předložit dopis zítřejšímu RV.
XI/1330/11/2019/PRV
Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila v 15:45 hod.
Další zasedání PRV se koná 10. 12. 2019 v sídle ČSV, v kanceláři předsedkyně.
Zapsala:
Linda Hladíková

I. příloha
Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z.s. dne 22. 11. 2019 uděluje
vyznamenání tomuto členovi:

„Vzorný včelařský pracovník“
Josef Pietrak

ZO

Tovačov

