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Milí čtenáři výroční zprávy! 
Rok 2018 nebyl opět 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 2018 byl také rokem 
sněmovním.  

Ve vzdělávání jsme i v roce 2018 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). Realizovali jsme již 15. ročník oblíbených Letních škol nástavkového 

včelaření, jimiž prošlo přes 91 zájemců o nové postupy ve včelaření. V oblasti vzdělávání pokračovaly projekty 
jako Pražská včelařská setkávání a Olomoucká včelařská setkávání. 

Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala v rámci vzdělávacích aktivit. 

PSNV-CZ je aktivním členem mezinárodního projektu monitoringu zimních ztrát včelstev realizovaného 
asociací COLOSS. 

V září 2018 jsme v Brně opět organizovali Medové slavnosti, její součástí byla soutěž o Med roku 2018.  

Radomír Hykl  

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. 

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:  

 péčí o růst odborné úrovně členů, 

 prací na dlouhodobě udržitelných 
postupech; 

 zlepšování zdravotního stavu včelstev; 

 propagací jednoduchých a levných úlových 

systémů, v našem případě hlavně ve světě 

nejrozšířenějšího Langstrothova nástav-
kového úlového systému; 

 vytvářením podmínek pro propagaci a pro-
dej včelích produktů zákazníkům přímo 
včelařem; 

 vydáváním odborného časopisu a dalších 

publikací

 

B Činnost PSNV-CZ v roce 2018

1. Časopis Moderní včelař 

XV. ročník celobarevného odborného časopisu 

Moderní včelař vycházel v roce 2018 jako měsíčník 

v rozsahu 48 stran a zároveň také funguje elektro-
nická verze časopisu. Časopis je volně v prodeji na 

stáncích a v trafikách. V průběhu roku 2018 mírně 

stoupal počet předplatitelů i prodaných výtisků. 
Kromě pravidelných rubrik a reportáží byly v roce 
2018 v časopise uveřejněny články věnované těmto 

tématům:  

• Včelaření elixírem života (MV1) 

• Mateří kašička (MV2) 
• Odpady ve včelaření (MV3) 

• Drony ve včelaření (MV4) 
• Přelarvování a chov matek (MV5) 

• Orientální včely (MV6) 

• Trubci (MV7) 
• Plemeno Buckfast (MV8) 
• Kláty a brtě v současnosti (MV9) 

• Modelování z vosku (MV10) 

• Obal prodává (MV11) 

• Zimní slunovrat a včely (MV12) 

2. e-Věstníky 

Pro rychlejší a operativní informování členů  PSNV-
CZ pokračovalo vydávání elektronického Věstníku

(e-Věstník). Tento způsob komunikace má u vče-

lařské obce velký ohlas a je funkčním komuni-
kačním kanálem mezi členy naší geograficky 

rozptýlené komunity. V roce 2018 vyšlo 14 čísel 
e-Věstníku. 

3. Vydavatelská činnost 

PSNV-CZ vydala v roce 2018 tuto publikaci: 

• kolektiv autorů: Po stopách brtnictví; 

ISBN 978-80-907079-2-4 

• kolektiv autorů: Pexeso Včelí království; 
ISBN 978-80-907079-1-7 

4. Pracovní kalendář na rok 2018 

Velký pracovní nástěnný kalendář s užitečnými 

informacemi a možností zapisování údajů byl 

včelařům distribuován zdarma na včelařských 
akcích. Výroba kalendáře je financována z inzerátů 
sponzorů. 

5. Lokální spolková činnost pod záštitou PSNV-CZ  

Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezánek pod 
vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku – projekt 
pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem 
Slezan.  



5 

 

6. Dotace SZIF  

Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky or-
ganizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace v rámci 

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. PSNV-CZ uspořádala v roce 2018 celkem 

78 přednášek a 64 kurzů a byly vedeny dva 
včelařské kroužky.  

Další přednášky a kurzy byly vedeny lektory PSNV-
CZ v rámci akcí pořádaných ZO Českého svazu 

včelařů a jiných nově vzniklých včelařských 

sdružení po celé ČR.  

