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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 14. ZÁŘÍ 2021 

 
1. PROVEDLO: 

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

● zápis z jednání PRV ČSV, z.s. ze dne 20. 8. 2021; 
● nástup Radany Králíčkové do podatelny na pozici „Administrativní pracovnice“ na dobu určitou 1 rok 

s tříměsíční zkušební dobou. Nástup je k 1. 10. 2021; 
● zprávu o plnění úkolů PRV ze dnů 10. a 20. 8. 2021; 
● posunutí termínu prosincového zasedání PRV na 16. 12. 2021; 
● výjezdní zasedání RR; 
● zástupce do Asociace pro evropské včely J. Holejšovského. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● návrh zápisu ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021; 
● čerpání dotace NNO k 31. 8. 2021; 
● program říjnového zasedání RV; 
● informace o průběhu příprav XI. sjezdu ČSV, z. s.; 
● posun termínu Mezinárodní Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství o rok; 
● informace o proběhlých výstavách Natura Viva a Zahrada Čech; 
● informace o dotacích dle NV č. 148/2019 Sb.; 
● informace o sdružení „Zachraňme včely a farmáře“; 
● informace ze zasedání Komise pro zdraví včel; 
● informace ze zasedání Redakční Rady. 

 
4. NESOUHLASILO s členstvím v BeeLife. 
 
5. ULOŽILO: 

• tajemníkovi předložit s předstihem návrhy na kalendář a kalendáříky; 
• předsedkyni zaslat PRV ke schválení per rollam návrhy projektů NNO na rok 2022; 
• tajemníkovi promítnout změnu termínu prosincového PRV v Plánu práce na webu svazu; 
• tajemníkovi zaslat vyjádření k zápisu z kontrolní akce ÚKK č. 202001 do příštího zasedání PRV; 
• předsedkyni vložit informaci o posunutí termínu konference do časopisu Včelařství a na webové stránky; 
• tajemníkovi zveřejnit Metodiku kontroly zdraví zvířat pro rok 2022 na webových stránkách a v časopise 

Včelařství; 
• Redakční radě projednat vydávání přílohy Včelařka na svém příštím jednání a předložit výsledek PRV; 
• Komisi pro práci s mládeží předložit program semináře pro vedoucí VKM ke schválení per rollam; 
• předsedkyni předložit program ke schválení členům PRV per rollam; 
• tajemníkovi předložit plán výroby propagačního materiálu pro příští rok na příští zasedání PRV. 

 
5. UDĚLILO svazová vyznamenání.  
 
 
         Zapsala: Linda Hladíková 


