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Milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2015 nebyl v práci a činnosti Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., (dále PSNV-CZ) nijak
výjimečným. Naše činnost se (stejně jako v minulých letech) soustředila především na téma vzdělávání včelařů,
na problematiku zdraví včel a také na všestranně přínosná setkávání včelařů. Rok 2015 byl také rokem
sněmovním.
Ve vzdělávání jsme pokračovali dvouletým akreditovaným učebním oborem Včelař na SOU v Blatné
(zprostředkování lektorů pro výuku) a jednoletou Moravskou včelařskou školou na SLŠ v Hranicích (lektoři
a logistika v režii PSNV-CZ). V rámci udržitelnosti projektu Včelař–Farmář byl v říjnu 2015 zahájen jednoletý
kurz pro včelaře z celé České republiky. Realizovali jsme také 12. ročník oblíbených Letních škol nástavkového
včelaření, jimiž prošlo přes 200 zájemců o včelaření. V oblasti vzdělávání pokračovaly projekty jako Pražská
včelařská setkávání a dvoudenní kurzy nemoci včel.
Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala nejen v rámci projektu Monitoringu výskytu roztoče Varroa destructor
(VMS), ale i na každoročním lednovém Setkání uživatelů a příznivců VMS v Brně. PSNV-CZ je aktivně zapojena
do mezinárodního projektu monitoringu zimních ztrát včelstev v rámci asociace COLOSS.
V září 2015 jsme si v Brně připomněli 150. výročí první veřejné prezentace vynálezu medometu a spojili tuto
připomínku s mezinárodní konferencí a soutěží Med roku 2015.
V roce 2015 jsme vydali výukové video Včelař–Farmář a I. svazek učebnice Včelařství.
Petr Texl
kancelář PSNV-CZ
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A

Poslání a cíle PSNV-CZ
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti
představovat taková řešení chovu včel, která jej činí
jednodušším a přitažlivějším pro včelaře.

propagací jednoduchých a levných úlových systémů, v našem případě hlavně
ve světě nejrozšířenějšího Langstrothova
nástavkového úlového systému;
vytvářením podmínek pro propagaci a prodej
včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;
vydáváním odborného časopisu
a dalších publikací.

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
péčí o růst odborné úrovně členů;
prací na dlouhodobě udržitelných postupech
zlepšování zdravotního stavu včelstev;

B

Činnost PSNV-CZ v roce 2015
1. Sněm PSNV-CZ
Ve Zbýšově u Brna se konal dne 8. 3. 2015 IV. sněm
PSNV-CZ. Kromě nutných změn ve stanovách v souvislosti s novým Občanským zákoníkem sněm přijal
v usnesení zkrácení doby mezi sněmy na dva roky
a obměny jedné poloviny členů Rady na každém
sněmu. Usnesení IV. sněmu a znění nových stanov
jsou na www.psnv.cz .

kde před 150 lety Franz Hruschka demonstroval princip získávání medu z plástů odstředivou silou. Akci
předcházely propagační počiny jako vyhotovení videoklipu o vynálezu medometu s hercem Zdeňkem
Svěrákem, webové stránky a sborník k mezinárodní
konferenci o medu. Samotná akce v Brně-Lužánkách
představovala výstavu fotograﬁí se včelařskou tematikou, výstavu historických i současných medometů,
dvoudenní mezinárodní konferenci o medu, řízené
degustace druhových medů a další aktivity. Vše je podrobně popsáno, včetně fotograﬁcké dokumentace,
na www.fhruschka.cz a webu PSNV-CZ.
Součástí vzpomínkové akce k 150. výročí vynálezu
medometu byla v rámci doprovodného programu
také medová soutěž. Účastnit se mohli všichni včelaři, kteří zaslali vzorky svých medů dle propozic soutěže do uvedeného data. Vzorky medů byly podrobeny laboratorní analýze, kdy musely pro zařazení
do soutěže splňovat parametry normy Český med.
Poté byly hodnoceny odbornou porotou v rámci degustace. Vítězové kategorií kromě diplomu obdrželi
i zajímavé ceny.

