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Milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2014 nebyl v práci a činnosti PSNV 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.
Ve vzdělávání jsme 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). Mimo tyto dvě školy jsme realizovali také 11. ročník oblíbených Letních škol nástavkového
včelaření, jimiž prošlo téměř 205 zájemců o včelaření. V oblasti vzdělávání vznikly nové projekty jako Pražská
včelařská setkávání, Olomoucká včelařská setkávání a dvoudenní kurzy nemoci včel.
Otázkám zdraví včel se PSNV věnovala nejen v rámci projektu Monitoringu výskytu roztoče Varroa destructor
(VMS), ale i na každoročním lednovém Setkání uživatelů a příznivců VMS v Brně. PSNV je aktivním členem
mezinárodního projektu monitoringu zimních ztrát včelstev COLOSS.
Petr Texl
Ředitel PSNV-CZ, o. s.
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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.

propagací jednoduchých a levných úlových systémů, v našem případě hlavně
ve světě nejrozšířenějšího Langstrothova
nástavkového úlového systému;
vytvářením podmínek pro propagaci a prodej
včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;
vydáváním odborného časopisu
a dalších publikací.

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
péčí o růst odborné úrovně členů;
prací na dlouhodobě udržitelných postupech
zlepšování zdravotního stavu včelstev;

B Činnost PSNV-CZ v roce 2014
1. Časopis Moderní včelař
Celobarevný odborný časopis Moderní včelař vychází
šestkrát ročně v rozsahu 40 stránek. Od čísla 4/2014
byla zavedena nová graﬁcká podoba časopisu, včetně
titulní strany s novým logem časopisu. Kromě pravidelných rubrik a reportáží byl v roce 2014 uveřejněn
cyklus „Včela medonosná pod lupou“, doplněný originálními snímky z elektronového mikroskopu z dílny
doc. Františka Weydy. Zajímavá byla anketa v čísle
6/2014 „Úhynový rok, jaký ČR nepamatuje?“, kde
se svěřovali s úhyny včelstev včelaři napříč republikou.
V několika číslech byl dán prostor také mezinárodnímu projektu COLOSS, který se příčinami úhynu
včelstev zabývá v rámci celé Evropy.

texty, výukové postery – vše na základě připomínek
a poznatků, které realizační tým obdržel od studentů
a lektorů. Projekt, zařazený do rámce Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokračoval i na začátku roku 2015 a to hlavně vypracováním závěrečné zprávy a ekonomickou uzávěrkou.
Podrobnosti na www.vcelar-farmar.cz.
3. Seznam lektorů PSNV-CZ
K 31. 1. 2014 byl na SZIF a ČSV (jakožto žadatele o dotaci na vzdělávací akce dle Nařízení vlády
č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších změn) předán
doplněný seznam lektorů PSNV. U lektorů jsou uvedeny vizitky, témata a zaměření přednášek a kurzů,
na které je mohou zvát nejen organizátoři akcí
pod patronací PSNV. Se SZIF a ČSV bylo dojednáno,
že lektoři mohou být využíváni na akce pořádané i jinými sdruženími. Vizitky lektorů jsu na www.psnv.cz
v sekci vzdělávání/lektoři (http://www.psnv.cz/index.
php?option=com_content&view=article&id=229&Itemid=114 ).

2. Projekt Včelař–Farmář
V roce 2014 pokračoval dvouletý projekt Včelař –
Farmář (celý název projektu: Tvorba a pilotní ověření
vzdělávacího kurzu VČELAŘ – FARMÁŘ v rámci dalšího vzdělávání). Hlavní klíčové aktivity projektu:
Tvorba metodiky vzdělávacího
kurzu Včelař–Farmář
Rozšíření kvaliﬁkace lektorů PSNV
Pilotní ověření metodiky pro 15 účastníků z Jihočeského kraje
Úprava vzdělávacího modulu
na základě realizace ročního kurzu
Od ledna do července 2014 pokračovala výuka 20 kurzistů, kteří se zúčastnili pilotního kurzu. V posledním
čtvrtletí 2014 se opravovaly metodiky výuky, učební

