
Zápis z jednání VI. sněmu PSNV-CZ, z. s. konaného 4. 11. 2017 ve Zruči nad
Sázavou

Program jednání VI. sněmu
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Program jednání sněmu, diskuse, doplňky, schválení
3. Volba komisí
4. Zpráva o činnosti
5. Hospodaření od minulého sněmu
6. Zpráva celostátní kontrolní komise
7. Plán činnosti pro rok 2018

a) Projekty, výstavy
b) Moderní včelař
c) Další vydavatelská a publikační činnost
d)  Asociace  včelařských  spolků,  spolupráce  včelařských  spolků,  průběžné

informování členů PSNV-CZ a interní diskuse s nimi
e) Vzdělávání, formy vzdělávání, LŠNV, kursy, semináře, workshopy, odborné

konference
f) Ženy, včelařky, podpora
g) Regionální skupiny, koncepce stanov
h) Návrhy dalších bodů navržených na sněmu

8. Diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2018
9. Volba orgánů Společnosti

a) hlasování sněmu o počtu členů rady
b) volba předsedy
c) volba členů rady

10. Diskuse a hlasování o změně stanov (CKK + další)
11. Diskuse o regionálních a pracovních skupinách
12. Obecná diskuse a příspěvky členů
13. Návrh usnesení
14. Usnesení
15. Závěr

1. Jednání
Protože  ve  chvíli  zahájení  sněmu  bylo  přítomno  40  členů  PSNV-CZ,  což  není
nadpoloviční většina, bylo vyčkáno 30 minut a po nich zahájeno jednání.
Tento  prostor  vyplnil  kolega Karel  Mišoň,  jenž  jako uvítání  pro  účastníky sněmu
přednesl úvahu na téma Vliv včelaření a konsumace medu na inteligenci a duševní
zdraví.

2. Program jednání sněmu, diskuse, doplňky, schválení
Návrh k diskusi T. Ivanského a M. Křížka: začlenit PSNV-CZ do aktivit zacílených na
selekci a šlechtění, a to včetně debaty o zřízení uznaného chovatelského sdružení.
Zařazeno do bodu 12 (obecná diskuse). 
Poté program jednání schválen. 

3. Volba komisí
Mandátová komise
Návrh: A. Machová, P. Vácha 



Hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí

Volební komise 
Návrh: R. Hykl, M. Křížek 
Hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí

Návrhová komise, zapisovatelé
Návrh: J. Matl, Z. Cutáková, T. Ivanský
Hlasování: všichni pro kromě 3 abstencí

Ověřovatelé zápisu
Návrh: V. Sieber, M. Vondruška
Hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí

J.  Matl  požádal  o  projednání  či  stanovisko  sněmu  k  modelu,  jakým  byly  letos
představeni  kandidáti  do  rady  (včetně  zveřejnění  tezí),  neboť  PSNV-CZ  má  ve
stanovách nastaven jiný model. 
L. Matela připomněl principy volby členů rady s nastavení systému částečné obměny
rady na každém sněmu. Vzhledem k nejasnostem s trváním mandátů letos někteří z
kandidátů nezveřejnili  svoji  kandidaturu  ve  stanovami  určené lhůtě  (30 dnů před
termínem sněmu) a nezveřejnili včas své předvolební teze (14 dní před termínem
konání sněmu). 
L. Matela proto požádal sněm o hlasování, zda je možno i  v tomto mimořádném
případě, který někteří členové chápou jako nenaplnění textu i ducha stanov, učinit
výjimku, aby nemohly být později některé mandáty zpochybněny. Odvolal se přitom
na své vyjádření na IF PSNV-CZ v tom smyslu, že de facto jde o kandidáty, kteří v
radě  jsou  od  2016  a  jejich  teze  jsou  k  dispozici  z  předchozích  voleb.  Takže
nedomnívá,  že  jde  o  nepřekonatelný  rozpor  se  zněním stanov.  Při  hlasování  se
všichni přítomní vyslovili pro tento postup.