2. Časopis Moderní včelař
Celobarevný odborný časopis Moderní včelař vychází
šestkrát ročně v rozsahu 60 stran. Časopis si získává stále nové čtenáře, počet odběratelů neustále
roste. Od čísla 5/2015 je časopis také volně v prodeji
na stáncích a v traﬁkách. Kromě pravidelných rubrik
byl v roce 2015 v časopise uveřejněn cyklus článků
věnovaný 150. výročí vynálezu medometu. Ročník
2015 byl také ve znamení cyklu s názvem Využití
moderních technik digitálního zobrazování. Pro začínající včelaře vyšlo šest dílů „O obyčejných věcech“.
V několika číslech byl dán prostor také mezinárodnímu projektu asociace COLOSS, který se příčinami
úhynu včelstev zabývá v rámci celé Evropy.
Od ledna 2015 nastoupila na pozici šéfredaktorky
PhDr. Marie Šotolová.

4. Projekt Včelař–Farmář
Projekt zařazený do rámce Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pokračoval
i na začátku roku 2015 vypracováním závěrečné
zprávy a ekonomickou uzávěrkou.
V roce 2015 pokračoval projekt Včelař–Farmář (celý
název projektu: Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího
kurzu VČELAŘ–FARMÁŘ v rámci dalšího vzdělávání)

3. Projekt 150 let vynálezu medometu –
propagace včelařství
Projekt byl realizován za ﬁnanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Akce se uskutečnila ve dnech
25.–27. 9. 2015 v Brně-Lužánkách, na stejném místě,
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Naopak některé školy pro pokročilé byly zaměřeny
na výrobu medoviny, zpracovaní vosku apod.

v rámci udržitelnosti projektu jednoročním kurzem
pro budoucí farmáře. Kurz začal v říjnu 2015 a přihlásilo se 18 včelařů z celé České republiky.

8. Chvála medu
O prázdninách se každoročně pořádá tradiční akce,
na jejímž organizování se PSNV-CZ aktivně podílí.
Celý Horní hrad u Karlových Varů ( http://hornihrad.
cz/ ) patří včelařům, přednáškám a medu. Setkávají
se tu tradičně nejen včelaři, ale i příznivci zdravého
životního stylu a milovníci přírody. Je to cenná a užitečná neformální propagace nejen včelařství, nýbrž
i aktivit PSNV-CZ, jež svoji činnost představuje na samostatném stánku. Na akci se také razila včelařská
mince PSNV-CZ a prezentoval vynález medometu,
kdy replika 150 let starého medometu posloužila
k získání medu z plástu.

5. Seznam lektorů PSNV-CZ
Ke dni 31. 1. 2016 byl na SZIF a ČSV (jakožto žadatele o dotaci na vzdělávací akce dle Nařízení vlády
č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších změn) předán doplněný seznam lektorů PSNV-CZ. U lektorů
jsou uvedeny vizitky, témata a zaměření přednášek
a kurzů, na které je mohou zvát nejen organizátoři
akcí pod patronací PSNV-CZ. Se SZIF a ČSV bylo
dojednáno, že lektoři mohou být využíváni na akce
pořádané i jinými sdruženími. Vizitky lektorů jsou
na www.psnv.cz (vzdělávaní/lektoři PSNV.)
6. Webová aplikace VMS
PSNV-CZ iniciovala a zavedla v roce 2008 projekt
Varroa Monitoring System (VMS) – sledování invaze
varroózy metodou monitoringu tzv. denního spadu
přirozeně uhynulých roztočů. Projekt, který má i interaktivní webovou aplikaci (www.varroamonitoring.
cz), má hlavní cíl: včas varovat včelaře před začínající
invazí varroózy, což umožní ve vhodnou chvíli aplikovat léčebné přípravky a hlavně používat ve větší míře
ekologické a přírodě blízké zootechnické metody tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destructor.
Do systému včelaři zadávají data dobrovolně, systém
mohou využívat a informace z něho čerpat všichni
včelaři, orgány státní správy, včetně Státní veterinární správy.