4. Webová aplikace VMS
PSNV iniciovala a zavedla v roce 2008 projekt Varroa
Monitoring System (VMS) – sledování invaze varroózy metodou monitoringu tzv. denního spadu přirozeně uhynulých roztočů. Projekt, který má i interaktivní webovou aplikaci (www.varroamonitoring.cz),
má hlavní cíl: včas varovat včelaře před začínající
invazí varroózy, což umožní ve vhodnou chvíli aplikovat léčebné přípravky a hlavně používat ve větší míře
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u Krnova, v Lošticích a v Hranicích, a to pod vedením kolegů Leopolda a Lukáše Matelových, Miroslava
Křížka a Radomíra Hykla.

ekologické a přírodě blízké zootechnické metody tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destructor.
Do systému včelaři zadávají data dobrovolně, systém
mohou využívat a informace z něho čerpat všichni
včelaři, orgány státní správy, včetně Státní veterinární správy.

9. Vydání knihy Včela a úl
Na předvánoční trh PSNV vydala překlad od L. L. Langstrotha Včela a úl. Jedná se o historicky první české
vydání fenomenální a stále živé učebnice včelařství
z roku 1853. V knize jsou podrobné návody pro včelařské metody rojové i nerojové, zapomenutá umění
přenášení včelstev z košnic do úlů a obsluha včelstev
bez mezistěn a medometu. Fascinující soubor přírodovědných a včelařských znalostí. Knihu lze pořídit
na www.psnv.cz/eshop.

5. Letní školy nástavkového včelaření
Bylo uspořádáno celkem dvanáct Letních škol nástavkového včelaření (Bálkova Lhota u Tábora, Horní
Nezly u Litoměřic, Háj ve Slezsku, Lhotka u Telče,
Borová Lada na Šumavě, Krušlov u Volyně, Březová
v Bílých Karpatech, Bylnice v Bílých Karpatech,
Loštice, Křivenice u Mělníka, Myslíč u Benešova).
Školy absolvovalo na 205 začínajících i pokročilých
včelařů. V roce 2014 se jednalo již o XI. běh těchto
populárních škol, kde si účastníci kromě teoretických
informací osvojují hlavně praktické dovednosti přímo
na včelnicích. Školy vedou 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 včelami.

10. Pracovní kalendář
Pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informacemi a možností zapisování údajů o hmotnosti včelstev, léčení, výnosu medu, chovu matek apod. byl
včelařům distribuován zdarma na včelařských akcích.
Výroba kalendáře je ﬁnancována z inzerátů sponzorů.
11. Pražská včelařská setkávání
Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval
i v prvních měsících roku 2014 v areálu Toulcova
dvora v Praze-Hostivaři. Lektor Zdeněk Klíma se věnoval Apiterapii, Jan Jindra přednášel o racionalizaci
včelařství, lektoři Ivo Kovařík a Pavel Kirschner přednášeli o včelaření na Novém Zélandu a ve Skotsku.

6. Kurzy varroamonitoringu (VMS)
V sezoně bylo uspořádáno několik kurzů VMS na různých místech ČR. Kurzy vedli lektoři PSNV přímo
na včelnicích. Důraz byl kladen na monitorovací
metody varroózy, vyhodnocení situace, ukázky léčebných postupů a samozřejmě také na seznámení
se s novými trendy v této oblasti. Kurzy VMS a metody efektivního monitoringu byly také součástí LŠNV
a dalších aktivit PSNV v sezoně.

12. Olomoucká včelařská setkávání
Na podzim roku 2014 vznikl projekt Olomoucká
včelařská setkávání. Jednalo se o cyklus přednášek
předních včelařských odborníků v Kongresovém
sále Krajského úřadu Olomouc. Přednášky pokračovaly každý měsíc až do dubna 2015. Včelaři a zájemci o včelařství mohli navštívit přednášky na tato
témata: Doc. Přidal: Včela a člověk v kulturní krajině; MVDr. Klíma: Včelí produkty a apiterapie;
RNDr. Kašpar: Populace včely medonosné na území
ČR v minulosti a dnes; Mgr. Danihlík: Varroóza, tlumení kleštíkovitosti a nás a v zahraničí. Mor včelího
plodu; Ing. Čermák: Šlechtění včel na hospodářské
vlastnosti a odolnost proti nemocem; Ing. Jindra:
Technické prostředky jako součást provozní metody;
Mgr. Danihlík: Mor včelího plodu.

