Zápis z jednání V. sněmu PSNV-CZ., z. s., konaného 26. 11. 2016 a z otevřeného
jednání rady PSNV-CZ, z. s., konaného dne 25. 11. 2016
Místo konání:
Penzion Rozsocháč, Rosice (pátek 25. 11.)
Penzion Pamir, Zbýšov (sobota 26. 11.)
Přítomno:
 pátek 25. 11.  sobota 26. 11. -

25 členů PSNV-CZ
41 členů PSNV-CZ při začátku, 51 členů při volbách

Program:
Pátek 25. 11. 2016
Otevřené jednání rady
L. Matela seznámil přítomné s hlavními tématy diskuse pro jednání sněmu:
témata: regionální skupiny a jejich možné modely:
závěr: diskuse by měla pokračovat, návrh pověřit novou radu vytvořením pracovní
skupiny, jež připraví návrh nového textu znění stanov, který bude později posouzen
právníkem. Jako dobrovolníci se přihlásili T. Ivanský a V. Hajný. Systém by měl být
nastaven tak, aby umožnil více forem existence, od právní subjektivity se všemi
důsledky, po naprosto volnou strukturu.
Návrh řešit finanční situaci oddělením hospodářských aktivit do zvláštní organizace
typu s. r. o. Opět by měla být vytvořena pracovní skupina složená především
z ekonomů.
Návrh na zvýšení počtu členů rady: možný počet: 9.
V diskusi zazněly naopak názory požadující snížení počtu členů rady s tím, že tak
vysoký počet členů nebude operativní a řadu témat i otázek by měly řešit ad hoc
sestavené týmy a pracovní skupiny.
Možný kompromis: zachovat stávající počet 7 členů.

Sobota 26. 11. 2016
V. sněm
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti
4. Hospodaření od minulého sněmu
5. Zpráva celostátní kontrolní komise
6. Novinky chystané na rok 2017 a další aktivity
a) Projekty, výstavy
b) Moderní včelař jako měsíčník

c) Další vydavatelská činnost
d) Ústředí včelařských spolků, spolupráce včelařských sdružení, průběžné
informování členů PSNV a interní diskuse s nimi
e) Vzdělávání, formy vzdělávání, LŠNV, kursy, semináře, workshopy, odborné
konference
f) Moderní včelařka, dámský web
7. Statut regionálních skupin, výhledy, možnosti, varianty
8. Návrhy dalších bodů pro jednání
9. Volba orgánů společnosti
a) Návrh na rozšíření počtu členů rady
b) Vlastní volby
10. Diskuse
11. Návrh usnesení
12. Usnesení
13. Závěr

Jednání:
1. Zahájení
Sněm zahájil předseda PSNV L. Matela.
Sněm byl zahájen v 8:30, protože se nesešel dostatečný počet účastníků,
následovala půlhodinová pauza. Poté bylo přítomno 41 členů, sněm je tedy usnášení
schopný.
2. Volba komisí
Mandátová komise
Návrh: Lukáš Matela a Jan Kuřík
hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí
Volební komise
Návrh: R. Hykl a I. Černý
hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí
Ověřovatelé zápisu
Návrh: F. Hubáček a M. Vondruška
hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí
Návrhová komise:
Návrh: J. Matl a Z. Cutáková
hlasování: všichni pro kromě 2 abstencí