9. Vydání DVD Včelař–Farmář
Výukové DVD, jako výstup projektu Včelař–Farmář,
bylo včelařům nabídnuto na jaře 2015. Video představuje 15 dílů instruktážních návodů na chov včel,
a to nejen pro velké včelaře. DVD si včelaři velmi oblíbili a dle ohlasů patří mezi dobré počiny PSNV-CZ
v oblasti vzdělávání. DVD lze pořídit na webových
stránkách www.psnv.cz/eshop.
10. Vydání učebnice Včelařství I. svazek
První svazek učebnice Včelařství byl včelařům nabídnut během podzimu 2015. Svazek obsahuje kapitoly
Zootechnika a Nemoci včel, prevence a terapie. Ohlas
na učebnici je také výborný; od roku 1985 jde o první
původní českou učebnici včelařství. Celá učebnice
bude mít 15 kapitol ve 4 svazích. Další svazky vyjdou
v roce 2016 a 2017. Knihu lze pořídit na webových
stránkách www.psnv.cz/eshop.

7. Letní školy nástavkového včelaření
Bylo uspořádáno celkem 15 Letních škol nástavkového včelaření (2 × Myslíč u Benešova, 2 × Loštice;
Bálkova Lhota u Tábora, Horní Nezly u Litoměřic, Háj
ve Slezsku, Lhotka u Telče, Borová Lada na Šumavě,
Krušlov u Volyně, 2 × Brumlov-Bylnice v Bílých Karpatech, Křivenice u Mělníka, Chodov u Domažlic, Jalubí
u Uh. Hradiště). Školy absolvovalo 217 začínajících
i pokročilých včelařů. V roce 2015 se jednalo již o XII.
běh těchto populárních škol, kde si účastníci kromě
teoretických informací osvojují hlavně praktické dovednosti přímo na včelnicích. Školy vedou renomovaní specialisté v oboru, jak ve smyslu praktickém, tak
ve smyslu teoretickém, což se také promítá významně
do programu každé školy. Podstatná část výukového
programu, zejména ve školách určených pro začátečníky, je vyhrazena praktickým činnostem na včelnici a práci se včelami. Dvě školy na začátku sezony
(tzv. přípravky) byly určeny úplným začátečníkům.

11. Pracovní kalendář
Velký pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informacemi a možností zapisování údajů o hmotnosti
včelstev, léčení, výnosu medu, chovu matek, přednáškách apod. byl včelařům distribuován zdarma
na včelařských akcích a na vyžádání poskytnut i dalším včelařským spolkům. Na kalendáři se nezapomnělo na pomůcku pro chov matek, kterou včelaři
dle ohlasů hojně využívají. Výroba kalendáře je ﬁnancována z inzerátů sponzorů.
12. Pražská včelařská setkávání
Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval
na podzim 2015 v Praze 6 v posluchárně ČVUT.
Martin Kamler a Tomáš Erban se věnovali zdraví včel,
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kroužek. Další přednášky a kurzy byly provedeny lektory PSNV-CZ v rámci akcí pořádaných ZO Českého
svazu včelařů po celé ČR.

Jakub Straka, Hana Křiženecká a Miloš Vondruška
přednášeli o samotářských včelách a o opylovatelích
ve městě, Jiří Přeslička přednášel o zootechnice a racionalizaci včelařství. Cyklus přednášek pokračoval
i na začátku roku 2016.

17. Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2015 pokračovalo studium v učebním oboru
Včelař, který byl akreditován v roce 2011. Kromě
druhého ročníku od září 2015 nastoupilo dalších 26
žáků prvního ročníku dálkového studia. O studium je
velký zájem. Přihlášek bylo podáno 42. Celkový počet
žáků v prvním a druhém ročníku je 50. Dálková forma
učebního oboru Včelař trvá dva roky. Více informací
se nachází na webu www.soublatna.cz .