7. Chvála medu
O prázdninách se každoročně pořádá tradiční akce,
na jejímž organizování se PSNV aktivně podílí. Celý
Horní hrad u Karlových Varů (http://hornihrad.cz/ )
patří včelařům, přednáškám a medu. Setkávají se tu
tradičně nejen včelaři, nýbrž i příznivci zdravého životního stylu a milovníci přírody. Je to cenná a užitečná neformální propagace nejen včelařství, nýbrž
i aktivit PSNV, jež svoji činnost představuje na samostatném stánku. Na akci se také razila včelařská
mince PSNV.

13. Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky organizované PSNV, byly čerpány dotace v rámci Nařízení
vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8. Kurzy pro začátečníky
Jednodenní kurzy pro začínající si získaly velkou
oblibu. Již tradičně jsou pořádány v Branticích
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18. e-Věstníky
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV
a uživatelů VMS pokračovalo vydávání elektronického Věstníku (e-Věstník). Jedná se o nepravidelné
internetové informování formou článků, upoutávek,
výzev a včasného varování (např. při invazi varroózy).
Tento moderní způsob komunikace našel u včelařské
obce velký ohlas a je i pro PSNV dobrým ukazatelem,
kudy by se měla ubírat komunikace mezi členy naší
geograﬁcky rozptýlené komunity. V roce 2014 vyšlo
20 čísel e-Věstníku.

PSNV v roce 2014 uspořádala 74 přednášek a 75
kurzů a byl veden jeden včelařský kroužek.
Další přednášky a kurzy byly provedeny lektory PSNV
v rámci akcí pořádaných ZO Českého svazu včelařů
po celé ČR.
14. Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2014 pokračovalo studium v učebním oboru
Včelař, který byl akreditován v roce 2011. Kromě
2. ročníku od září 2014 nastoupilo dalších 24 žáků
1. ročníku dálkového studia. O studium je velký zájem. Přihlášek bylo podáno 46. Celkový počet žáků
v 1. a 2. ročníku je 50. Dálková forma učebního oboru
Včelař trvá 2 roky. Více informací na www.soublatna.cz

19. Lokální spolková činnost
pod záštitou PSNV-CZ
Podkrkonošské potlachy v pohodě (PPP) – projekt
iniciovaný Ing. Karlem Jirušem – představuje jednodenní a většinou na jedno základní téma zaměřené
včelařské vzdělávací akce v zimních měsících. V roce
2014 se uskutečnily tři PPP vždy za účasti předního
včelařského odborníka.
Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezan pod vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku – projekt
pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem
Slezan.

15. 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. O tento
typ vzdělávání je velký zájem a opět jsme vyplnili
mezeru na pomyslné včelařské vzdělávací mapě.
Tato forma vzdělávání je plně v režii PSNV, odbornou
úroveň garantuje Oddělení včelařství na Mendelově
univerzitě v Brně.

20. Podzimní seminář nástavkového
včelaření Zbýšov
Již tradiční podzimní seminář nástavkového včelaření ve Zbýšově u Brna si našel stálé místo v návštěvnosti mnoha včelařů. Antonín Přidal přednesl hlavní
přednášku na téma Biologické principy protirojové
zootechniky, Jaroslav Lstibůrek posluchače seznámil
s prodejem medu v roce 2014, Jiří Přeslička vystoupil s přednáškou Kombinovaný systém na půdorysu
Langstrothova úlu. Michal Počuch zaujal tradičním
tématem: Medovicová a nektarová snůška v sezoně 2014 se zvláštním přihlédnutím ke Skaličce
u Tišnova, Bronislav Gruna pojednal o svých zkušenostech s volnou stavbou a František Texl popsal včelařský rok v ¾ Langstrothech.