4. Zpráva o činnosti
Zprávu o činnosti přednesl stávající předseda PSNV-CZ L. Matela. 
Shrnul v ní jednotlivé oblasti bohaté činnosti Společnosti: 

 Vzdělávání  -  jednotlivé  vzdělávací  a  propagační  akce,  výstavy,  kursy,
přípravky, letní školy, konference, semináře, akce regionálních skupin.
Zdůraznil, že rozsah aktivit je značný a že je dobré zvážit, zda jsme schopni
stávající rozsah akcí zvládat na patřičné úrovni.

 Vydavatelská a publikační činnost - Moderní včelař, tiskové zprávy, publikace
Včelařství  II,  Včelkovánky,  překlad  knihy  Filip  Terč  -  Průkopník  moderní
apiterapie (autor G. Pivec).

 Jednání se státní správou -  zde jsou výsledky přes veškeré vynaložené úsilí
kvůli neochotě jednat zatím velmi skromné (plemenářský zákon, veterinární
zákon  a  souvisící  legislativa),  nicméně  PSNV-CZ se  stala  připomínkovým
místem  pro  včelařskou  legislativu.  Z  formálního  hlediska  jistě  úspěch,
nicméně v praxi na odborná stanoviska PSNV-CZ stejně není brán zřetel.

L. Matela poděkoval všem za nemalou a velmi kvalitně odvedenou práci.

5. Hospodaření od minulého sněmu
Zprávu o hospodaření i o činnosti kanceláře přednesl ředitel kanceláře R. Hykl.



Představil činnost kanceláře a strukturu činností a jejich personální zajištění.
Klíčovou činností, kterou kancelář zajišťuje, je zabezpečení vzdělávacích akcí.

 Vzdělávací akce - PVS, OVS, MVŠ, workshopy, LŠNV
 Září až červenec - 94 přednášek, 72 kursů
 Workshopy - pro pořadatele letních škol či lektory
 Akce  podpořené  granty  (LŠNV,  výstavy,  Med  roku,  Mezinárodní

apiterapeutická  konference,  Coloss  a  presentace  výsledků  na  letošní
Apimondii, jež měla u mezinárodní odborné komunity velmi příznivý ohlas)

Poděkoval všem, kteří se jako dobrovolníci podíleli na zajištění jednotlivých akcí.
Shrnul výsledky hospodaření PSNV-CZ k datu konání sněmu a představil rozvahu
LŠNV.
Vize cíle PSNV-CZ:

 kvalitně vzdělaný, orientovaný a spokojený včelař
 pozitivní výsledky - nejen ekonomické - plynoucí z naší činnosti jsou nezbytné

k našemu dalšímu rozvoji
 chceme, aby se naši členové plně realizovali při zajímavé včelařské práci a

snažili se být nejlepší v tom, co dělají
 vstřícná spolupráce jednotlivců i týmu je podmínkou úspěchu
 loajalita k PSNV-CZ

6. Zpráva celostátní kontrolní komise (CKK)
Zprávu přednesl předseda CKK Ing. V. Sabolovič. Rekapituloval činnost komise.
Komise se sešla v  uplynulém období  3x,  zástupce komise se pravidelně účastní
jednání rady.
Okruhy činností:

- hospodaření  -  účetnictví  je  vedeno  řádně,  přehledně  a  splňuje  podmínky
stanovené zákonem o účetnictví, stejně tak komise konstatuje, že pokud jde
výpočet  daně  z  příjmů,  jsou  splněny  všechny  zákonné  podmínky  určené
zákonem o dani z příjmů; úspěšné zavedení EET

- legislativa  -  CKK  se  aktivně  účastní  diskusí  o  úpravě  stanov  a  dalších
předpisů, směrnic a pod.