3. Zpráva o činnosti
Předseda L. Matela informoval o změně ředitele kanceláře, poděkoval P. Texlovi
za dlouholetou práci v této funkci. Novým ředitelem kanceláře se stal R. Hykl.
PSNV pořádá během roku řadu významných akcí. Členové jsou o nich informováni
v interních informačních mediích, zejména v e-Věstníku, který je určen členům
PSNV. Vychází cca 20 čísel/rok. Hlavní činností Společnosti je komplexní systém
vzdělávání, vše bude zmíněno v průběhu sněmu.
Další oblastí činnosti je účast v řadě projektů a na výstavách. Na činnosti se podílí
značné množství členů PSNV.
Předseda L. Matela stručně zhodnotil činnost PSNV v minulém období. Dochází
k průběžnému zlepšování v interní komunikaci. Účast v projektech a na výstavách je
dobrou propagací PSNV (Techagro, Floria Kroměříž, Flora Olomouc, Život
na zahradě v Ostravě, Med roku, …). Přesto by bylo třeba více pomocných rukou,
protože vše zajišťuje de facto stále podobná a úzká skupina členů.
4. Hospodaření od minulého sněmu
A. Machová informovala o stavu hospodaření PSNV: celkovým trendem je po
počátečních problémech postupný růst zisku. Zprávy o hospodaření jsou součástí
výročních zpráv, zveřejňovaných na webu PSNV.
Provedla porovnání nákladů a výnosů za poslední 3 roky a představila odhad
do konce r. 2016.
Základní oblasti činnosti, jako jsou např. vzdělávání, vydavatelská činnost (knihy,
MV) jsou ziskové.
Pokud jde o vývoj členské základny, v době konání sněmu má PSNV 774 členů,
z toho 85 žen (11 %). Průměrný věk členů je cca 45 - 46 let, průměrná výše
členského příspěvku činí cca 340 Kč, což je podstatně více, než je stanovami
stanovené minimum (200 Kč).
Z hlediska výnosů je nejúspěšnější časopis Moderní včelař (MV).
Představila také rámcovou kalkulaci pro příští rok, kdy se MV stane měsíčníkem
s menším rozsahem stran (z 60 na 48 str.) a jinou cenou.
Pokud jde o letní školy (LŠ), bylo jich letos 17, 3 se neuskutečnily pro neobsazenost.
Školy byly v podstatě ziskové, zakalkulují se ještě dotace na vzdělávání od SZIF.
Je k diskusi, zda např. oddělit vzdělávání od vydavatelské činnosti.
Nastínila také rozvahu účetnictví na zbytek roku 2016.
5. Zpráva celostátní kontrolní komise (CKK)
V. Sabolovič informoval o činnosti CKK, která pracovala ve složení: M. Konvičný,
P. Novák a V. Sabolovič.
Konstatoval, že komise se věnovala sledování účetnictví, ekonomiky, sledování
vývoje účetních skupin.
Členové CKK se pravidelně účastnili jednání vedení PSNV, komise se věnovala
kontrole účetnictví, sledovala vývoj jednotlivých účetních kapitol a vyhodnocovala
účetní závěrky. Nebyly shledány chyby a pochybení, účetnictví je vedeno v souladu
s předpisy.

Komise rovněž sledovala oblast legislativy (náměty pro úpravu stanov budou
předloženy k diskusi a připraveny pro příští sněm).
Věnovala se také vyřizování připomínek členů: v té souvislosti přednesl návrh
formalizovat připomínky členů do standardního formátu: název problému,
zdůvodnění, dokladování formou pravidel či pomocí svědků a pak řešení.
PSNV je spolek, nezisková organizace věnující se obecně prospěšné činnosti, což
ovlivňuje i finanční záležitosti. Důležitá je v tomto ohledu definice předmětu činnosti.
Hospodářské činnosti včetně nájmů, daní z příjmů a inzerce je třeba stále věnovat
maximální pozornost.
6. Novinky chystané na rok 2017 a další aktivity
a) Projekty, výstavy
P. Texl referoval o projektech v rámci činnosti Společnosti, zejména o těch, které
probíhají či probíhaly s podporou MZe (VMS, Med roku, Coloss).
Uzávěrka projektů na r. 2017 byla 31. 10. 2016, podali jsme 3 projekty:
1) Med roku (395 000 Kč)
2) Coloss - sledování zimních ztrát (124 000 Kč),
3) Mezinárodní apiterapeutická konference k výročí F. Terče (445 000 Kč)
Minimální spoluúčast je 30 %, od nástupu ministra M. Jurečky jsou stanovena
přísnější pravidla a nově se musí administrovat i spoluúčast. Do konce letošního
roku se dozvíme, zda budou projekty schváleny.
Výhled:
V lednu příštího roku se uskuteční v Plzni konference o vosku
(http://www.psnv.cz/index.php?option=com_kurzy&task=vogl), v září je plánována
opět akce Med roku a později také apiterapeutická konference k výročí F. Terče
ve Kdyni u Domažlic. V plánu je i tradiční Podzimní seminář, je třeba ale vyřešit jeho
vztah ke sněmu PSNV (ten je prozatímně plánován na podzim 2017, návrh lokality:
Zruč n. Sázavou, kde již byl pořádán Workshop o vzdělávání s velmi dobrými
zkušenostmi. Jde téměř o střed republiky …
R. Hykl zdůraznil, že je velmi důležité propagovat naši činnost a produkty, ovšem na
veřejných akcích, jako jsou např. výstavy, je problém s cenami za nájem prostor, je
také důležité oslovit dostatek spolupracovníků k pomoci přímo na stáncích.
Štěpánka Dlouhá navrhla zvážit vydání publikace pro děti. V diskusi tento návrh
podpořila A. Machová jako perspektivní projekt, vznikl návrh na sestavení pracovní
skupiny pro přípravu takového projektu.
b) Moderní včelař jako měsíčník od r. 2017
Šéfredaktorka M. Šotolová informovala přítomné o novinkách týkajících se
Moderního včelaře. Každé číslo má hlavní téma, poslední letošní číslo bude mít
hlavní téma BIO včelaření. Tiskový náklad je v současné době cca 7000 ks.
Od 1. 1. 2017:
Cena měsíčního čísla s rozsahem 48 stran bude 50 Kč (roční předplatné 600 Kč)
bude vycházet tištěná a elektronická verze - 700 Kč (28 euro)

