Zápis z jednání IV. sněmu PSNV-CZ., z. s. konaného 6. a 7. 3. 2015
Místo konání: Penzion Pamir, Zbýšov
Přítomno:
-

pátek 6. 3. -

23 členů PSNV-CZ

-

sobota 7. 3. - 42 členů PSNV-CZ

Program:
Pátek 6. 3. 2015
20:00 přednáška a beseda s Mgr. Bronislavem Grunou na téma: Včelařské cykly
Diskuse o tématech souvisících s činností PSNV-CZ a se sněmem.
Sobota 7. března 2015
Pracovní jednání IV. sněmu
1. Zahájení IV. sněmu – Z. Klíma
2. Volby komisí – Z. Klíma
3. Zpráva o činnosti rady PSNV-CZ – Leopold Matela
4. Zpráva kanceláře. Finanční zpráva – P. Texl
5. Zpráva dozorčí rady – V. Sabolovič
6. Členská agenda, nový web PSNV-CZ – M. Kabát
7. e-Věstník – J. Matl
8. Vzdělávání (Hranice, Blatná, LŠNV, přednášky, kursy) – R. Hykl
9. Vydavatelská činnost (Moderní včelař, publikace) – P. Texl
10. Projekty: Včelař – Farmář (R. Kobza), COLOSS – R. Kobza,
Svépravný včelař – L. Marek
11. Legislativa a dotace, projekt VMS – Leopold Matela
12. Spolupráce s dalšími subjekty – Leopold Matela
13. Návrh nových stanov PSNV-CZ (diskuse k návrhům) – Z. Klíma
14. Představení a volba kandidátů do rady PSNV-CZ – Z. Klíma
15. Shrnutí hlavních závěrů a úkolů pro další období – P. Texl
16 Usnesení (návrh, diskuse, schválení) – Z. Klíma
17. Závěr sněmu – Z. Klíma
18. První zasedání nové rady PSNV-CZ
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Jednání:
Páteční večer byl věnován přednášce na téma Včelařské cykly, již přednesl Mgr. B. Gruna.
Následná diskuse se týkala jednak tématu přednášky, jednak témat, jež se vztahovala k
nadcházejícímu sněmu.
Sobotní jednání sněmu
1. Sobotní jednání zahájil předseda Z. Klíma.
Přivítal účastníky IV. sněmu a poděkoval jim za účast. Konstatoval, že není přítomno
potřebných 50 % členů, sněm tedy není usnášeníschopný a podle znění stávajících stanov je
nutno 30 minut vyčkat. Přestávka byla vyplněna promítáním výukových videí zhotovených v
rámci projektu Včelař – Farmář.
2. Po uplynutí 30 minut bylo konstatováno, že sněm může zahájit jednání podle navrženého
programu, neboť je přítomno 42 členů PSNV-CZ, čímž se stává usnášeníschopným.
Komise:
Z. Klíma navrhl, aby mandátová komise pracovala ve složení M. Kabát, P. Novák, což bylo
přítomnými jednomyslně schváleno.
Dále navrhl složení volební komise: R. Kobza, M. Lstibůrková, hlasování: 41 pro, 1 abstence.
Za členy návrhové komise byli navrženi J. Matl a J. Lstibůrek, pro toto složení hlasovalo 41
přítomných, 1 se zdržel.
Za zapisovatele byl navržen J. Matl a za ověřovatele zápisu pak M. Konvičný a Z. Cutáková.
Schváleni 40 hlasy při 2 abstencích.
Dále účastníci jednání vyslechli jednotlivé zprávy podle programu.
3. Zpráva o činnosti rady – L. Matela
Zprávu o činnosti rady přednesl stávající 1. místopředseda L. Matela. Konstatoval, že od
minulého sněmu se rada sešla celkem na 46 jednáních, která se konala většinou formou
elektronickou (Internet), některých jednání konaných před významnými akcemi v místě jejich
konání se také mohli účastnit členové PSNV-CZ. Z jednání rady jsou pořizovány obsáhlejší
zápisy, které jsou dostupné pro všechny členy v privátní sekci webu PSNV-CZ a budou
zveřejňovány také na interním diskusním fóru PSNV-CZ (dále IF). Zmínil rovněž možnost
lepší informovanosti a diskuse členů prostřednictvím IF, jehož vznik rada iniciovala na
podzim r. 2014.