- řešení  problémů  a  připomínek  členů  -  v  období  od  minulého  sněmu  se
nevyskytla žádná závažná připomínka

CKK navrhuje sněmu, aby schválil účetní uzávěrku za rok 2016 a vzal na vědomí
zprávu CKK.
Sněm vzal  na vědomí zprávu CKK a zprávu o hospodaření  za r.  2016,  která je
veřejně přístupná.

7. Plán činnosti pro rok 2018
a) Projekty, výstavy

Podány 4 projekty k 31. 10. 2017:
1. Med roku 2018
2. Coloss
3. Po stopách brtnictví
4. Výstavy

Plánovaný je i grant na LŠNV (ev. varroamonitoring).



b) Moderní včelař
Zprávu redakce MV přednesla šéfredaktorka M. Šotolová. Bilance časopisu není v
dané chvíli ve ztrátě. Představila rovněž strukturu inzerce v časopisu. Zmínila určité
typy inzerce vnímané některými členy jako problematické. Rekapitulovala zkušenosti
z přechodu časopisu na měsíčník.
Provedla zúčastněné stručně historií časopisu. Vyzdvihla roli bývalého šéfredaktora
Libora Hrušky a grafika Tomáše Fikrleho.
Ve zkratce:
12.  ročník  2015  -  šéfredaktorka  Marie  Šotolová,  pravidelné  korektury  P.  Texl,
slovenský korektor S. Matuška
13. ročník 2016 - změna tiskárny na pražskou tiskárnu Grafotechna, zaveden prodej
v trafikách
14. ročník 2017, 48 stran, přechod na měsíční periodicitu
Rekapitulovala témata letošního ročníku a představila témata pro rok 2018.

Úkoly pro následující rok 2018:
- hledat autory pro téma zootechnika včelaření,
- rozšířit obsah o překlady článků ze zahraničí, vítány jsou zejména materiály z

prostředí Francie, Ruska a dalších zemí
- jednat o možnosti recenzované části časopisu
- úprava webu časopisu
- hledat další předplatitele

P.  Texl  doplnil  další  zajímavé  detaily  z  praxe  vydávání  časopisu  a  vyzdvihl  roli
šéfredaktorky, jíž poděkoval za velmi dobrou práci.

c) Další vydavatelská a publikační činnost
Zprávu  přednesl  P.  Texl.  Rekapituloval  letos  vydané  tituly,  zejména  publikaci
Včelařství  II,  český překlad monografie  o  MUDr.  F.  Terčovi,  omalovánky pro děti
Včelkovánky - Včelí den, a představil výhled na nejbližší období (např. Včelařství III
a IV). 
K  diskusi  je  otázka  oddělení  vydavatelské  či  nakladatelské  činnosti  od  ostatní
činnosti Společnosti.

d)  Asociace  včelařských  spolků,  spolupráce  včelařských  spolků,
průběžné informování členů PSNV-CZ a interní diskuse s nimi
L. Matela informoval o založení Asociace včelařských spolků - svazu (únor 2017 v
Café Sicily v Praze) a představil cíle i východiska její činnosti.
Nastínil  možná  témata,  u  nichž  je  velká  šance  na  nalezení  konsensu  (např.
rozmanitost pastvy v krajině pro včely a další opylovatele).
Za  Včelařský  spolek  Moravy  a  Slezska  promluvil  jeho  předseda  V.  Sciskala  a
představil  sdružení,  které  zastupuje,  jeho  činnost  a  jeho  vizi  v  práci  v  rámci
Asociace.
Za Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí vystoupil J. Šturma, informoval o
sdružení  i  jeho  plánech  a  také  přiblížil  názory  na  jeho  roli  v  rámci  Asociace  i
představy o roli a fungování tohoto sdružení spolků. 

e)  Vzdělávání,  formy  vzdělávání,  LŠNV,  kursy,  semináře,  workshopy,
odborné konference



