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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. SRPNA 2021 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 
 
2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ČSV, z.s. ze dne 13. 7. 2021; 
● návrh zprávy o hospodaření ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021 s připomínkami; 
● návrh zprávy o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021 s připomínkami; 
● návrh zprávy o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za období 2016 – 2020 s připomínkami; 
● Pravidla administrace unijní dotace pro rok 2021/2022; 
● návrh změn stanov pro RV; 
● prezentaci na Aktivy funkcionářů ZO a OO; 
● návrh na rozklad administrace dotace 1.D.; 
● prodej včelstev z VS Jabloňany P. Grunovi. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● čerpání dotace NNO k 31. 7. 2021; 
● schválení seznamu učitelů včelařství, kteří během uplynulého pětiletého období nesplnili rozsah činnosti, a 

proto jsou povinni absolvovat odborný test per rollam 29.7.2021; 
● jmenování přednášejících odborníků na období 1.8.2021 – 31.12.2023 per rollam 29.7.2021; 
● informace J. Hrabáka o činnosti Správní rady SOUV-VVC, o. p. s.; 
● informace prezidenta AK J. Doležala; 
● návrh změn stanov ČSV na sjezd; 
● informace o průběhu soutěže Zlatá včela; 
● návrh na kooptaci J. Vorlíčka do funkce člena RV za OO Kutná Hora; 
● zápis ze zasedání Komise pro racionalizaci a osvětu; 
● zápis ze zasedání Komise pro přípravu sjezdu; 
● informace z inventury ve VS Jabloňany. 

 
4. ULOŽILO: 

• tajemníkovi dát upozornění na aktualizaci dat členů v CIS; 
• tajemníkovi zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021 předložit ke schválení na srpnovém 

zasedání RV; 
• tajemníkovi zprávu o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021 předložit ke schválení na srpnovém zasedání 

RV; 
• tajemníkovi zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za období 2016 – 2020 předložit ke schválení a 

srpnovém zasedání RV;  
• tajemníkovi zprávu o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV, z.s. za období mezi sjezdy přepracovat a 

předložit k projednání na druhé srpnové zasedání PRV a srpnové RV; 
• tajemníkovi předat dokumenty o jmenování prof. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D členem Správní rady SOUV-

VVC, o. p. s. řediteli SOUV-VVC, o. p. s.; 
• tajemníkovi předložit Pravidla administrace unijní dotace pro rok 2021/2022 ke schválení na srpnovém 

zasedání RV; 
• tajemníkovi organizačně zajistit ve spolupráci s ředitelem SOUV-VVC, o. p. s.  hygienické podmínky pro 

konání srpnového zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit návrh změn stanov pro sjezd k projednání na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit návrh změn stanov pro RV ke schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit materiály k ZO Hostivice na srpnovém zasedání RV a na základě žádosti funkcionářů 

ZO Hostivice je na jednání pozvat; 
• F. Kamlerovi zjistit v SZV situaci ohledně konání mezinárodní konference; 
• tajemníkovi zjistit na MZe možnost/podmínky používání QR kódů v časopise Včelařství s odkazy na 

včelařská videa; 
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• tajemníkovi předložit návrh na rozklad administrace dotace 1.D ke schválení na srpnovém zasedání RV. 
 
5. JMENOVALO prof. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D členem Správní rady SOUV-VVC, o. p. s. na tříleté funkční 
období. 

 
 
6. NEDOPORUČILO přesun ZO Hostivice pod OO Kladno. 
 
 
         Zapsala: Linda Hladíková 


