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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 9. BŘEZNA 2022 

 
 
1. SCHVÁLILO: 

● program jednání; 
● zápis z jednání PRV ČSV, z. s. ze dne 10. 2. 2022; 
● zprávu o plnění úkolů PRV ze dne 10.2.2022; 
● návrh Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2022; 
● program jednání březnového RV; 
● návrh předpisů: Zásady nakládání s nemovitým majetkem, Volební a jednací řád ZO ČSV a Statut RR; 
● inventarizační zprávu o majetku a závazcích k 31. 12. 2021 na sekretariátu RV ČSV, z. s. a v objektech v 

majetku svazu; 
● návrh poštovní známky; 
● termín OK ZV 2022, jejich financování včetně zajištění propagačních materiálů; 
● garantované odměny organizátorům OK ve výši 5 000 Kč/1 organizátor v dané oblasti (podmínkou je správné 

vyúčtování a průběh dle pravidel soutěže); 
● zakoupení Včelařství III. svazek pro podzimní seminář v rámci vzdělávání vedoucích kroužků mládeže; 
● úpravu v CIS – možnost OO oslovit přes nástěnku v CIS své ZO, přílohy na nástěnce se propíší do e-mailu, 

návrh na vytvoření zjednodušeného loga ČSV a logomanuálu; 
 

2. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● informace předsedkyně ÚKK; 
● informace z jednání IT komise. 

 
3. ULOŽILO: 

tajemníkovi  
• oslovit tiskárny na nabídku tisku výročního čísla časopisu Včelařství a zplnomocňuje jej výběrem tiskárny; 
• předložit materiály ke schválení na březnovém zasedání RV; 
• zlikvidovat nefunkční a neopravitelný majetek – udělat protokol o likvidaci; 
• předložit členům RV návrh OO Praha na odvolání jejich zástupce; 
• umístit na web záložku ke 150 letům výročí a naplňovat ji (dát kalendář 2022, obrazy, vyznamenání, 

články…); 
• oslovit odborné právní kanceláře k zajištění zápisu označení původu ČESKÝ MED do databáze EU; 
• předložit návrh na vytvoření zjednodušeného loga a logomanuálu ke schválení na březnovém zasedání RV; 
 

 
4. UDĚLILO svazová vyznamenání. 
 
 
         