13. Jarní seminář nástavkového
včelaření Nepomuk
Na jaře 2015 PSNV-CZ společně s včelařským spolkem Nepomuk pořádala Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku. O historii včelařství
v Nepomuku referoval Jan Turč, množení včelstev
oddělky přednesl Petr Texl, o nosematóze referoval
Martin Kamler, přednášku na téma včelařské cykly
a hromadné úhyny včelstev měl Bronislav Gruna.
Zahraniční host Henk Kok z Nizozemska nás seznámil
s projekty varroatolerance v Nizozemsku.
Na základě ohlasu mezi včelaři se pořadatelé rozhodli
jarní seminář zorganizovat i v roce 2016.

18. Moravská včelařská škola
V Hranicích na Moravě ve spolupráci se Střední
lesnickou školou pokračuje model jednoletého
včelařského vzdělávání, který jsme započali v roce
2010 v Blatné. Jedná se o víkendové přednášky
a kurzy vedené předními včelařskými odborníky,
které jsou určeny pro 32 posluchačů. O tento
typ vzdělávání je velký zájem a opět jsme vyplnili
mezeru na pomyslné včelařské vzdělávací mapě. Tato
forma vzdělávání je plně v režii PSNV-CZ, odbornou
úroveň garantuje Oddělení včelařství na Mendelově
univerzitě v Brně.

14. Podzimní seminář
nástavkového včelaření Zbýšov
Již tradiční podzimní seminář nástavkového včelaření
ve Zbýšově u Brna si našel stálé místo v návštěvnosti
mnoha včelařů. Květoslav Čermák přednášel na téma
První zkušenosti s chovem včel na malých buňkách;
Tomáš Heller popsal chov včely tmavé; Antonín Přidal
uvedl přednášku Některé poznatky o kleštíkovi.
Zdeněk Klíma nás seznámil ze zkušenostmi z Velké
Británie z tamní National Honey Show 2015; Karel
Jiruš referoval o tom, jak se tvoří cena medu v ČR,
Štěpánka Dlouhá měla přednášku s názvem Jak vystrašit včely a Marian Solčanský seznámil publikum
s problematikou přemetání na mezistěny jako se
způsobem ozdravení včelstva. Další krátké příspěvky
zazněly v rámci diskuse.

19. e-Věstníky
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV-CZ
a uživatelů VMS pokračovalo vydávání elektronického Věstníku (e-Věstník). Jedná se o nepravidelné
internetové informování formou článků, upoutávek,
výzev a včasného varování (např. při invazi varroózy).
Tento moderní způsob komunikace našel u včelařské
obce velký ohlas a je i pro PSNV-CZ dobrým ukazatelem, kudy by se měla ubírat komunikace mezi členy
naší geograﬁcky rozptýlené komunity. V roce 2015
vyšlo 18 čísel e-Věstníku.

15. Kurzy nemoci včel
V roce 2015 se uskutečnilo několik dvoudenních intenzivních kurzů s tématikou Nemoci včel.
Kurzy vede Zdeněk Klíma a kromě teorie nemocí dospělých včel a nemocí plodů jsou zařazena i cvičení
z tlumení varroózy a mikroskopie nemocí včel. Kurzy
probíhají v Blatné na SOU a v Brně na VFU.

20. Lokální spolková činnost
pod záštitou PSNV-CZ
Podkrkonošské potlachy v pohodě (PPP) – projekt
iniciovaný Ing. Karlem Jirušem – představuje jednodenní a většinou na jedno základní téma zaměřené
včelařské vzdělávací akce v zimních měsících. V roce
2015 se uskutečnily tři PPP vždy za účasti předního
včelařského odborníka.
Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezánek pod vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku – projekt
pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem
Slezan.

16. Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky organizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace v rámci
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PSNV-CZ v roce 2014 uspořádala 84
přednášek a 97 kurzů a byl veden jeden včelařský
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Finanční zpráva
Náklady v celých tisících Kč