7. Učební obor 41-51-H/02 Včelař 

V roce 2018 pokračovalo v SOU Blatné studium 

v učebním oboru Včelař, který byl akreditován 
v roce 2011. PSNV jako odborný garant tohoto 
učebního oboru zprostředkovává lektory pro tuto 
výuku.  

8. 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. Tato forma 

vzdělávání je plně v režii PSNV-CZ, odbornou 

úroveň garantuje včelařské oddělení Mendelovy 
univerzity v Brně. 

9. Seznam lektorů PSNV-CZ 

Ke dni 31. 1. 2018 byl na SZIF prostřednictvím  ČSV 
(jakožto žadatele o dotaci na vzdělávací akce dle 
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších 

změn) předán aktualizovaný seznam lektorů PSNV-
CZ. U lektorů jsou uvedeny vizitky, témata a za-

měření 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 subjekty. 

Vizitky lektorů jsou uvedeny na www.psnv.cz 
(vzdělávaní/lektoři PSNV.)  

10. Vzdělávání lektorů 

V sobotu 24. 11. 2018 proběhl v Praze workshop, 
jehož náplní bylo jednak zhodnocení celého 

vzdělávacího cyklu PSNV-CZ, jednak otázky 
vzdělávání lektorů, lektorské dovednosti a pře-

devším seznámení s novinkami z oboru tak, aby 
lektoři PSNV-CZ byli na další sezonu řádně při-
praveni. Byl rozpracován plán vzdělávání na rok 
2019, včetně XVI. ročníku LŠNV. 

11. Letní školy nástavkového včelaření 

V průběhu roku 2018 bylo uspořádáno celkem 9 

letních škol nástavkového včelaření (1x Myslíč 

u Benešova, 2x Bouzov u Olomouce; 2x Dolní 

Křečany; 1x Kněž u Havlíčkova Brodu; 1x Křivenice, 
3x Pasečnice. Školy absolvovalo 91 začínajících 
i pokročilých včelařů.  

V roce 2018 se jednalo již o XV. ročník těchto 

populárních škol, při nichž si účastníci kromě 
teoretických informací osvojují hlavně praktické 
dovednosti přímo na včelnicích. Školy vedou lektoři 

a 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 vče-

lami. Jedna škola na začátku sezony (tzv. přípravka) 
byla určena úplným začátečníkům. Naopak některé 
školy pro pokročilé byly zaměřeny na výrobu me-

doviny, zpracovaní vosku apod. (Více informací na 
www.lsnv.cz) 

12. Po stopách brtnictví  

PSNV-CZ spolu se zážitkovým centrem Ursus Dolní 
Lomná pořádali v Informačním středisku CHKO 
Beskydy 27. – 29. 4. 2018 workshop Po stopách 

brtnictví. Účastníci se praktickou formou naučili 

vytvářet brť pod vedením zkušených lektorů 
brtníků/lesníků z Polska. Projekt podpořilo MZe. 
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13. Pražská včelařská setkávání 

Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval i 
v roce 2018 na Střední zahradnické škole a Střed-

ním odborném učilišti v Praze – Hloubětíně, od 
října 2018 následně v Goethe Institutu. 

Jednotlivé přednášky v roce 2018 (pořadatelé: 
PSNV-CZ, Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7, sdružení 
Hradčanské včely) 

• 18. 1. 2018 – Nový veterinární zákon 

v praxi, prodej medu ze dvora a na tržišti 

(M. Konečná, L. Čeleda, P. Texl) 
• 22. 2. 2018 – Přirozený chov matek 

(Milan Havelka)   
• 22. 3. 2018 – Super silná včelstva 

(Milan Havelka) 

• 23. 10. 2018 – My, včely a mikrobiom aneb 

kdo v nás přebývá a další zajímavosti 
(Jaroslav Petr) 

• 20. 11. 2018 – Poznatky ze zahraničí v mé 
včelařské praxi (Tomáš Moravec) 

• 11. 12. 2018 – V království včelího vosku, 
zpracování – odlévání mezistěny a výroba 

voskových ozdob a svíček (Marian Mečiar) 