4. Zpráva o činnosti kanceláře – P. Texl
P. Texl rekapituloval poslední 3 roky práce kanceláře i celkový vývoj PSNV-CZ od r. 2000.
Vývoj od snah o podporu zavedení světového standardu – Langstrothova úlu k dalším
tématům, např. péče o obor a o zdraví včelstev, jednoduchá metodika, prodej ze dvora (od r.
2005), VMS (od r. 2007) etc.
Od r. 2004 začala PSNV-CZ vydávat časopis Moderní včelař a také jednotlivé publikace. Tato
aktivita vyvrcholila v r. 2014 vydáním 1. českého překladu knihy Včela a úl L. L.
Langstrotha.
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Dále zmínil stále se rozšiřující systém vzdělávání PSNV-CZ, prohlubující se modus interní
komunikace se členy (e-Věstník, web, IF, Facebook, privátní sekce webu PSNV-CZ, ankety a
elektronická referenda).
V další části informoval o nástupu nové účetní Ing. I. Dubišárové a o systémových změnách,
jejichž cílem je, aby nebyla kancelář zahlcena takovým množstvím práce.
Novým jednatelem se stal v r. 2015 Michal Kabát, jenž zároveň spravuje Interní fórum a
koordinuje IT problematiku, včetně prací na novém webu PSNV-CZ.
Správy Facebooku PSNV-CZ a administrace vzdělávacích akcí se ujala Zdeňka Cutáková.
Šéfredaktorem e-Věstníku zůstává J. Matl.
Šéfredaktorkou MV se stala Marie Šotolová.
R. Hykl sestavil Komisi pro vzdělávání PSNV-CZ (spolu s ním v ní pracují A. Machová a P.
Texl), která bude nadále koordinovat vše týkající se vzdělávacích akcí pořádaných PSNV-CZ.
Vzhledem k rozhodnutí rady více působit směrem do oboru i na veřejnost ujala se Hana
Beranová od r. 2014 koordinace tvorby tiskových zpráv.
Dále shrnul významné akce, na nichž se nějak podílela PSNV-CZ v letech 2012 – 2015.
V r. 2013 se PSNV-CZ stala řešitelem projektu Včelař – Farmář, který umožnil vznik řady
materiálů cenných pro vzdělávání včelařů.
V r. 2014 se PSNV-CZ zapojila do mezinárodního projektu monitorujícího přezimování
včelstev Coloss.
Ke konci r. 2013 vznikl projekt Svéprávný včelař, jehož výstupem bude interaktivní webová
aplikace spuštěná na jaře 2015.
Dále shrnul výsledky hospodaření PSNV-CZ. Detaily hospodaření obsahují výroční zprávy
vystavené na webu PSNV-CZ, které se postupně zveřejňují.
Počet členů PSNV-CZ ke dni sněmu je 629.
Prioritou činnosti PSNV-CZ je vzdělávání.
5. Zpráva dozorčí rady
Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda V. Sabolovič.
Dozorčí rada pracovala ve složení: M. Musil, P. Novák, V. Sabolovič. Rada se pravidelně
setkávala a účastnila jednání rady, její členové se též účastnili akcí pořádaných PSNV-CZ.
Dozorčí rada také řešila aktuální problémy a podněty členů.
V. Sabolovič rovněž upozornil na možné problémy vyplývající ze znění NOZ týkající se
statutu PSNV-CZ jakožto neziskové organizace ve vztahu k možným ekonomickým ziskům a
jejich eventuálnímu danění (§ 18a daňového zákona). Bude tedy záležet na správné činnosti
jednotlivých segmentů, na rychlém dodání dokladů.
6. Zpráva o členské agendě, nový web PSNV-CZ
Zprávu přednesl jednatel M. Kabát.
Vývoj členské základny: ke konci r. 2014 měla PSNV-CZ 629 členů, přesný počet ale nyní
nelze stanovit, neboť někteří mají podanou přihlášku, ale dosud nezaplatili členský příspěvek.
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Vývoj členské základny:
2009 – 273 členů
2010 – 377
2011 – 466
2012 – 509