pouze elektronická verze - 480 Kč (19,20 euro)
1 číslo elektronicky - 40 Kč (1,5 euro)
Byl zahájen prodej v trafikách (každé číslo 1200 výtisků) , ukazuje se to jako správná
volba, díky tomu přibývají i předplatitelé (každé 2 měsíce jich přibývá cca 50).
Seznam trafik je uveřejněn na webu www.modernivcelar.eu.
Uvažuje se také o postupném zpřístupňování jednotlivých čísel z archivu.
Dochází ke změně inzertního manažera (vrací se M. Mrug) i distributora (Magnet
Press).
Demo verze elektronické podoby je již přístupná na webu www.epredplatne.sk.
Pokud jde o hlavní témata, je ročník 2017 již tematicky připraven, připravují se nové
rubriky s tematikou pro výuku dětí: pedagogika, témata pro kroužky pro děti
P. Texl připomněl, že změna periodicity bude znamenat v pozitivním smyslu i změnu
obsahu, lépe se bude moci reagovat na aktuální situaci a témata, plánují se také
zprávy “ze života spolků”.
c) Další vydavatelská činnost
P. Texl informoval, že se rozbíhá další vydavatelská činnost, vyšly již knihy (L. L.
Langstroth, Včela a úl, Včelařství I - s velmi dobrým ohlasem. Chystá se vydání
Včelařství č. II, které by mělo vyjít v únoru či v březnu 2017.
III. díl kompletu (včelí pastva a včelí produkty) se již připravuje.
IV. díl (marketing a propagace) celý komplet uzavře, odhad je, že vše bude
dokončeno do 2 let.
K výročí F. Terče je v přípravě překlad publikace o tomto otci moderní apiterapie,
plánuje se také překlad německé publikace o nástavkovém včelaření (A. Machová
a Z. Kučera).
d) Ústředí včelařských spolků, spolupráce včelařských spolků, průběžné
informování členů PSNV a interní diskuse s nimi
L. Matela informoval o postupu jednání s ostatními nezávislými spolky: našla se vůle
ke vzájemné diskusi o klíčových tématech s dalšími nezávislými sdruženími a jedná
se o pravidlech nalézání konsensu, o stanovách a formalizaci nového sdružení.
Jakmile bude vše dohodnuté a registrované, budou informováni po vzájemné
dohodě také členové jednotlivých zúčastněných sdružení. Obecná informace
o zahájení jednání byla uveřejněna v časopise Moderní včelař 5/2016.
e) Vzdělávání, formy vzdělávání, LŠNV, kursy, semináře, workshopy, odborné
konference
R. Hykl za komisi pro vzdělávání zdůraznil, že oblast vzdělávání je pro PSNV stále
prioritou. Program letních škol dozná v r. 2017 jistých organizačních změn, o nichž
se diskutovalo na zvláštním workshopu na začátku října. PSNV stále pracuje
s lektory ze svého seznamu na zvyšování lektorských dovedností, jednotlivé akce
se pravidelně vyhodnocují. V říjnu proběhl dvoudenní workshop pro pořadatele