14. Olomoucká včelařská setkávání 

Cyklus přednášek pro včelaře a veřejnost se konal 

tradičně v prostorách Palackého university: 

• 20. 1. 2018 – Apiterapie (Jana Hajdušková) 
• 10. 2. 2018 – Medovina (Jar. Lstibůrek) 
• 17. 3. 2018 – Chov silných včelstev

(Radomír Hykl) 
• 21. 4. 2018 – procházka městem: 

Včelařsky významné rostliny (nejen) ve 

městě (Petr Nádvorník) 
• 12. 5. 2018 – praktický kurz na včelnici 

Bouzov: Chov matek a množení včelstev 
(Leopold Matela, Jan Havelka, Miroslav 
Křížek) 

• 20. 10. 2018 – Vzdálený monitoring včel-

stev (Pavel Mach) 

• 18. 11. 2018 – Chemickou válku s roztoči 
začínáme prohrávat a co dál?

(Zdeněk Klíma) 
• 15. 12. 2018 – Chov silných včelstev a chov 

matek přirozenou cestou (Milan Havelka) 

15. Valašská včelařská vzdělávání 

Na jaře odstartoval první ročník přednáškového 
cyklu Valašská včelařská setkávání. PSNV-CZ jej ve 

Valašském Meziříčí v Kulturním domě Hrachovec 
pořádá spolu s Včelaři Valašskomeziříčska. 

• 3. 3. 2018 – Varroóza v praxi
(Leopold Matela, Jiří Mohelník) 

• 28. 10. 2018 – Chov silných včelstev se za-
měřením na rané snůšky a Chov přiroze-

ných matek (Milan Havelka) 

• 8. 12. 2018 – Jak se nenechat nachytat kle-
štíkem včelím aneb úspěšně včelaříme 
s varroózou (Jiří Danihlík) 

16. Výstavy 

V roce 2018 se PSNV-CZ zúčastnila těchto vý-
znamnějších výstav konaných na území České 
republiky: 

• 8. – 12. 4. 2018 – TECHAGRO Brno, mezi-
národní veletrh zemědělské a lesnické 
techniky 

• 23. – 27. 5. 2018 – NATURA VIVA Lysá nad 
Labem, mezinárodní výstava myslivosti, 

rybářství, včelařství a pobytu v přírodě 
• 23. – 28. 8. 2018 – Země živitelka České 

Budějovice, 45. mezinárodní zemědělská 

výstava 

• 14. – 22. 9. 2018 – Zahrada Čech Litomě-
řice, 41. ročník se zaměřením na všechny 
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky 

a milovníky přírody 
• 21. – 23. 9. 2018 – Život na zahradě Ostra-

va, 15. ročník výstavy pro zahrádkáře 

a včelaře 
• 19. – 20. 10. 2018 – Hanácká včela Olo-

mouc, Mezinárodní včelařská výstava 
spojená s konferencí zlepšovatelů a vy-
nálezců ve včelařství 

Stánek PSNV-CZ propaguje na výstavách obor 

včelařství, kvalitní včelí produkty přímo od včelaře, 

svoji činnost a nabízí poradenství v chovu včel 
a prodej různých publikací včetně DVD a časopisu 

Moderní včelař.  

Účast na výstavách byla realizována za finanční 
podpory ministerstva zemědělství. 
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17. Setkání uživatelů varroamonitoring systému 

Dne 6. 1. 2018 se na Mendelově universitě v Brně 
konalo tradiční IX. setkání uživatelů VMS spojené 

s odbornou konferencí. Na programu byly tyto 
přednášky: 

• Výsledky a prostorové souvislosti mezi daty 
studie „Monitoringu zimování včelstev“ 
(Jan Brus) 

• Elektronický monitoring včelstev 

a varroóza (Pavel Mach) 

• Varroóza a virózy (Květoslav Čermák) 
• Instruktáž k aplikaci kyseliny šťavelové 

pokapem (Zdeněk Klíma) 

• Zastavme pokrok, všechny změny jsou 
k horšímu (Karel Jiruš) 