16. Země živitelka
PSNV se poprvé představila na celostátní zemědělské
výstavě Země živitelka. Relativně velký výstavní prostor, který PSNV měla k dispozici, jsme využili k prezentování našich vzdělávacích aktivit, včetně projektu
Včelař – Farmář. Nechyběla ani poradna pro začínající
včelaře a tradiční medová kavárna. Zaujala i projekce
výukového videa z projektu Včelař – Farmář.
17. Jarní seminář nástavkového
včelaření Nepomuk
Na jaře 2014 PSNV společně s včelařským spolkem Nepomuk pořádala Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku. O historii včelařství
na Lnářsku a Blatensku referoval historik Vladimír
Červenka, příspěvek o chovu matek přednesl Jaroslav
Sedláček, Pavel Holub referoval o možných příčinách šíření varroózy, přednášku Medovina a nápoje
z medu přednesl Jaroslav Lstibůrek. Alena Machová
přítomné seznámila se zpracováním vosku a výrobou
mezistěn.
Na základě ohlasu mezi včelaři se pořadatelé rozhodli
jarní seminář zorganizovat i v roce 2015.

21. Tiskové zprávy
Od listopadu 20124 začala PSNV pravidelně vydávat tiskové zprávy k aktuálnímu dění ve včelařství. Včelařská obec se tak prostřednictvím medií
může dozvědět stanovisko PSNV k důležitým věcem v oboru. V roce 2014 byly vydány tři tiskové
zprávy.
Tiskové zprávy jsou rozesílány do medií a dále jsou
přístupné na webu PSNV (www.psnv.cz
Tiskové
zprávy).
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Finanční zpráva
Náklady v Kč

Účetní stav

Spotřeba materiálu

6 090,00

6 090,00

0

Spotřeba materiálu (drobný majetek)

5 764,00

5 764,00

0

Spotřeba materiálu (Včelař–Farmář, Včela a úl)

102 700,50

93 928,00

8 772,50

Celkem spotřeba materiálu

114 554,50

105 782,00

8 772,50

Náklady na prodané zboží (podložky)

Nedaňové pol.

Daňové pol.

16 325,95

16 325,950

0

2 481,00

2 481,00

0

Náklady na prodané zboží (Včela a úl)

–2 700,00

2 481,00

0

Celkem náklady vynaložené na prodané zboží

16 106,95

16 106,95

0

120 489,00

120 489,00

0

Náklady na prodané zboží (trička)

Cestovné (PSNV)
Cestovné (MV inzerce)

14 872,00

0

14 872,00

Cestovné (školy a vzděl. akce)

130 668,00

12 443,00

103 353,00

Cestovné

251 157,00

132 932,00

118 225,00

30 472,00

30 472,00

0

190 407,80

190 407,80

0

15 840,00

15 840,00

0

Náklady na reprezentaci
Služby PSNV
Služby (ubytování)
Služby (náklady MV)

664 242,72

0

664 242,72

Služby (školy)

133 344,00

0

133 344,00

Služby (Včelař–Farmář, Včela a úl)

350 618,68

183 971,40

10 266,60

10 266,60

1 364 719,80

400 485,80

964 234,00

Mzdy – zaměstnanci, šéfredaktor

526 108,00

355 747,00

190 361,00

Mzdy – zaměstnanci (DPP, honoráře, inzerce)

475 570,00

145 600,00

329 970,00

Mzdy – zaměstnanci (VF)

