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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. ČERVENCE 2018 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 
● zápis z jednání PRV ze dne 12. 6. 2018; 

● návrh změn Rozpočtu ČSV na rok 2018; 

● program aktivů zástupců ZO/OO; 

● program srpnového zasedání RV ČSV; 

● vybavení kuchyňky a nákup křovinořezu ve VS Rosice; 

● umístění včelstev VÚVč, Dol v objektu VS Rosice; 

● znění Národního ozdravovacího programu na rok 2019; 

● personální posílení redakce časopisu Včelařství, nástup Michala Mlynáře na dohodu o pracovní činnosti do 

31. 12. 2018; 

● smlouvu o dílo – vyrobení filmu „Krajina pro včely“ s Ivanem Stříteským; 

● zavedení nové rubriky v časopise Včelařství pro osobnosti veřejného života; 

● uveřejňování jubileí v časopise Včelařství od 70 let věku; 

● prolongaci pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti členů PRV a uzavření nové pojistné smlouvy pro 

členy statutárních orgánů ZO a OO ČSV, z.s.; 

● rozmnožovací chovy uznaného šlechtitelského programu. 

 

3. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 

● přehled čerpání dotace NNO k 30. 6. 2018; 

● stav příprav aktivů zástupců ZO/OO; 

● informace o činnosti správní rady SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky přednesenou doc. Ing. Jaroslavem 

Hrabákem, Ph.D; 

● informace o personálních záležitostech sekretariátu RV ČSV, z.s.; 

● informace o procesu zavádění GDPR na sekretariátu RV ČSV; 

● informace ze zasedání komise pro zdraví včel; 

● informace ze zasedání Redakční rady Včelařství. 

 

4. ULOŽILO: 

 tajemníkovi předložit návrh změn Rozpočtu na rok 2018 ke schválení na srpnovém zasedání RV; 

 tajemníkovi připravit návrh prezentace na aktivy ZO/OO do příštího zasedání PRV; 

 tajemníkovi rozeslat pozvánky na aktivy do 31. 7. 2018; 

 tajemníkovi předat dokument o jmenování doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D. členem správní rady řediteli 

SOUV-VVC, o. p. s.; 

 předsedkyni, J. Holejšovskému a M. Peroutkovi projednat Národní ozdravovací program na SVS a MZe; 

 tajemníkovi zaslat chovatelům příslušná osvědčení a schválené chovy zanést do seznamu rozmnožovacích 

chovů a uveřejnit na webu svazu. 

 

5. JMENOVALO doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D., členem správní rady SOUV-VVC, o. p. s. 

 

6. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

    

 

    Zapsala: Linda Hladíková 