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu – ostatní

Hospodářská
činnost

Celkem

70

48

118

Spotřeba materiálu – Moderní včelař

0

601

601

Spotřeba materiálu – učebnice Včelařství

0

45

45

88

0

88

158

694

852

54

13

67

0

1

1

146

5

151

Náklady na reprezentaci

39

1

40

Služby – PSNV-CZ

40

47

87

Služby – ubytování

9

0

9

Služby – náklady MV

0

528

528

351

0

351

0

71

71

827

0

827

1 466

666

2 132

Mzdy – zaměstnanci

36

237

273

Mzdy – DPP, honoráře

630

179

809

21

114

135

687

530

1 217

1

0

1

10

0

10

Smluvní pokuty a penále

1

0

1

Kursové ztráty

6

0

6

115

0

115

2

0

2

134

0

134

2 446

1 890

4 336

Náklady za prodané zboží
Spotřebované nákupy celkem
Cestovné – PSNV-CZ
Cestovné – MV inzerce
Cestovné – školy a vzděl. akce

Služby – školy
Služby – Včela a úl
Služby – ostatní
Služby celkem

Zákonné soc. pojištění vč. zdrav.
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Zákonné pojištění

Odpis pohledávek
Poplatky bance
Ostatní náklady celkem

Náklady celkem k 31. 12. 2015

7

Výnosy v celých tisících Kč

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Tržba – časopis MV

0

1 405

1 405

Tržba – inzerce

0

403

403

Tržba – učebnice Včelařství

0

191

191

Tržba – trička, kalendář, ostatní

0

38

38

984

40

1 024

Tržba – sborník, hrnky

0

4

4

Tržba – DVD

0

224

224

Tržba – Včela a úl

0

322

322

Tržba – PVS

0

21

21

Tržba – VMS

0

20

20

984

2 688

3 652

2

0

2

Příjaté členské příspěvky

248

0

248

Přijaté příspěvky – dary

25

0

25

Přijaté příspěvky celkem

273

0

273

Dotace SZIF

517

0

517

Dotace MZe

400

0

400

Dotace JČK VF

153

0

153

2

0

2

Provozní dotace celkem

1 072

0

1 072

Výnosy celkem k 31. 12. 2015

2 331

2 668

4 999

Hospodářský výsledek před zdaněním

– 115

778

603

Hospodářský výsledek po zdanění

– 115

687

572

Tržba – školy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem

Dotace 1.D

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne: 28. 6. 2016

Podpis statutárního orgánu:

RNDr. Leopold Matela
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015
v celých tisících Kč

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dloudobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0

0

769

1 723

Zásoby

88

326

II.

Pohledávky

73

240

III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

608

1157

IV.

Jiná aktiva celkem

769

1 723

Aktiva celkem

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

658

1 322

I.

Jmění celkem

340

659

II.

Výsledek hospodaření celkem

318

663

B.

Cizí zdroje celkem

111

401

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

111

250

IV.

Jiná pasiva celkem

151

Pasiva celkem

769

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne: 28. 6. 2016

1 723

Podpis statutárního orgánu:

RNDr. Leopold Matela
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Partnerství a spolupráce
1. Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR
a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce
2015 se PSNV-CZ zúčastnila jednání na MZe ve věci
Národního včelařského programu a novelizace Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. na období 2017–2019.

sledování zimních úhynů včelstev asociace COLOSS.
Členové PSNV-CZ jsou do projektu zapojeni, včetně
propagace a seznamování s výsledky projektu.
Hlavním koordinátorem za UP Olomouc je člen
PSNV-CZ Jiří Danihlík.
5. Střední odborné učiliště Blatná
Jihočeská včelařská škola se díky spolupráci SOU
Blatná a PSNV-CZ přetransformovala od září 2011
na akreditovaný učební obor 41-51-H/02 Včelař. Jedná
se o dálkovou formu zkráceného studia s výstupním
výučním listem. Studium je dvouleté se závěrečnými
zkouškami. 50 % výuky představuje odborný výcvik.
Učitelé tohoto oboru jsou převážně lektoři PSNV-CZ.
Každým rokem obor Včelař navštěvuje 50 studentů.

2. Mendelova společnost
pro včelařský výzkum, z. s. (MSVV)
Spolupráce s MSVV je vzhledem ke kompatibilitě cílů
a personálnímu propojení na velmi dobré úrovni.
Mnozí členové se účastní pravidelných akcí MSVV,
seminářů na včelnicích předních odborníků a diskusí
o metodice chovu. Řada členů PSNV-CZ je zapojena
v projektu MSVV „Vyhledávání varroatoleratních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich
chov a selekce“.