• Hledání odolnějších včelstev nejen proti 

varroóze (Jan Peterek) 
• Příčiny úhynu včelstev během zimy 

a předjaří v roce 2017 ve Skaličce u Tišnova 
(Michal Počuch) 

• Odsavač VD efektivně (Pavel Holub) 
• Diagnostika varroózy smyvem ve větším 

včelařském provozu (Bronislav Gruna)  

18. Josef Antonín Janiš 2018 

Dne 20. 1. 2018 se v Plzni konala mezinárodní 

včelařská konference u příležitosti 230. výročí 

popisu partenogeneze u včel farářem Josefem 
Antonínem Janišem. V kontextu této historické 
události byl program konference věnován biologii, 

genetice, šlechtění a chovu matek, s důrazem na 
dnes velmi aktuální téma šlechtění včel na odolnost 
proti nemocem. 

Na programu byly tyto přednášky (více na 
https://janis2018.webnode.cz/): 

• Josef Antonín Janiš,  jeho doba, dílo, vče-
laření (Martina Hřebenářová, Ivan Černý, 
Mario Kubec) 

• Pannobřezost čili partenogeneze, aneb 

udělej si sám (Jaroslav Petr) 

• Epigenetika - "dělnice" genetického kódu 
ve službách včelaře (Jan Nevoral) 

• Jak se dělá hmyzí společenství?  
(Pavel Jedlička) 

• Nové objevy v apidologii 

(Štěpánka Dlouhá) 
• Vyhodnocení ztrát v chovu matek  

(Bronislav Gruna) 
• Jak se dopracovat k vitálním chovům 

včel (Květoslav Čermák) 

19. Jarní seminář nástavkového včelaření Nepomuk 

PSNV-CZ společně se ZO ČSV Nepomuk pořádala 
dne 24. 03. 2018 již pátý Jarní seminář nástav-

kového včelaření. Zazněly následující přednášky:  

• Aktuální situace včelařství v ČR 

(Petr Texl, Jan Turč) 
• Včelaření v kombinovaném systému 

(Radek Hykl)  
• Falšování vosku – aktuální poznatky 

(Alena Machová) 
• Odběr a zpracování pylu 

(Robert Löffler – SRN) 

• Praktické příklady elektronické evidence 
a monitoringu včelstev (Pavel Mach) 

• Výzkumné projekty Mendelovy společnosti 
pro včelařský výzkum (Josef Kala) 

20. Soutěž Med roku 2018 

Třetí ročník soutěže „Med roku 2018“ se uskutečnil 
ve dnech 15. – 16. 9. 2018 v Brně, Žabovřeskách – 

Kulturním domě Rubín. Kromě soutěže proběhla 
také odborná mezinárodní konference na téma 
„Úspěšný chov a zdraví včel“. Po oba dva dny byla 

v nabídce výstava soutěžních medů. Všechny medy 
– celkem 148 – měli možnost ochutnat a porovnat 

nejen včelaři, kteří se zúčastnili konference, ale 
i široká veřejnost, pro kterou je akce zaměřena, 
včetně poradenské činnosti v oblasti kvality včelích 

produktů. Na akci byla i možnost analýzy kva-

litativních parametrů donesených vzorků vlastního 
medu a řízené degustace medů.  

Vše je podrobně popsáno na www.medroku.cz . 
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21. Sněm PSNV-CZ  

VII. Sněm se konal dne 3. 11. 2018 v hotelu Pra-
men, Praha. Součástí sněmu byly volby části Rady. 

Sněm dále projednal zprávu o hospodaření a činno-
sti spolku včetně změn ve stanovách. Během jedná-

ní byly projednány náměty pro činnost PSNV-CZ 
v dalším období.  

V předvečer sněmu se konalo otevřené jednání 
Rady. 