L. Matela shrnul vzdělávací aktivity PSNV-CZ představené v jiných bodech jednání
sněmu.
 

f) Ženy, včelařky, podpora
P. Texl informoval sněm o tom, že projekt webu pro včelařky, který inicioval minulý
sněm, je  zatím stále ve fázi  jednání.  Bude záležet  na jeho iniciátorkách,  zda jej
uvedou do života.

g) Regionální skupiny, koncepce stanov
L. Matela shrnul nově aplikované změny ve stanovách PSNV-CZ. Navrhl diskusi o
změně koncepce stanov v bodech týkajících se regionálních skupin v tom smyslu, že
není nutné, aby ve stanovách byly tyto skupiny formalizovány způsobem, který spíše
zájemce odrazuje. 
Navrhl rovněž k debatě změnu v tom smyslu, že rada by měla nastálo 9 členů, kteří
by byli  voleni  na 3 roky,  přičemž sněmy by měly roční  periodicitu  a  na každém
sněmu by se obměnila jedna třetina rady.

h) Návrhy dalších bodů navržených na sněmu

M. Křížek a T. Ivanský navrhli  k diskusi témata týkající se zapojení PSNV-CZ do
výzkumných či šlechtitelských projektů a pracovních skupin. Podrobněji v bodě 2 a
12.

8. Diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2018
J.  Matl  poděkoval  všem spolupracovníkům e-Věstníku  a  autorům,  kteří  do  něho
přispívali,  zejména kolegovi Michalu Kabátovi  za velmi efektivní a vysoce kvalitní
spolupráci.  Požádal  přítomné  o  další  součinnost  při  psaní  příspěvků,  zejména
reportů z různých akcí, a nabídl možnost přímo spolupracovat v redakci Věstníku,
jež nutně potřebuje posílit, a to i z toho důvodu, že on sám se chystá nabídnout svůj
post k dispozici těm, kteří mají více zkušeností i nápadů, jak uchopit téma interní
komunikace. 
Požádal  zároveň i  o  větší  účast  v  interních  debatách na IF  PSNV-CZ,  což je  v
současném kontextu spolkového života dosti unikátní platforma.
B. Gruna vyzdvihl příznivý poměr mezi dotacemi a ziskem z vlastní činnosti. Plyne z
toho, že závislost naší činnosti na systému dotací není tak veliká, jak se původně
předpokládalo. 
Informoval o navrženém Setkání uživatelů a příznivců VMS na 6. ledna 2018 v Brně.

9. Volba orgánů Společnosti
a) hlasování sněmu o počtu členů rady
L. Matela sdělil návrh stávající rady na počet jejích členů. Rada doporučuje podržet
počet 9 členů. 
Hlasování: pro: 40 přítomných
zdrželi se 2
b) volba předsedy členů rady
R.  Hykl  jako  předseda  volební  komise  oznámil  kandidaturu  Ing.  F.  Hubáčka  na
předsedu PSNV-CZ.
kandidáti na zbývající místa členů rady:
Mgr. Z. Cutáková, Ph.D.



Mgr. T. Ivanský
Ing. P. Texl
Ing. M. Vondruška

Z. Cutáková se dotázala, proč volit na 4 volná místa 4 kandidáty. R. Hykl odpověděl,
že jde vlastně o potvrzení mandátů, protože kandidáti  musí obdržet nadpoloviční
většinu. Což je třeba ověřit volbami.

Představení kandidátů
L. Matela vysvětlil, proč již nehodlá pokračovat ve funkci předsedy. 
J. Matl poté požádal o představení jednotlivých kandidátů, aby je účastníci sněmu
poznali a získali představu o jejich vizích a cílech.
Představili se: F. Hubáček, P. Texl, Z. Cutáková, M. Vondruška i T. Ivanský a přiblížili
své cíle a vize v rámci svého angažmá v PSNV-CZ.

c) volba předsedy a členů rady
Volba předsedy:
výsledky hlasování:
42 přítomných, 42 platné lístky
39 hlasů pro F. Hubáčka
F. Hubáček tedy zvolen za předsedu PSNV-CZ.