6. Střední lesnická škola Hranice
Moravská včelařská škola představuje soubor víkendových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů zajišťovaných PSNV-CZ a jejími lektory a spolupracovníky.
Využívání prostor školy a zařízení se řídí smlouvou
o spolupráci.

3. Mendelova univerzita Brno
Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garantem
mnoha včelařských aktivit, které PSNV-CZ pořádá.
MU Brno je odborným garantem výuky Moravské
včelařské školy.

7. Spolek chovatelů včely tmavé
Spolupráce se Spolkem chovatelů včely tmavé je
velmi úzká, zejména ve věci budování oplozovací stanice, pořádání seminářů a workshopů. V minulosti
jsme byli spoluřešiteli projektu „Vyhledávání a testování varroatolerantních linií včel v původní populaci
včel pro zachování biodiverzity v ČR“.

4. Univerzita Palackého Olomouc
Spolu s Mendelovou společností pro včelařský výzkum a UP Olomouc se PSNV-CZ spolupodílela
na na aktivní účasti na mezinárodní konferenci
EurBee 2015 (poster: Jelleines – a group of peptides with antimicrobial functions with potential anti-American foulbrood properties; S. Dostálková,
J. Danihlík, J. Bzdil, M. Petřivalský).
Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc je intenzivní zejména v rámci mezinárodního projektu

E

8. Český svaz včelařů, z. s. (ČSV)
Na úrovni základních a okresních organizací Českého
svazu včelařů je spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí ČSV zajišťují lektoři PSNV-CZ.

Poděkování
vynálezu medometu – propagace včelařství. V neposlední řadě děkujeme všem včelařům a dalším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky, nýbrž i svojí
činnosti přispěli k úspěšné realizaci vzdělávacích
a prezentačních akcí.

PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou
členských příspěvků, které jsou využívány k naplnění
cílů společnosti. SZIF děkujeme za ﬁnanční příspěvky
na vzdělávací aktivity. Ministerstvu zemědělství
ČR děkujeme za ﬁnanční podporu projektu 150 let
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Orgány PSNV-CZ
PSNV-CZ měla v roce 2015 jednoho stálého zaměstnance – ředitele kanceláře; ostatní funkce vykonávají zvolení
členové dobrovolně. Stav členské základny k 31. 12. 2015 byl 720 členů.
Rada PSNV-CZ:
RNDr. Leopold Matela (předseda); Radomír Hykl
(první místopředseda); Ludvík Marek (druhý místopředseda); Mgr. Zdenka Cutáková; PhDr. Jiří Matl;
Mgr. Alena Machová; Michal Kabát

Časopis MODERNÍ VČELAŘ
Šéfredaktor: PhDr. Marie Šotolová
Redakce: Ing. Jaroslav Prýmas; Ing. Petr Texl,
Mgr. Libor Hruška, Ph.D.

Dozorčí rada PSNV-CZ:
Ing. Vladimír Sabolovič (předseda);
Pavel Novák; Ing. Marek Konvičný

Redakční rada:
Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (předseda); MUDr. Jiří
Brožek; Ing. Květoslav Čermák, CSc.; Mgr. Bronislav
Gruna; Ing. Jan Jindra; Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.;
Doc. RNDr. František Weyda, CSc.; Ing. Robert Chlebo,
Ph.D.; Ing. Ivan Černý

Ředitel: Ing. Petr Texl
Jednatel: Michal Kabát

Kontakty a identiﬁkační údaje
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl L, vložka 3171

Statutární představitel:
předseda a první místopředseda
e-mail:
info@psnv.cz www.psnv.cz www.modernivcelar.eu

Sídlo a adresa kanceláře:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Staroměstská 2362/6a, 370 04 České Budějovice
tel.: 728 717 375

IČ: 265 19 836, DIČ CZ 265 19 836
PSNV-CZ je plátcem DPH
Bankovní spojení: 2200517978 /2010

RNDr. Leopold Matela, předseda
V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2016

Výroční zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., za rok 2015
Vydala PSNV-CZ, z. s., v roce 2016
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