
Zápis z jednání 11. sněmu
Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z.s.

konaného v Brně, dne 18. 3. 2023
1. Zahájení v 9:00 h.
2. Mandátová komise: Marek Konvičný, Miroslav Slavíček jednohlasně zvolena.
3. Přítomno 25 členů, není přítomna nadpoloviční většina členů PSNV, tj. minimálně 351 členů, a ani není přítomno 40 členů

(podmínka usnášeníschopnosti). Sněm proto není v tomto okamžiku usnášeníschopný.
4. Do 9:31 h. bylo jednání přerušeno.
5. V 9:31 h. Marek Konvičný na žádost předsedy sdělil, že sněm se sešel v počtu 27 členů a je tedy nadále neusnášeníschopný.

V souladu s ustanovením čl. VII. odst. 9 stanov přítomní členové rady PSNV hlasováním jednomyslně rozhodli, že další sněm
se bude konat za 30 minut, tj. v 10:01 h. Jednání bylo na dobu od 9:31 do 10:01 h. přerušeno.

6. Jednání nového sněmu zahájeno v 10:01 h.
7. Marek Konvičný oznámil přítomnost 26 členů a byl zahájen nový sněm. (Prezenční listina sněmu - příloha 1).
8. Další jednání sněmu probíhalo pouze o bodech, které byly uvedeny na programu jednání ze dne 16. 2. 2023 (příoha 2).
9. Návrhová komise: Jiří Mohelník, Petr Kellner, jednohlasně zvolena.
10. Volební komise: Tomáš Plevan, Petr Vičan, jednohlasně zvolena.
11. Zapisovatel průběhu sněmu: Petr Kellner, Marek Konvičný, jednohlasně zvolen.
12. Ověřovatelé zápisu sněmu a usnesení sněmu: Lajtkep Martin, Pavel Novák, jednohlasně zvoleni.
13. Ředitel kanceláře Radomír Hykl představil práci rady, kanceláře a další spolkové činnosti. V roce 2022 se podařilo realizovat

zajímavé akce jako Medu roku se seminářem na téma včelí pastvy. Dále účast na výstavách Včela Ostrava, Silva Regina,
Chvála medu či Hanácká včela. Jarní seminář v Nepomuku, konference v Hynčicích k výročí narození J.G.Mendela. Letní škola
byla jen jedna.

14. Ředitel kanceláře Radomír Hykl seznámil přítomné s hospodářskými výsledky PSNV. Náklady 2022: 4,8 výnosy 4,7
hospodářský výsledek před zdaněním 0,1 milionů Kč. Dotace SZIF 120 a grant MZe 432 tisíc Kč. Zisk Moderního včelaře 267
tisíc Kč. Zásoby 1,4; banka 1,7; pohledávky 0,5; závazky 0,2 milionů Kč.

15. Předseda kontrolní komise Vladimír Sabolovič přednesl zprávu o činnosti (viz příloha 3). Komise se v roce 2022 fyzicky sešla
čtyřikrát. Komise provedla kontrolu účetnictví společnosti roku 2022 a konstatuje, že je v souladu s předepsanou legislativou.
Podnět kontrolní komise k přezkoumání nebyl podán. Členové kontrolní komise pravidelně účastní zasedání rady spolku
s hlasem poradním.

16. Za nepřítomného správce členské evidence společnosti Jana Turče přednesl jeho zprávu o členské evidenci Radek Hykl (viz
příloha 4). Společnost má celkem 701 členů. Konstatuje špatnou platební morálku členských příspěvků, kvůli které není zatím
možné přesně stanovit kolik členů ukončilo činnost. Letos přibylo 10 nových členů.

17. Šéfredaktorka Moderního včelaře Marie Šotolová představila agendu redakce včetně činnosti redakční rady:
a. prezentovala novou obálku časopisu a důvody pro tuto změnu;
b. edice a témata roku 2023 a začátek roku 2024;
c. seriály Vivat apidologie, Včelí produkty v laboratoři, rubrika jeden problém - více řešení;
d. spolupráce na Jarním semináři nástavkových včelařů;
e. spolupráce s časopisem Dymák, Bee press photo a bee art;
f. příprava sborníku Mendel včelařem;
g. participace na mezinárodním projektu Stop sršeň asijská – Dřív, než bude pozdě, organizace konference v Praze,

příprava publikace a letáku Sršeň asijská; Projekt je spolufinancován Erasmem a SOŠ Pod Bánošom v Banskej
Bystrici, dalšími účastníky projektu jsou instituce ze Slovenska, Rakouska a Francie.

h. prezentace v nové Asociace malých nakladatelů;
i. spoluautorství na publikaci Včelařství, jejím rejstříku a obalu na všechny 4 díly;
j. realizace reklamy na akce a publikace PSNV.