2013 – 585
2014 – 629
Výše průměrného členského příspěvků v podstatě také lineárně roste, stejně jako roste počet
členů, kteří dávají více než minimum, nyní je průměr cca 300 Kč, což je i jistá forma
referenda.
Pokud jde o nový web, probíhá dokončování systémové analýzy s firmou Informica, náš web
bude propojen s účetnictvím, takže na přípravách spolupracuje také účetní firma, rovněž
členská agenda bude probíhat na webu. Dalším blokem bude organizace akcí, evidence
lektorů s vizitkami.
Zachováno a vylepšeno bude přihlašování na akce pomocí webu, evidence plateb s
účtováním, po skončení akce se na webu objeví i její vyhodnocení, ankety. Platby půjdou přes
platební bránu, možné budou platby online přes kartu či přes elektronické bankovnictví.
Web bude samozřejmě obsahovat texty se základními informacemi, e-Věstníky etc.
Časový horizont pro dopracování do finální verze je cca 3 měsíce. Detaily budou předloženy
nové radě.
7. Zpráva o e-Věstníku
Zprávu přednesl šéfredaktor e-Věstníku J. Matl.
Nastínil přehled vývoje e-Věstníku od prostého informačního zpravodaje k formátu
nabízejícímu kontinuální debatu o řadě témat cenných pro interní komunikaci uvnitř PSNVCZ, reportáže, ohlasy na akce apod. Věstník v posledních letech vydává cca 20 čísel ročně.
Vznikem Interního fóra se pozice i obsah e-Věstníku mění, těžiště debat se přesouvá na
daleko flexibilnější platformu na IF.
J. Matl poděkoval všem, kteří se na vzniku jednotlivých čísel podílejí, zejména pak ocenil
spolupráci s grafikem P. Mirovským a vyzdvihl jeho flexibilitu a vynikající spolupráci.
8. Zpráva o vzdělávání v rámci PSNV-CZ
Zprávu přednesl za komisi pro vzdělávání R. Hykl.
Zmínil vývoj letních škol v praxi od 1 kursu přes 5 škol v letech 2007 – 2008 až po 15 škol v
r. 2015. Nyní jsou stanoveny prakticky 3 stupně – přípravka, začátečníci, pokročilí,
perspektivně se uvažuje i o speciálních kursech, které se budou věnovat do hloubky určitým
tématům.
Pro každý stupeň jsou nyní zpracovány přesné osnovy, školy by měly být vedeny jednotnou
metodikou u všech stupňů. Zásady, jak vést výuku LŠNV zpracoval M. Hřebecký
(poděkování). Primární je jednoznačný důraz na kvalitu.
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Zjednodušila se podstatně agenda, které se ujala Z. Cutáková, jde nyní přes webový formulář,
letní školy mají již nový web díky iniciativě M. Kabáta (poděkování), kde je možno získat
veškeré informace a následně se elektronicky přihlásit.
Počet zájemců se letos odhaduje na cca 255. Současný systém akcentuje nutnost přehledné
ekonomiky, což znamená mít vše dobře promyšleno také z ekonomické stránky.
Zároveň se R. Hykl zabýval vývojem Jihočeské včelařské školy od pilotního projektu až po
učební obor Včelař s registrací a výučním listem a také Moravskou včelařskou školou v
Hranicích. Ke vzdělávání byly komisí pro vzdělávání zpracovány speciální dokumenty
(Směrnice o vzdělávání a Manuál organizace vzdělávací akce).
S tím souvisí také aktualizace seznamu lektorů PSNV-CZ, jmenování nových lektorů, důraz
na zkvalitňování jejich činnosti.
9. Zpráva o vydavatelské činnosti
Vydavatelskou činnost rekapituloval P. Texl. PSNV-CZ je oficiálním vydavatelem časopisu
Moderní včelař od r. 2005. Časopis má nyní vedle nové šéfredaktorky M. Šotolové nový