609 531,00

609 531,00

1 611 209,00

1 090 878,00

520 331,00

258 724,00

195 351,00

63 373,00

599,20

599,20

0

Smluvní pokuty a penále

25,00

25,00

0

Kurzové ztráty

20,18

20,18

0

10 350,00

10 350,00

0

2 822,00

2 822,00

0

Služby (ostatní)
Celkem služby

Celkem mzdové náklady
Zák. soc. pojištění vč. zdrav.
Ostatní náklady

Dary (dotace)
Poplatky bance

Náklady celkem k 31. 12. 2014

3 660 759,63
7

1 985 824,13

166 647,28
0

0

1 674 935,50

Výnosy v Kč
Tržba – časopis MV
Tržba – inzerce

Účetní stav
1 062 934,56
346 805,00

Tržba – podložky

Nedaňové položky
0
0

Daňové položky
1 062 934,56
346 805,00

3 250,00

3 250,00

0

Tržba – trička

600,00

600,00

0

Tržba – školy

552 392,63

Tržba – tiskoviny
Tržba – účast. poplatky
Tržba – Včela a úl

0

552 392,63

8 790,00

6 340,00

2 450,00

33 890,00

33 890,00

0

351 837,50

0

351 837,50

Tržba – PVS

9 750,00

0

9 750,00

Tržba – VMS

22 000,50

0

22 000,50

Celkem tržba za vlastní výrobky

2 392 250,19

44 080,00

2 348 170,19

Úrok v bance

9,02

0

9,02

Kurzové zisky

0,81

0,81

0

117 772,40

117 772,40

0

42 612,00

42 612,00

0

Členské příspěvky
Dary
Jiné provozní výnosy
Jiné ostatní výnosy

1 800,00

0

1 800,00

162 184,40

160 384,40

1 800,00

2 554 444,42

204 465,21

2 349 979,21

421 473,00

421 473,00

0

1 260,00

1 260,00

0

422 733,00

422 733,00

0

Provozní dotace Včelař–Farmář

1 002 125,00

1 002 125,00

0

Výnosy celkem k 31. 12. 2014

3 979 302,42

1 629 323,21

2 349 979,21

318 542,79

–356 500,92

675 043,71

Provozní výnosy celkem
Dotace SZIF
Dotace 1.D
Dotace

Hospodářský výsledek celkem
Daňové odpisy

0,00

Účetní zisk k 31. 12. 2014

318 542,79

Daňový zisk k 31. 12. 2014

675 043,71
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014
v celých tisících Kč

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dloudobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni

951

769

99

88

Pohledávky celkem

901

73

III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

–49

608

IV.

Jiná aktiva celkem

951

769

Aktiva celkem

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni

A.

Vlastní zdroje celkem

494

658

I.

Jmění celkem

412

340

II.

Výsledek hospodaření celkem

82

318

B.

Cizí zdroje celkem

457

111

457

111

951

769

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

IV.

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem
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Partnerství a spolupráce
1. Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme
s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce 2014 se PSNV zúčastnila jednání na SVS
ve věci novelizované vyhlášky o zdraví včel.
2. Mendelova společnost
pro včelařský výzkum, o. 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 je zapojena
v projektu MSVV „Vyhledávání varroatoleratních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich
chov a selekce“.
3. Mendelova univerzita Brno
Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garantem
mnoha včelařských aktivit, které PSNV pořádá. MU
Brno je odborným garantem výuky Moravské včelařské školy.

D

sledování zimních úhynů včelstev COLOSS. Členové
PSNV jsou do projektu zapojeni, včetně propagace
a seznamování s výsledky projektu. Hlavním koordinátorem za UP Olomouc je člen PSNV Jiří Danihlík.
6. Střední odborné učiliště Blatná
Jihočeská včelařská škola se díky spolupráci SOU
Blatná a PSNV přetransformovala od září 2011
na akreditovaný učební obor 41-51-H/02 Včelař.
Jedná se o dálkovou formu zkráceného studia s výstupním výučním listem. Studium je dvouleté se závěrečnými zkouškami. 50 % výuky představuje odborný výcvik. Učitelé tohoto oboru jsou převážně
lektoři PSNV. Každým rokem obor Včelař navštěvuje
50 studentů.
7. Střední lesnická škola Hranice
Moravská včelařská škola představuje soubor víkendových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů zajišťovaných PSNV a jejími lektory a spolupracovníky.
Využívání prostor školy a zařízení se řídí smlouvou
o spolupráci.

4. Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
VFU Brno byla spolu s PSNV odborným garantem
školení pracovníků SVS v problematice včelařství.
Na této instituci pořádáme pro včelaře Kurzy nemoci
včel pod lektorským vedením Zdeňka Klímy.

8. Svaz chovatelů včely tmavé, o. s.
Spolupráce se Svazem chovatelů včely tmavé je velmi
úzká, zejména ve věci budování oplozovací stanice,
pořádání seminářů a workshopů. V minulosti jsme
byli spoluřešiteli projektu „Vyhledávání a testování
varroatolerantních linií včel v původní populaci včel
pro zachování biodiverzity v ČR“.

5. Univerzita Palackého Olomouc
Spolu s Mendelovou společností pro včelařský výzkum a UP Olomouc se PSNV spolupodílela na organizaci odborných seminářů a mezinárodní konference
http://www.msvv.cz/akce/konference-veda-a-vyzkum-vcelarske-praxi/.
Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc je intenzivní zejména v rámci mezinárodního projektu

9. Český svaz včelařů, o. s. (ČSV)
Na úrovni základních a okresních organizací ČSV je
spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí ČSV zajišťují lektoři PSNV. Na vyšších úrovních ČSV se jedná
hlavně o společné jednání se státními orgány v rámci
tvorby Národního včelařského programu a navazují
Nařízení vlády (dotace, podpory, metodiky léčení
apod.).
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E

Orgány PSNV-CZ
PSNV-CZ měla v roce 2014 dva stálé zaměstnance – ředitele a šéfredaktora časopisu Moderní včelař; ostatní
funkce vykonávají zvolení členové dobrovolně. Stav členské základny k 31. 12. 2014 byl 675 členů.

Rada PSNV-CZ:
MVDr. Zdeněk Klíma (předseda); RNDr. Leopold
Matela (první místopředseda); Mgr. Bronislav Gruna
(místopředseda); PhDr. Jiří Matl; Radomír Hykl;
Ing. Michal Bednář; MVDr. Jiří Teplý; Jiří Němec;
Ing. Tomáš Jaša
Dozorčí rada PSNV-CZ:
Ing. Vladimír Sabolovič (předseda);
Ing. Miloslav Musil; Pavel Novák

Jednatel:
Ing. Lukáš Matela, Ph.D.

Redakce:
MVDr. Zdeněk Klíma; Ing. Jaroslav Prýmas; Ing. Petr
Texl, Ing. Ivan Černý

Poděkování
PSNV děkuje svým členům za přispění formou členských příspěvků, které jsou využívány k naplnění cílů
společnosti. Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu děkujeme za ﬁnanční příspěvky na vzdělávací

G

Šéfredaktor:
Mgr. Libor Hruška, Ph.D.

Redakční rada:
Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (předseda); MUDr. Jiří
Brožek; Ing. Květoslav Čermák, CSc.; Mgr. Bronislav
Gruna; Ing. Jan Jindra; Ing. Karel Jiruš; Ing. Jiří
Svoboda, Ph.D.; Doc. RNDr. František Weyda, CSc.;
Ing. Robert Chlebo, Ph.D.

Ředitel:
Ing. Petr Texl

F

Časopis MODERNÍ VČELAŘ

aktivity. V neposlední řadě děkujeme všem včelařům
a dalším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky,
nýbrž i svojí činnosti přispěli k úspěšné realizaci
vzdělávacích a prezentačních akcí.

Kontakty a identiﬁkační údaje
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Registrace u Ministerstva vnitra
pod č. j.: VS/1-1/46025/01-R ze dne 5. 2. 2001
Sídlo a adresa kanceláře:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice
tel.: 728 717 375

Statutární představitel:
předseda a první místopředseda
e-mail:
info@psnv.cz www.psnv.cz www.modernivcelar.eu
IČ: 265 19 836, DIČ CZ 265 19 836
Bankovní spojení: 188 792 379/0300

Výroční zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, o. s., za rok 2014
Vydala PSNV-CZ, z. s., v roce 2015
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