22. Coloss 2018 

Seminář k výsledkům monitoringu zimních úhynů 

2017/2018 proběhl dne 10. 11. 2018 v Olomouci za 

účasti zahraničních lektorů: 

• Léčba včelích nemocí, včelaření v Dánsku 
(Fleming Vejsnaes – Dánsko) 

• Která včela je pro vás nejlepší? 
– se zaměřením na užitkovost plemen včel 

(Norman Carreck – Velká Británie) 

Garantem semináře byl člen redakční rady Moder-
ního včelaře Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. z Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

23. Ostatní akce  

• 24. 2. 2018 – přednáška Chov zdravých 
včelstev (Jan Jindra), Račice u Štětí 

• 10. 3. 2018 – Podkrkonošský potlach 
v pohodě, Trutnov 

• 1. – 2. 9. 2018 – 3. jízda Na Větře, 
Horní Heřmanice 

• 27. 10. 2018 –konference Varroatolerance 
a vitalita včel, Brno (ve spolupráci s MSVV) 

• 28. 10. 2018 –konference Varroatolerance 

a vitalita včel, Plzeň (ve spolupráci s MSVV) 
• 8. – 9. 11. 2018 – přednáška Dějiny vče-

lařského školství na území ČR (Marie Šoto-

lová), Praha - 44. Mezinárodní interdisci-
plinární vědecká konference Agrární / 

zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. 

století ve střední Evropě.   
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C Finanční zpráva

Náklady v celých tisících Kč Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 

Celkem 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 0 1 390 1 390 

Osobní náklady 284 1 071 1 355 

Daně a poplatky 9 6 15 

Ostatní náklady 497 1 712 2 209 

Náklady celkem k 31. 12. 2018    790 4 179 4 969 

Výnosy v celých tisících Kč Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

Celkem 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 578 3 453 4 031 

Přijaté příspěvky 290 0 290 

Dotace SZIF 188 0 188 

Dotace MZe 494 0 494 

Dotace 1.D 3 0 3 

Dotace Janiš Plzeň 94 0 94 

Provozní dotace celkem 779 0 779 

Výnosy celkem k 31. 12. 2018 1 647 3 453 5 100 

Hospodářský výsledek před zdaněním 857 -726 131 

Hospodářský výsledek po zdanění 857 -753 104 

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová Podpis statutárního orgánu: 

Sestaveno dne 15. 6. 2019 

Ing. František Hubáček 
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2018 

v celých tisících Kč 

AKTIVA Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 3 019 3 015 

I. Zásoby 383 291 

II. Pohledávky 603 437 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 033 2 287 

IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Aktiva celkem 3 019 3 015 

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 2 501 2 623 

I. Jmění celkem 1 890 2 492 

II. Výsledek hospodaření celkem 611 131 

B. Cizí zdroje celkem 516 392 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 169 170 

IV. Jiná pasiva celkem 347 222 

Pasiva celkem 3 019 3 015 

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová Podpis statutárního orgánu: 

Sestaveno dne 15. 6. 2019 

Ing. František Hubáček 
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D Partnerství a spolupráce

1. Státní správa ČR

Na úrovni státní správy spolupracujeme s Mini-

sterstvem zemědělství, Státní veterinární správou 
ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem. 
V roce 2018 se PSNV-CZ zúčastnila jednání na MZe, 
týkající se grantů NNO, Včelařského programu na 
období 2020 – 2022 a novely Nařízení vlády č. 
197/2005 Sb.. 

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 varroa-
toleratních včelstev v populaci včely medonosné na 
území ČR, jejich chov a selekce“. 

3. Mendelova univerzita Brno

Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garan-

tem mnoha včelařských aktivit, které PSNV-CZ 
pořádá. MU Brno je odborným garantem výuky 
Moravské včelařské školy. 

4. Univerzita Palackého Olomouc

Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc je 
intenzivní zejména v rámci mezinárodního projektu 
sledování zimních úhynů včelstev v rámci asociace 

COLOSS. Členové PSNV-CZ jsou do projektu 

zapojeni včetně propagace a seznamování s vý-
sledky projektu. Hlavním koordinátorem za UP 
Olomouc je Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Společně 

s MSVV a UP Olomouc se PSNV-CZ spolupodílela na 
organizaci odborných seminářů týkajících zdraví 

včel. 

