
 
Usnesení 

ze zasedání RV a ÚKK ČSV, z.s. 

konaného online dne 27.3.2021 

  
Republikový výbor ČSV, z.s. rozhodl 59 hlasy členů RV z celkového počtu 79 
zvolených členů RV (2 se zdrželi, 1 byl proti, 17 členů se hlasování nezúčastnilo) 
formou hlasování per rollam takto:  
  

Republikový výbor ČSV, z.s. 

A.   SCHVÁLIL: 
 

1.    Program jednání 
2.    Způsob hlasování o jednotlivých bodech v rámci online jednání 
orientačně a závěrečné usnesení proběhne per rollam emailovou poštou. 
3.    Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za r. 2020. 
4.    Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za r. 2020. 
5.    Účetní závěrku ČSV, z.s. za r. 2020, sestavenou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s českými účetními předpisy, dle výroku 
auditora, s hospodářským výsledkem po zdanění v částce 8 029 014 Kč, 
s tím, že tento hospodářský výsledek po přerozdělení 255 000 Kč do 
rezervního fondu bude převeden na účet 932 nerozdělený zisk, ztráta z 
minulých let. 
6.    Zprávu o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z.s. po X. sjezdu 
za rok 2020. 
7.    Rozpočet ČSV, z.s. na r. 2021. 
8.    Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením spojených s pandemií 
koronaviru a v souladu s čl. 34 odst. 6 Stanov ČSV 

a)    přeložení konání XI. sjezdu ČSV na termín 11. - 12. 12. 2021, 
b)    prodloužení funkčního období nejvyšších orgánů svazu do 12. 12. 
2021 a orgánů ZO a OO ČSV, u kterých dosud neproběhla zasedání 
nejvyšších orgánů, které volí funkcionáře na další volební období, do 
konce října 2021. 
  

B.   VYHLÁSIL: 
 

v souvislosti s prodloužením termínu pro konání XI. Sjezdu ČSV další termín 
pro podávání kandidátek na předsedu ČSV a člena ÚKK do konce října 2021 
v souladu s podmínkami kandidatury schválenými RV 22.8.2020, přičemž již 
podané kandidátky zůstávají v platnosti, pokud ke dni voleb budou splňovat 
stanovené podmínky. 
  
C.   VZAL NA VĚDOMÍ 
 

1.    Informace předsedkyně ČSV, z.s. o činnosti od 20.8.20 do 26.3.21. 



2.    Zápisy z jednání PRV ze dnů 10.12.20, 24.2.2021. 
3.    Zprávu ÚKK ČSV, z.s.. 
4.    Informaci o činnosti SOUV-VVC, o.p.s.. 
5.    Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč., s.r.o. Dol za rok 2020. 
  

D.   ULOŽIL: 

  
Sekretariátu: 

1.    Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. na webu svazu a ve 
Včelařství. 
2.    Publikovat Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za r. 2020 na webu 
svazu a ve Včelařství. 
3.    Publikovat Zprávu o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z.s. po X. 
sjezdu za rok 2020 na webu svazu. 
4.    Publikovat rozpočet na r. 2021 na webu svazu a ve Včelařství. 

  
Předsednictvu: 

1.    Zajistit organizačně přeložení konání XI. sjezdu ČSV. 
2.    Zadat studii k revitalizaci nemovitostí svazu v Křemencově ulici v Praze. 
3.    Požádat MZe ČR o zdůvodnění žádosti o změnu zakládací smlouvy SOUV-VVC, 

o. p. s. – změna ve složení SR a DR. 
 

 
  

 