letních škol a lektory, na němž se vyhodnotil průběh letošního běhu škol a dalších
vzdělávacích akcí a byl nastaven model fungování letních škol pro rok 2017.
f) Moderní včelařka, dámský web
M. Šotolová předložila jako návrh k další diskusi zřízení speciálního webu pro
včelařky z PSNV. Téma je zatím ve stadiu zrodu a diskuse bude pokračovat. Tvorba
webu by nezatížila rozpočet PSNV.
7. Statut regionálních skupin, výhledy, možnosti, varianty
L. Matela předložil k debatě již dříve diskutovaný návrh: vzhledem k růstu počtu
členů by bylo logické podporovat ty, kteří se chtějí sdružovat v regionech a pracovat
tam. Po minulém sněmu začaly zvolna vznikat regionální sdružení, některá fungují
na zcela volné bázi vzájemného setkávání, jiná začínají pořádat akce pro vlastní
členy či příznivce, další se pak již pouštějí do akcí přesahujících významem a
dosahem
region
(např.
t.
zv.
Severní
jízda
(http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=591:spanilaseverni-jizda-psnv&catid=60:reportae&Itemid=68) nebo Olomoucká včelařská
setkávání (http://www.psnv.cz/index.php?option=com_kurzy&task=ovs). Jiné skupiny
pořádají různé akce ve spolupráci s jinými v oboru působícími sdruženími v regionu.
Formy činnosti sdružení mohou být rozličné, od neformálních skupin po sdružení
zcela formalizovaná, s pevnou strukturou i třeba s právní subjektivitou.
K tomu je potřeba vytvořit potřebný rámec, který bude dostatečně volný pro různé
formy a bude zároveň dostatečně zapadat do konceptu činnosti, vizí a strategií
PSNV.
Návrh: dát toto za úkol nové radě, která po vytvoření pracovní skupiny zajistí
podklady a připraví je pro změnu stanov v tomto smyslu pro příští sněm.
8. Návrhy dalších bodů pro jednání
Lukáš Matela navrhl učinit drobné změny v textu stanov:
1. návrh na přímou volbu předsedy sněmem s tím, že rada by si poté sama
volila 1. a 2. místopředsedu.
2. ředitel kanceláře má podle současného znění stanov “právo” účastnit se
jednání rady. Jeho účast na jednání je ale žádoucí. Návrh přeformulovat znění
textu stanov v tom smyslu, že by “právo” bylo nahrazeno potřebou rady a ta
by měla mít možnost volby. V každém případě je ale nutné a prospěšné, aby
se ředitel kanceláře jednání rady účastnil. Podobná situace by měla platit i pro
jednatele, který by měl být přítomen jednání rady, nikoli však nezbytně.
3. M. Konvičný navrhl odstranit drobné nepřesnosti ve stanovách, pokud jde
o CKK.
4. F. Hubáček upozornil na nesrovnalost v přijímání členů oblastními skupinami,
které de facto podle současného znění stanov nemají na výběr, ale někteří
nově přijímaní členové nemusí chtít být nutně součástí dané regionální
skupiny. Navrhl proto, aby přijímání členů stále probíhalo pro celou PSNV-CZ
(rada) ve vzájemné konsultaci se zástupci regionálních sdružení, kteří nové

členy lépe znají. Každý člen musí mít možnost rozhodnout se, zda bude chtít
patřit do regionální skupiny, či nikoli.
9. Volba orgánů společnosti
L. Matela rekapituloval stávající situaci. Na minulém sněmu se volilo ještě podle
starých stanov, které určovaly členům rady tříletý mandát. Stanovy byly na témže
sněmu změněny (včetně periodicity sněmů) a nastaven nový model částečné
obměny rady na každém sněmu. Bylo také interně dohodnuto, že 3 kandidáti s
nejnižším počtem hlasů z voleb na minulém sněmu nyní odstoupí a volby na tomto
sněmu proběhnou podle schématu určeného novými a na minulém sněmu
schválenými stanovami.
a) Návrh na rozšíření počtu členů rady
Návrh přednesl L. Matela a zdůvodnil jej. Možná varianta: rozšíření ze 7 na 9 členů
Hlasování: přítomno 50 členů
- 23 přítomných pro návrh
- 18 přítomných proti,
- hlasování se zdrželo 9 účastníků sněmu
Závěr: sněm rozhodl o rozšíření rady ze 7 na 9 členů.
b) Vlastní volby
Vlastním volbám předcházelo představení jednotlivých kandidátů, kteří byli přítomni,
omluven z rodinných důvodů byl jen H. Kadečka.
Ze stávajících členů rady zůstávají pouze L. Marek a Z. Cutáková, proto je třeba
zvolit další členy rady a také 1. místopředsedu, jehož post se uvolnil po odchodu R.
Hykla.
V následné diskusi byl dále řešen problém, jak pokračovat při další obměně rady na
příštím sněmu v souladu se stanovami, pokud se zvýší či jindy opět sníží počet členů
rady.
Došlo k dohodě kandidujících, že o příštích volbách odstoupí ti, jejichž mandát
vypršel, případně i ti, kteří při předešlých volbách obdrželi nejnižší počet hlasů.
Mohou samozřejmě znovu kandidovat..
R. Hykl seznámil přítomné se systémem volby.
Přítomno 51 členů.
Poté byly rozdány volební lístky a proběhly volby.
Výsledky:
Hlasování se zúčastnili všichni přítomní členové (51), bylo odevzdáno
51 hlasovacích lístků, 1 lístek byl neplatný; kvalifikovaná většina je 26 hlasů, volilo
se 6 členů + 1. místopředseda a zároveň člen rady,
Do rady bylo zvoleno prvních šest kandidátů + zmíněný 1. místopředseda
Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:
Leopold Matela
47
zvolen
Jiří Matl
45
zvolen
Vojtěch Hajný
42
zvolen
zvolen i 1. místopředsedou

