
   Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. KVĚTNA 2022 

 
 
1. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ČSV, z. s. ze dne 12. 4. 2022; 
● zprávu o plnění úkolů PRV ze dne 12.4.2022; 
● smlouvu na prodej pozemku v k.ú. Doubrava a pověřuje předsedkyni a tajemníka podpisem smlouvy; 
● účast předsedkyně a MVDr. Miloslava Peroutky na Apimondii v Istanbulu v srpnu 2022; 
● příspěvek na výstavu Flora Olomouc do výše 30 tisíc Kč s podmínkou vyúčtování do 1 měsíce od data konání; 
● příspěvek na včelařskou pouť na Svatém Hostýně, do výše 10 tisíc Kč s podmínkou vyúčtování do 1 měsíce od 

data konání; 
● příspěvek na výstavu Zahrada Čech do výše 30 tisíc Kč s podmínkou vyúčtování do 1 měsíce od data konání; 
● podmínky soutěže na redesign loga svazu; 
● text dopisu, který bude zaslán předsedovi SKV; 
● osvědčení o vyšším šlechtitelském chovu pro chovatelskou sezonu od 1.4.2022 do 31.3.2023, což je 4. 

chovatelské období; 
● zařazení chovů na seznam rozmnožovacích chovů USCH pro sezónu 1.4.2022 – 31.3.2023. 

 
 

2. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● zprávu o stavu čerpání SF ke dni 30.4.2022; 
● informace o přípravách oslav 150. výročí; 
● informaci o přípravě aktivů se zástupci ZO/OO; 
● informace o stavu příprav výstavy Natura Viva. 

 
3. ULOŽILO: 

• komisi SF vypracovat aktuální ceník včelařských potřeb pro účely stanovení náhrad v souvislosti s morem 
včelího plodu; 

• CHK zabývat se revizí chovatelského řádu a dalších souvisejících předpisů, návrhy změn předložit LK do 
konce června 2022; 
 
tajemníkovi 

• poslat vysvětlující dopis ohledně konání IMYB na VKM,  
• informovat se o konání letošního setkání V4 mládeže; 
• zjistit u VLS, zda se budou konat akce dle smlouvy o spolupráci a za jakých podmínek; 
• zajistit ve spolupráci s komisí pro racionalizaci přípravu Konference zlepšovatelů a vynálezců v Trenčíně 

říjen 2022; 
 

 
 
          