layout, byl učiněn návrh na vytvoření pevného souboru přispěvatelů.
Byla zvažována znovu elektronická verze, která byla v r. 2012 zpochybněna kvůli
nedostatečnému respektu k autorským právům v tuzemsku.
V současné době je zajištěna lepší distribuce v SR prostřednictvím firmy Magnetpress, která
zároveň nabízí možnost dobře ochráněné elektronické verze.
10. Zprávy o projektech
Coloss v České republice
R. Kobza představil presentaci nepřítomného J. Danihlíka.
V projektu je aktivních v současné době 96 zemí, sledují se další souvislosti, nejen zimní
ztráty.
Celý projekt je v současné době financován Evropskou unií, programem COST a soukromou
nadací Ricola Foundation.
Od r. 2014 byla dohodnuta účast ČR v projektu, což znamenalo především začlenění do
mezinárodní sítě, vše s podporou PSNV-CZ a ve spolupráci s VFU Brno, Universität Graz a
nadací AKTION.
V r. 2015 VFU Brno nahradila Univerzita Palackého v Olomouci, projekt byl rozšířen i o
monitoring náhrad v zimě uhynulých včelstev.
Výsledky prvního roku sledování byly zástupci týmu presentovány na mezinárodní konferenci
ve Španělsku, v tuzemsku byly materiály zveřejněny i v MV a v Lidových novinách.
Zkoumají se i další souvislosti úhynů a problematika imunity včelstev.
Letošní ročník bude spuštěn od poloviny března. Pro spuštění je připraven media plán a
inzerce do odborného tisku.
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Projekt Včelař – Farmář
Zprávu o projektu přednesl R. Kobza.
Program funguje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vypsán
byl na léta 2013 – 2014. Byla vypracována metodika pro kurs realizovaný na SOU Blatná,
připraven systém vzdělávání lektorů PSNV-CZ, pořízeno základní technické vybavení.
Výstupem budou učební texty, postery, modely a další materiály. Projekt umožnil vybavení
včelnice, učebny i medárny. Do projektu byly zahrnuty také nepřímé náklady na marketing,
publicitu, byly zřízeny webové stránky, projekt přispěl na provoz kanceláře i na cestovné.
Stav výstupů:
Učební texty jsou v základní podobě nutné k uzavření projektu zpracovány. Předpokládá se
ale vyšší zhodnocení ve formě samostatné publikace.
Originální ilustrace a výukové obrazy jsou prakticky hotové. Profesionálně zpracovaná
výuková videa jsou hotová. Názorné pomůcky (fotoplásty) rovněž (poděkování J. Dolínkovi).
Kurs na SOU Blatná proběhl bez komplikací, zahájen byl v září 2013, 15 absolventů jej
ukončilo na podzim 2014.
V rámci tohoto projektu také proběhlo vzdělávání lektorů PSNV-CZ.
Bylo pořízeno základní technické vybavení (úly, medárna, technika), vytvořen web
www.vcelar-farmar.cz (od března 2013), pořízena také cenná zahraniční literatura, která bude
dále sloužit studentům oboru Včelař.
Zpráva o projektu Svéprávný včelař
Zprávu přednesl koordinátor týmu L. Marek.
Nový tým se (po odstoupení členů týmu původního) konstituoval na podzim r. 2014 a
fungoval v posledních měsících ve složení: H. Zaoralová, M. Kabát, J. Rouš a L. Marek.
Cílem projektu je nastavit jasná pravidla pro všechny zúčastněné, nastínit, jak díky znalosti
legislativy odolávat tlaku tam, kde státní správa či některá sdružení překračují své pravomoci
dané legislativou, nabídnout informaci, jak včelařit nezávisle s plným respektem k daným
pravidlům. Cílem je řád, svéprávnost není anarchie.
Zatímní výstupy:
-