18. Petr Texl přednesl informace o:
a. variantách distribuce časopisu a vyjednávání cen;
b. ekonomickou agendu Moderního včelaře; roční zisk činí cca 285 tis. Kč. Více než 4000 předplatitelů odebírá tištěnou

verzi časopisu. Měsíčně se prodá cca 300 ks na stáncích;
c. ekonomiku publikace Včelařství 1 - 4.

19. V 12:00 zahájena přestávka na oběd.
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20. Jednání pokračovalo od 13:00 h.
21. Ředitel kanceláře Radek Hykl představil plán činnosti na další období včetně připravovaných výstav a projektů:

a. propagace včelích produktů na výstavách Včela!!! a AnimalTech;
b. Den otevřených úlů;
c. jarní seminář v Nepomuku;
d. Letní školy nástavkového včelaření v Hynčicích a v Blatné (Se včelami na kafi);
e. publikační činnost;
f. výstava medů roku se soutěží Med roku;
g. podány žádosti o grant na vzdělávání a grant na výstavy, na vzdělávání uspěl.

22. Následovala všeobecná diskuze, ve které se se řešily otázky:
a. ekonomiky provozu kanceláře;
b. ekonomiky Moderního včelaře;
c. možnosti navýšení počtu odběratelů Moderního včelaře;
d. možnosti propagace, najmutí kreativního člověka pro propagaci;
e. administrování dotací na technickou pomoc spolkem;
f. informování a instruování členů o možnosti samostatného žádání o dotace na technickou pomoc;
g. včelařské akce v Arboretu Semetín.

23. Předseda František Hubáček představil členy rady a kontrolní komise s končícími mandáty a nové kandidáty. Letošní 11. sněm
volí předsedu spolku a 2 členy rady a 1 člena kontrolní komise, kterým skončil mandát.

24. Na funkci předsedy spolku kandiduje: Hubáček František.
25. Do rady kandidují: Petr Texl, Petr Písařík a Miroslav Slavíček.
26. Do kontrolní komise kandiduje: Jan Kuřík.
27. V 14:35 h. začala volba předsedy spolku a volba členů rady či kontrolní komise. Radomír Hykl představil postup při volbě.

Volba byla ukončena v 14:45 h.
28. Jednání pokračovalo od 14:45 h. vyhlášením výsledků voleb:

a. předsedou spolku na 3 volební období byl zvolen František Hubáček 25 hlasy;
b. do rady s mandátem na 3 volební období byli zvoleni: Petr Texl 19 hlasů, Miroslav Slavíček 19 hlasů
c. Petr Písařík obdržel 13 hlasů, do rady nebyl zvolen;
d. do kontrolní komise s mandátem na 3 volební období byl zvolen: Jan Kuřík 26 hlasů.

29. V 15:00 h. byl přednesen návrh usnesení sněmu a během následné diskuze byly vypořádány připomínky.
30. V 15:05 h. hlasováním bylo přijato usnesení sněmu 22 hlasy přítomných.
31. Další sněm jednodení s úvodní přednáškou a to 16.3.2024 v Praze.
32. V 15:10 h. předseda ukončil 11. sněm.

Datum: 18. 3. 2023 ……………………………………..……………… ………………………………………
Marek Konvičný a Petr Kellner František Hubáček

zapisovatelé předseda PSNV-CZ, z.s.

Ověřovatelé zápisu sněmu ……………………………………… ………………………………………
Lajtkep Martin Pavel Novák

Přílohy:
1. Prezenční listina sněmu.
2. Vyhlášený program 11. Sněmu ze dne 16. 2. 2023 a na 11. sněmu 18. 3. 2023 schválený.
3. Zpráva kontrolní komise PSNV-CZ, z. s., pro 11. sněm
4. Zpráva správce členské evidence pro 11. Sněm PSNV-CZ, z. s.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.❙ Hlavní 99, 753 56 Opatovice❙ IČO: 26519836❙ www.psnv.cz