Volba členů rady: 
42 přítomných, 42 platných lístků
Výsledky:
P. Texl - 42 hlasy
T. Ivanský - 41 hlas
Z. Cutáková - 40 hlasů
M. Vondruška - 40 hlasů
Všichni zvolení za členy rady.

10. Diskuse a hlasování o změně stanov (CKK + další)
Diskusi moderovali F. Hubáček a M. Konvičný
Diskuse měla 2 roviny:

a) Změny, které lze navrhnout a odhlasovat přímo na sněmu (níže 10.1)
b) Zásady změn, které je nutno dopracovat v průběhu roku s tím, že sněm je
odhlasuje a rada zapracuje do textu stanov tak,  aby příští  sněm již  podle
nového znění stanov mohl hlasovat (níže, 10.2.).

10.1 Změna adresy sídla Společnosti:
Hlavní 99, 753 56 Opatovice u Hranic

 do budoucna doplnit řešení toho typu, aby změnu sídla Společnosti určovalo
vedení Společnosti a nebylo třeba tento údaj schvalovat na sněmu.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

10.2 Sněm pověřil  radu PSNV-CZ rozpracováním tezí  změn stanov v těchto
oblastech:

- sněm se schází alespoň jedenkrát za kalendářní rok



- rada má 9 členů, obměna jedné třetiny členů rady každé volební období

- vypuštění celého čl. 8 o oblastních orgánech Společnosti
- změna sídla společnosti bude odsouhlasena radou (viz i bod 10.1)
- čl.  9,  bod  2  -  kandidáti  na  členy  rady  mohou  své  volební  teze  zaslat  k

publikaci. Společnost je povinna je zveřejnit do 3 pracovních dnů od doručeni.
- čl.  5  Volební  období  všech  orgánů  společnosti  je  doba  mezi  třemi

následujícími řádnými sněmy.
- čl.  6 Kooptace členů -  doplnění poslední věty:  Kooptovaný člen má stejná

práva a povinnosti jako člen volený a dokončuje jeho mandát.

Hlasování: kromě 2 abstencí všichni zúčastnění pro

10.3 Sněm schválil tyto změny, týkajicí se CKK (jen konkrétní body - ostatní
zůstanou beze změny, návrhy změn modře, text, který se nemění, je zeleně):

23. Jednání rady Společnosti se mohou účastnit členové celostátní kontrolní
komise s hlasem poradním. Členové celostátní kontrolní komise svou účastí
na jednání rady Společnosti kontrolují činnost rady Společnosti.
Celostátní kontrolní komise
34. Celostátní kontrolní komise kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a
správní činnost Společnosti.
35. Celostátní kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sněmu.
36. Zasedání celostátní kontrolní komise svolává její předseda podle plánu
činnosti  nejméně  jedenkrát  za  rok.  Celostátní  kontrolní  komise  průběžně
během roku komunikuje  prostředky digitální  komunikace (telefony,  e-maily,
videokonference), kde projednává a prošetřuje činnost společnosti i podněty
jednotlivých členů.
37.  Předseda,  členové a náhradníci  celostátní  kontrolní  komise v průběhu
svého mandátu nesmějí současně vykonávat funkci člena rady.
38. Členové celostátní kontrolní komise se účastní zasedání rady Společnosti
s hlasem poradním a kontrolují tak její činnost. Radě Společnosti předkládají
k vyjádření potřebné návrhy a opatření.
39. Celostátní kontrolní komise je zejména:

 a)  oprávněna  kontrolovat  činnost  všech  organizačních  jednotek
Společnosti i všech subjektů zřízených Společností;

 b)  oprávněna  provádět  revize  hospodaření  všech  organizačních
jednotek Společnosti i všech subjektů zřízených Společností;

 c)  výsledek kontroly nebo revize oznámí celostátní  kontrolní  komise
prověřované  jednotce,  která  je  povinna  této  komisi  sdělit  opatření
přijatá k případně zjištěným nedostatkům;

 d) seznamuje radu Společnosti s výsledky kontrol a revizí a navrhuje
nápravná opatření k odstranění zjištěných závad;

 e) předkládá sněmu zprávu o své činnosti  a  o výsledcích kontrol  a
revizí.