informační portál www.svepravnyvcelar.cz (připravuje se spuštění), infokarta včelaře,
kalendář PSNV-CZ a tiskový výstup (formátu spíše A5 se základními informacemi a
odkazy na podrobnější materiály). Preferenci má nyní webový portál.

11. Legislativa, dotace, projekt VMS
Zprávy přednesl Leopold Matela.
Vše vychází z hlavních zásad PSNV-CZ, které jsou vyjádřeny např. na nových – roll-up
posterech.
Zástupci PSNV-CZ se účastnili řady jednání s orgány státní správy i se zástupci dalších
včelařských sdružení při jednáních o otázkách včelařské legislativy.
Snažíme se rovněž komentovat materiály vzešlé ze SVS, např. vyhlášky MVO. Právní
problematice a znalosti legislativy se věnuje projekt Svéprávný včelař.
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PSNV-CZ se snaží ve spolupráci s krajskými samosprávami ovlivňovat podmínky pro rovný
přístup včelařů k veřejným zdrojům. Jednotlivé krajské samosprávy postupně odstraňují
diskriminační podmínky a jejich uplatňování pod tlakem situace ruší.
Na národní úrovni vedeme se státní správou stále diskusi o dotaci 1. D v tom smyslu, že
upozorňujeme na nestandardní typ dotace i na problematický způsob rozdělování.
Preferujeme přímý vztah žadatel – poskytovatel a přímou kontrolu.
Pokud jde o tzv. evropské dotace podle NV 197/2005 aktualizované v tříletých cyklech,
hodláme se nadále účastnit jednání (pro cyklus 2016 – 2019 se budou konat již letos).
Komunikace se státní správou o řadě témat na různých úrovních je pravidelná, avšak její
výsledky jsou problematické. Náš názor je však slyšet. V budoucnu se bude třeba soustředit
na takové formy, aby náš názor nebylo možné jednoduše zamést pod koberec.
Pokud jde o členské výhody, podařilo se vyjednat pro členy PSNV-CZ pojištění odpovědnosti
za škody způsobené provozem včelařství.
K projektu VMS
Varroamonitoring systém je stále funkční webová aplikace, funguje od r. 2008 a je stále
upgradována a vylepšována podle požadavků uživatelů. Problémem je malá účast aktivních
zadavatelů dat.
Na projekt se však vážou další cenné aktivity, např. pravidelná lednová setkávání s bohatým
odborným programem (v posledních letech většinou navíc mezinárodní), nebo praktické kursy
varroamonitoringu.
12. Spolupráce s dalšími subjekty a sdruženími
Zprávu přednesl L. Matela
Z dosavadních zkušeností je zjevné, že komunikace PSNV-CZ s ostatními sdruženími
působícími v oboru je úspěšná jen částečně. Snažíme se o nalezení efektivní formy dialogu,
avšak nečitelnost stanovisek partnerů, nevelká a v některých případech až nulová ochota ke
komunikaci a neujasněnost našich strategií (nikoli názorů a stanovisek) je příčinou řady
nedorozumění a komplikací.
PSNV-CZ se rovněž snaží komunikovat naše myšlenky směrem k nevčelařící veřejnosti.
Mezinárodní spolupráce
PSNV-CZ udržuje stálý kontakt s německými a slovenskými kolegy. Časté jsou také kontakty
se sdruženími věnujícími se chovu včely tmavé (např. SICAMM).
13. Návrh stanov PSNV-CZ
Diskusi o návrhu stanov moderoval a návrhy představil Z. Klíma.
Návrhy vznikaly jednak v rámci diskusí se členy či na základě jejich návrhů. Podněty
shromažďovala pracovní skupina ve složení Z. Cutáková, L. Matela a Z. Klíma.
V podstatě jde o 3 základní typy změn:
1. změny, které vyžaduje NOZ
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2. změny, které se rozhodneme udělat my z vlastního rozhodnutí
3. návrhy nových bodů do stanov, které vycházejí z principiálních změn týkajících se modelu
fungování PSNV-CZ
Podrobný popis změn textu stanov obsahuje usnesení z IV. sněmu PSNV-CZ.
14. Volby
R. Kobza jménem volební komise přednesl návrh na počet členů nové rady: vzhledem k počtu
kandidátů (9) je logický počet 7 volených členů rady včetně předsedy a obou místopředsedů.
V hlasování byli všichni (kromě 1 abstence) pro tento návrh.
Oznámil, také, že přítomno je 42 členů, jimž byly vydány volební lístky.
Před volbou se představilo všech 9 kandidátů (vizte níže u výsledků voleb), kteří promluvili
podrobněji o svých prioritách v případě zvolení a odpověděli na dotazy.
Na 1. místopředsedu ohlásil kandidaturu R. Hykl, na 2. místopředsedu pak L. Marek. Oba
jsou voleni přímo sněmem.
Poté proběhly volby.
Statistika:
42 vydaných hlasovacích lístků (kvalifikovaná většina byla 22 hlasů)
42 odevzdaných hlasovacích lístků
3 lístky byly neplatné
Výsledky volby podle obdržených hlasů:
Radek Hykl