František Hubáček 41
zvolen
Alena Machová
36
zvolena
Miloš Vondruška
33
zvolen
Petr Texl
29
zvolen
Hynek Kadečka
28
nezvolen
Miroslav Křížek
22
nezvolen
Na prvním jednání rady byl 8 hlasy (při jedné abstenci) zvolen předsedou PSNV-CZ
RNDr. Leopold Matela.
Nezvolení kandidáti zůstávají náhradníky pro případ doplnění rady na plný počet
z různých důvodů.
10. Diskuse
Diskuse se týkala především návrhů na změny stanov.
Témata:
Regionální sdružení:
výchozí otázka je, kdy a za jakého nastavení budou sdružení relevantním partnerem
pro státní správu. Převažující názor je, že pouze tehdy, kdy budou mít jasnou
strukturu, registraci a vlastně i právní subjektivitu.
Návrh: pověřit radu přípravou podkladů pro legislativní změny pro ustanovení
regionálních skupin s právní subjektivitou, přičemž obecně bude zachován princip
možnosti jednotlivých skupin nastavit si vlastní model fungování i princip volby pro
nově vstupující členy, zda se budou chtít stát členy regionálního sdružení.
Hlasování: pro všichni přítomní účastníci kromě jednoho, jenž se hlasování zdržel.
Volba předsedy
Lukáš Matela předložil sněmu návrh na změnu stanov v tom smyslu, aby sněm
přímo volil předsedu a rada pak 1. a 2. místopředsedu.
Hlasování: schváleno jednomyslně.
Ředitel kanceláře
Návrh změnit stanovy v tom smyslu, aby ředitel kanceláře se mohl účastnit jednání
rady (v současném znění stanov je formulace: “má právo”, tuto formulaci zrušit).Je
žádoucí, aby se ředitel kanceláře jednání rady účastni pravidelně.
Hlasování: schváleno jednomyslně.
Faktické chyby či nepřesnosti v textu stanov
V současném znění stanov je několik faktických chyb či nepřesností. Sněm pověřil
radu tyto chyby opravit.
Hlasování: schváleno jednomyslně.
Celostátní kontrolní komise
Návrh připravit nové schéma voleb členů a předsedy CKK, tedy připravit obměnu
jejích členů v souvislosti s periodicitou sněmů PSNV a v souladu s funkčními
obdobími členů rady.

Hlasování: schváleno jednomyslně.
11. Návrh usnesení
V souvislosti s výsledky diskuse vznikl návrh usnesení s tím, že je třeba zejména do
něho zapracovat výsledky debaty o návrzích na změnu stanov v tomto znění:
Sněm pověřil radu:
1. přípravou podkladů pro legislativní změny týkající se ustanovení regionálních
skupin s právní subjektivitou
2. připravit a provést legislativní změnu stanov týkající se přímé volby předsedy
sněmem a 1. a 2. místopředsedy radou
3. Provést změnu stanov v tom smyslu, aby ředitel kanceláře se mohl účastnit
jednání rady a zrušit stávající ustanovení o jeho právu účastnit se tohoto
jednání.
4. Provést úpravy faktických chyb a nepřesností ve znění textu stanov PSNVCZ.
5. Připravit nové schéma voleb a obměny členů a předsedy CKK.
12. Usnesení
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
13. Závěr
Na závěr předseda PSNV-CZ RNDr. L. Matela poděkoval všem za účast i aktivní
spolupráci při jednání sněmu. Vyjádřil spokojenost s tím, že se podařilo do rady zvolit
vedle již zkušených členů také nové a mladé kandidáty a vyslovil naději, že právě
toto spojení povede nejen k udržení jisté kontinuity poutě po cestě, po níž PSNV-CZ
jde již řadu let, ale také nové myšlenky, aktivity a návrhy na změny zažitých
a mnohdy již přežitých postupů. A samotné Pracovní společnosti i všem jejím členům
popřál úspěšnou příští včelařskou sezonu.
Zapsali: J. Matl a Z. Cutáková

Ověřovatelé zápisu:

František Hubáček ………………..….…

Miloš Vondruška ………………………..…

