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Zápis z jednání 8. sněmu  
Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. 

konaného v Brně, dne 9. 11. 2019 
 

1. Zahájení v 10:00. 

2. Přítomno 31 členů tzn., není přítomna nadpoloviční většina členů PSNV-CZ, tj. minimálně 365 členů, a ani 40 členů. Sněm 

proto není v tomto okamžiku usnášeníschopný. 

3. Do 10:30 jednání přerušeno. 

4. V 10:30 předseda sdělil, že sněm se sešel v počtu 34 členů a je tedy nadále neusnášeníschopný. V souladu s ustanovení 

čl. VII., odst. 9, přítomní členové rady PSNV-CZ, z. s. hlasováním jednomyslně rozhodli, že další sněm se bude konat 

za 30 minut, tj. v 11:00. Jednání přerušeno. 

5. Jednání nového sněmu zahájeno v 11:00. 

6. Mandátová komise: Lukáš Prýmas, Jan Turč, 33 pro, 1 se zdržel.  

7. Mandátová komise oznámila přítomnost 34 členů a byl zahájen nový sněm. (Prezenční listina sněmu - příloha 1) 

8. Další jednání sněmu probíhalo pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na programu jednání vyhlášeném předem 

dne 10. 10. 2019 (příloha 2). 

9. Volební komise: Lukáš Matela a Radek Hykl, jednohlasně. 

10. Zapisovatel průběhu sněmu: Petr Kellner, jednohlasně. 

11. Zapisovatel usnesení sněmu: Petr Kellner, jednohlasně. 

12. Ověřovatel zápisu a usnesení sněmu: Marek Konvičný, Josef Kala, jednohlasně. 

13. Ředitel kanceláře Radek Hykl představil zprávu o činnosti spolku. Konkrétně zmínil: 

a. vzdělávací činnost, LŠNV 

b. účast na výstavách, 

c. spoluprací v rámci ASZ, 

d. zřízení komise pro kvalitu medu - školení degustátoři medu pro akci Med roku 

e. komise pro zdraví včel, 

f. příprava právní poradny, 

g. 4 realizované granty (Otevřené úly, Národní výstava medu a další). 

14. Předseda František Hubáček prezentoval: 

a. činnost Rady PSNV, 

b. spolupráci s ASZ, 

c. jednání o ČVP na aktuální dotační období s MZe a SZIF 

d. jednání o MKZ se SVS 

15. Ředitel kanceláře Radek Hykl představil finanční zprávu PSNV-CZ k 1. 9. 2019: 

a. prozatímní HV je cca +700 tis. Kč,  

b. tržby cca 2700 tis. Kč, 

c. 15 samostatně sledovaných středisek (akcí) v účetnictví, 

d. z 24 plánovaných LŠNV proběhlo 13, zisk cca 96 tis. Kč, zmínil také nový model financování s novým dotačním 

programem, 

e. PVS, OVS, VVV. 

V následující diskuzi se probírala vhodnost či nevhodnost vyhnout se placení DPH ze vzdělávacích akcí formou založení 

společnosti pro hospodářskou činnost nebo formou dobrovolného vstupného. 

16. Člen kontrolní komise Pavel Novák přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise (Vladimír Sabolovič a Jan Kuřík svou účast 

na sněmu omluvili):  

a. konstatoval, že účetnictví společnosti je v souladu s předepsanou legislativou,  

b. kontrolní komise sledovala podání a zapsání stanov schválených na 7. sněmu, 

c. podnět k řešení od členů spolku nebyl podán. 
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17. Jednatel společnosti Jan Turč přednesl zprávu o činnosti jednatele, zejména personální evidenci společnosti. Společnost 

má nyní celkem 730 členů. Aktuálně probíhajících přijímacích řízení je 9. 

18. Šéfredaktorka Moderního včelaře Marie Šotolová představila agendu redakce včetně činnosti redakční rady. Referovala o:  

a. distribuci a ekonomice, 

b. náklad a další využití remitendy, 

c. spolupráci s dalšími tituly časopisů (mmj. 6 zahraničních), 

d. edičním plán na rok 2020, 

e. první ročník projektu “Den otevřených úlů” a příprava druhého ročníku (20. - 22. 5.), 

f. ocenění časopisu na Apimondii, 

g. úpravě webu MV, 

h. témata pro rok 2020 a 2021. 

19. V 12:30 zahájena přestávka na oběd. 

20. Pokračování v jednání bylo započato v 14:00. 

21. Petr Texl přednesl ekonomickou agendu Moderního včelaře: 

a. zisk roku 2018 činí 314 tis. Kč, 

b. tržby roku 2018 činí 2467 tis. Kč, výdaje roku 2018 jsou 2152 ti. Kč, 

c. srovnání a meziroční vývoj distribuce, 

d. cca 400 uživatelů odebírá elektronickou verzi většinou v kombinaci s tištěnou verzí, 

e. předplatitelů je cca 2400, 

f. přibližně 400 se prodá měsíčně na stáncích, 

g. na Slovensko jde přibližně ⅓. 

Na závěr představil realizačního tým. 