39 hlasů

zvolen

PhDr. Jiří Matl

39 hlasů

zvolen

RNDr. Leopold Matela

38 hlasů

zvolen

Mgr. Zdeňka Cutáková

31 hlasů

zvolena

Ludvík Marek

30 hlasů

zvolen

Michal Kabát

28 hlasů

zvolen

Mgr. Alena Machová, MBA

27 hlasů

zvolena

Miroslav Křížek

17 hlasů

nezvolen

Ing. Miloš Vondruška

10 hlasů

nezvolen

Sněm přímo zvolil za 1. místopředsedu R. Hykla, za 2. místopředsedu L. Marka.
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Volby do dozorčí rady (kontrolní komise, 4 kandidáti na 3 členy)
Kandidovali:
Ing. Vladimír Sabolovič
Pavel Novák
Ing. Miloslav Musil
Ing. Marek Konvičný
Výsledky voleb:
Ing. Vladimír Sabolovič

37 hlasů

zvolen, zároveň za předsedu rady

Ing. Marek Konvičný

29 hlasů

zvolen

Pavel Novák

25 hlasů

zvolen

Ing. Miloslav Musil

20 hlasů

nezvolen

15. Výhled činnosti do r. 2015
Výhled představil ředitel kanceláře P. Texl.
Seznámil přítomné ve zkratce s plánovanými akcemi na r. 2015, s plánovanými publikacemi,
s možnostmi, jak realizovat výstupy z projektu Včelař – Farmář, zejména pak se záměrem
vydat publikaci s pracovním názvem Nové včelařství.
Významnou akcí bude uspořádání konference k výročí 150 let od první presentace medometu
Františkem Hruschkou v září t. r. v Brně, na niž PSNV-CZ obdržela příspěvek od MZe.
PSNV-CZ bude samozřejmě nadále participovat na projektu Coloss. K diskusi je také zřízení
fondu na podporu odborné činnosti.
16. Usnesení
J. Matl přednesl návrh usnesení.
V diskusi nebyl hlasováním schválen návrh R. Kobzy, aby nebyla schválena finanční zpráva
za léta 2012 – 2015.
R. Kobza navrhl v usnesení zdůraznit, že pokud jde o pravidla elektronického hlasování, úkol
trvá a sněm ukládá radě PSNV-CZ, aby do příštího jednání sněmu dopracovala směrnici
obsahující konkrétní pravidla pro hlasování a předložila je sněmu ke schválení.
Dále navrhl ustanovení, že sněm ukládá radě PSNV-CZ alespoň jedenkrát měsíčně
zveřejňovat plán akcí s podrobným výhledem na půl roku a s dlouhodobým výhledem na 1
rok a také pravidelně evidovat a zveřejňovat stav plnění úkolů a plánů.
Návrhy přijaty.
Poté usnesení hlasováním přijato (39 hlasů pro, 3 abstence).
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