40. Zrušen.



41. Celostátní  kontrolní  komise  může  po  projednání  s  radou  Společnosti
rozhodnout hlasováním o odvolání člena celostátní kontrolní komise z funkce,
neplní-li člen dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.
42. Celostátní kontrolní komise je tříčlenná. 
43. Členy celostátní kontrolní komise volí sněm na 3 volební období.
44. Členové celostátní kontrolní komise jsou obměňováni postupně, volen je
vždy jeden člen na každém řádném sněmu.
45. Předsedu celostátní kontrolní komise si vyberou členové ze svého středu.
Změnu  předsedy  celostátní  kontrolní  komise  hlásí  zápisem  z  jednání
celostátní kontrolní komise kanceláři společnosti a radě společnosti.
Hlasování o změnách: jednomyslný souhlas

10.4 Sněm schválil tyto změny stanov, týkající se organizace sněmu PSNV-CZ:

Článek VII.

Celostátní orgány Společnosti

2.  Řádný  sněm se  schází  jedenkrát  za  kalendářní  rok.  Dobu  a  místo
konání sněmu a jeho program určuje rada.

5. Sněm zejména:

ZRUŠENO: c)               stanovuje počet členů rady a celostátní
kontrolní komise, které volí a odvolává;

9. Sněm volí a odvolává:

ZRUŠENO: b)     předsedu celostátní kontrolní komise;

11. Diskuse o regionálních a pracovních skupinách
T. Ivanský: upozornil na zjevnou disproporci mezi počtem členů a počtem aktivně
pracujících členů. Témata k návazné diskusi:

 Jak do systému přizvat více lidí? 
 Podstatné je, že lidé jsou motivování v okamžiku, kdy se účastní akcí, které si

sami navrhli. S tím je možno dále pracovat:
 Vytvořit skupiny akcí, které připravuje rada a ty, které připravují členové
 Prioritizace akcí a ustavení pracovních skupin s koordinátory  
 Jasná definice ekonomiky, logistiky etc

 Návrh,  aby ti,  kteří  zvládají  maximum práce,  měli  nějakou výhodu.  Status
aktivního a pasivního člena s nějak definovaným odlišením

V. Hajný: pro získání spolupracovníků jsou důležité osobní kontakt i oslovení.
A. Machová: kdo to vše bude dělat (administrativní podpora)? Můžeme řešit i osobní
motivaci díky odměňování?
M. Konvičný: motivace  od “tahouna” směrem k perspektivním spolupracovníkům.

12. Obecná diskuse a příspěvky členů
Jednotlivé diskusní příspěvky zazněly v rámci projednávání jednotlivých bodů.  M
Křížek navrhl diskusi o možném zařazení PSNV-CZ do některého ze šlechtitelských
programů.



13. Návrh usnesení
Pracovní  skupina  ve  složení  Z.  Cutáková,  T.  Ivanský,  J.  Matl  předložila  návrh
usnesení VI. sněmu PSNV-CZ.

14. Usnesení
Text usnesení byl hlasováním jednomyslně schválen.

15. Závěr
L.  Matela  poděkoval  všem členům za podporu činnosti  PSNV-CZ,  přítomným za
účast na sněmu a popřál všem i celé PSNV-CZ, aby se jí v nastávajících časech
dařilo.

Zapsali:
Z. Cutáková a J. Matl

Ověřovatelé zápisu:
M. Vondruška V. Sieber