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 vý-
stupním 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. 

6. Střední lesnická škola Hranice

Moravská včelařská škola představuje soubor 
víkendových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů 
zajišťovaných PSNV-CZ a jejími lektory a spolu-
pracovníky. 

7. Spolek chovatelů včely tmavé

Spolupráce se Spolkem chovatelů včely tmavé je 
velmi úzká, zejména ve věci budování oplozovací 
stanice, pořádání seminářů a workshopů.  

8. Český svaz včelařů, z. s. (ČSV)

Na úrovni základních a okresních organizací ČSV je 
spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí pořá-
daných ČSV je zajišťováno lektory PSNV-CZ. 

9. Asociace soukromých zemědělců (ASZ)

V roce 2018 se PSNV-CZ stala členskou organizací 

Asociace soukromých zemědělců. Spolupráce byla 
navázána i mezi redakcí Moderního včelaře a Sel-
skou revuí (vydává ASZ).
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E Poděkování

PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou 
členských příspěvků, které jsou využívány k na-

plnění cílů společnosti. SZIF děkujeme za finanční 
příspěvky na vzdělávací aktivity. Děkujeme MZe za 
poskytnutí finančních prostředků na projekty pro 

NNO. V neposlední řadě děkujeme všem včelařům 
a dalším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky, 

nýbrž i svojí činnosti přispěli k úspěšné realizaci 
vzdělávacích a prezentačních akcí.

 F Orgány PSNV-CZ

PSNV-CZ měla v roce 2018 jednoho stálého zaměstnance – ředitele kanceláře; ostatní funkce vykonávají 
zvolení členové dobrovolně. Práce šéfredaktora časopisu Moderní včelař je vykonávána na základě Smlouvy 
o dílo. Stav členské základny k 31. 12. 2018 byl 803 členů.

Rada PSNV-CZ  

Předseda: Ing. František Hubáček 

První místopředseda: Ing. Lukáš Prýmas 

Druhý místopředseda: Mgr. Petr Kellner 

Členové Rady k 31. 12. 2018: Mgr. Alena Machová, 

MBA; RNDr. Leopold Matela; Jiří Mohelník; Tomáš 
Plevan; Ing. Petr Texl, Ing. Miloš Vondruška 

Dozorčí rada PSNV-CZ: 

Předseda: Ing. Vladimír Sabolovič;  

Členové: Jan Kuřík; Pavel Novák 

Ředitel kanceláře: Radomír Hykl 

Jednatel (personalista): Jan Turč 

Administrátor: Ing. Marek Konvičný 

Časopis MODERNÍ VČELAŘ 

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová 

Redakce: Ing. Jaroslav Prýmas; Ing. Petr Texl 

Redakční rada: 

Ing. Květoslav Čermák, CSc.; Ing. Ivan Černý;  Mgr. 
Jiří Danihlík, Ph.D.; Ing. Pavel Fiĺo; Mgr. Bronislav 
Gruna; Mgr. Libor Hruška, Ph.D.; Milan Motyka; 
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.; doc. RNDr. František 

Weyda, CSc.  
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 G Kontakty a identifikační údaje

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s. 

Spisová značka L 18037 vedená u Krajského soudu 

v Ostravě 

Sídlo společnosti: 

do 1. 8. 2018:  Staroměstská 2362/6a, 

370 04 České Budějovice 

od 2. 8. 2018:  Hlavní 99, 753 56 Opatovice 

Kancelář společnosti:  

Hlavní 99, 753 56 Opatovice tel.: 773 899 716 

Statutární představitel:  

předseda a první místopředseda 

e-mail a web:

info@psnv.cz 

www.psnv.cz 

www.modernivcelar.eu 

ID datové schránky: tutx2vr 

IČ: 265 19 836, DIČ: CZ 265 19 836 

PSNV-CZ je plátcem DPH 

Bankovní spojení: 2200517978 /2010 

Ing. František Hubáček, předseda 

V Opatovicích dne 15. 06. 2019 

výroční zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., za rok 2018

Vydala PSNV-CZ, z. s., v roce 2019 