22. Antonín Přidal informoval dosavadním průběhu vyjednání finanční podpory projektu rozvoje chovu včely medonosné 

v Ugandě, který vede ugandský včelař a kněz John Vianney Sunday. Na závěr uvedl problémy administrativního rázu s 

uzavřením smlouvy o daru. 

23. Jiří Mohelník, Marek Konvičný a Radek Hykl informoval o: 

a. důvodech přípravy nového komplexního informačního systému zahrnujícího web, e-shop, interní fórum, 

propojení s účetnictvím, aj. potřebné moduly,  

b. průběhu práce na přípravě nového webu a výběru dodavatele, 

c. předběžné cena je cca 450 tis. Kč, 

d. plánu spuštění cca v lednu, 

e. technických problémech interního fóra, které vedly k jeho zastavení. 

Z následující diskuze vyplynuly požadavky na vlastnosti fulltextového vyhledávání na webu MV, který by se měl do nového 

systému připojit následně, pravděpodobně příští rok. 

24. Ředitel kanceláře Radek Hykl představil plán činnosti na další období včetně připravovaných projektů: 

a. vzdělávání, LŠNV, VVV, OVS, PVS, 

b. výstavy v Brně, Ostravě a Olomouci, 

c. Coloss, 

d. občasný veřejný e-věstník, 

e. Moderní včelař a jeho distribuce, 

f. 4 granty (Otevřené úly, Výstavy, Vzdělávání a činnost PSNV) 

25. Petr Texl představil návrh oslav 20. výročí PSNV: 

a. v komunitním centru Matky Terezy v Praze Chodov, 

b. v sobotu 21. 11. 2020, 

c. zahraniční i tuzemští přednášející, 

V následující diskuzi padl návrh na sloužení mše v rámci oslav.  
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26. Následovala všeobecná diskuze, ve které se se řešily otázky: 

a. veřejného předvánočního e-věstníku, 

b. stavu členské základny a získávání nových členů, 

c. administraci dotací přímo SZIF bez prostředníka, 

d. témata ideového směřování spolku, 

e. public relations na novém webu umět se pochválit co vše děláme nebo jsme udělali, 

f. smyslu menších pobočných skupin v rámci PSNV s právní subjektivitou, 

g. zdravotní stav včelstev 

h. vydání III. dílu Včelařství na TechAgru 2020 

i. vydávání reportů o akcích pro PSNV  

27. Ředitel kanceláře Radek Hykl vysvětlil, že 8. sněm volí na celé funkční období tří let: 

a. nového předsedu, 2 členy rady a 1 člena kontrolní komise: 

b. na pozici předsedy kandiduje: František Hubáček, 

c. do rady kandidují: Milan Majer, Petr Texl a Miloš Vondruška, 

d. do kontrolní komise: Jan Kuřík. 

28. V 16:35 začala volba do rady a kontrolní komise.  

29. Jednání pokračovalo od 17:02 vyhlášením výsledků voleb: 

a. na pozici předsedy byl na 3 roky zvolen: František Hubáček 35 hlasů, 

b. do rady s mandátem na 3 roky byli zvoleni: Petr Texl 30 hlasů, Milan Majer 29 hlasů, 

c. nezvolen Miloš Vondruška 9 hlasů. 

d. do kontrolní komise s mandátem na 3 roky zvolen: Jan Kuřík 35 hlasů. 

30. V 17:05 byl přednesen návrh usnesení sněmu a během následné diskuze vypořádány připomínky k němu. 

31. V 17:08 hlasováním bylo jednomyslně přijato usnesení sněmu. 

32. Sněm jednohlasně odhlasoval konání 9. sněmu takto: v Praze dne 7. listopadu 2020. 

33. V 17:10 předseda ukončil 8. sněm a svolal jednání rady v nové sestavě. 

 

Datum: 9. 11. 2019 ………………………………………………………..……… ………………………….…………… 

 Petr Kellner František Hubáček 

 zapisovatel předseda PSNV-CZ, z. s. 

 

Ověřovatelé zápisu sněmu ………………………… ………………………..……… 

 Marek Konvičný Josef Kala 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina sněmu. 

2. Předem dne 10. 10. 2019 vyhlášený program 8. Sněmu.  
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Příloha č. 2 - Program 8. sněmu PSNV-CZ konaného 9. 11. 2019 v Brně 

(vyhlášený dne 10. 10. 2019) 
 
 

1. od 9:00 Prezence účastníků 
2. 10:00 Zahájení sněmu, schválení programu jednání 
3. Volba komisí 
4. Zpráva o činnosti 
5. Finanční zpráva 
6. Zpráva kontrolní komise 
7. Zpráva jednatele (členská agenda) 
8. Zpráva redakce Moderního včelaře 
9. Informace o jednání se státní správou 
10. Informace o podpoře pro Ugandu 
11. Informace o výběru dodavatele nového webu 
12. Plán činnosti pro další období 
13. Všeobecná diskuze 
14. Návrh oslav výročí PSNV 
15. Představení kandidátů a volba orgánů společnosti 
16. Návrh usnesení sněmu 
17. Diskuze k usnesení, schválení 
18. Závěr sněmu 

 


