V České Lípě dne 13. 6. 2019
Vážení přátelé, členové Českého svazu včelařů,
s blížícím se obdobím konání Okresních konferencí počátkem roku 2020, na kterém budou
v závěrečné fázi diskutovány zásadní otázky příslušné k XI. Sjezdu ČSV. Do té doby je
nutné projednat v širším kruhu našich členů vybraná témata.

Zveme Vás ke společnému jednání u kulatého stolu
v sobotu dne 29. června 2019 od 10:00 hodin
v Kulturním domě Cvikov.
Časový harmonogram:
10:00 – 12:00 první blok - informace
12:00 – 13:00 společný oběd
13:00 – 15:00 druhý - diskuzní blok
K účasti jsou zváni nejen zástupci výborů jednotlivých základních organizací, ale i vy,
členové našich organizací. Chceme tak zajistit dostatečnou informovanost členské základny
a zamezit šíření nepravd a dezinformací, mnohdy účelových před sjezdem konaným v roce
2020.

Proč se setkat? Jsou důležité otázky potřebující odpověď, které se týkají struktury a
postavení jednotlivých článků (ZO, OO, KKV) našeho svazu v návaznosti na náš společný
majetek a celkové uspořádání. K tomu je nutné provést změny stanov ČSV v souladu
s Občasným zákoníkem. O všem je nutné jednat a vést otevřenou diskuzi, již s ohledem
na nedostatečné informování členské základny. Je třeba zamyslet se nad tím, zda máme
zachovat celistvost svazu, jakým způsobem a v jakém postavení jednotlivých ZO, OO a
samotného vedení. Jak se postavíme k našemu společnému majetku, zda jako k odkazu
našich předků s nutným jeho zabezpečením a ošetřením před znehodnocením.
Návrh programu – témata k diskuzi:
- informace o dění a postavení našeho svazu
- pohled Ministerstva zemědělství na náš spolek (55 000 členů) v kontextu dalších
malých zapsaných spolků s tématem včelařství
- informace o dvojím členství (ČSV versus jiný spolek) - dvojí členství v ostatních
spolcích včelařů, které následně poškozují ČSV, jehož jsou také členem
- reálný pohled do minulosti
- kauzy vzniklé před rokem 2015 a jejich důsledky do současné doby
- postavení členů k svazu jako celku
- společný majetek a jeho nutná ochrana - reálný pohled na náš společný majetek jako
odkaz našich předků
- finanční situace našeho svazu
- reálný pohled na dotace a jejich trvání

-

-

informace o snížení dotací státu a návrhy na jednotlivá úsporná opatření pro zajištění
činnosti našeho svazu
návrh zástupců KKV na zvýšení plateb členských příspěvků za účelem odpoutání
od závislosti na státních dotacích, diskutovaných předběžně na RV se závěrem nutné
diskuze v samotné členské základně.
jednání o nedostatcích v současném znění stanov, vzhledem k majetku, celkovému
uspořádání jednotlivých stupňů vedení a nesouladu s občanským zákoníkem
návrh na zkrácení volebního období na 4 roky
majetek svazu, OO, ZO a eventuální předkupní právo svazu na zachování celistvosti
majetku ( s respektováním majetnictví jednotlivých spolků)
alternativa zrušení sjezdu jako nejvyššího orgánu svazu (neefektivní z pohledu řízení
organizace, rozhodování, daňové a účetní pravidla) a jeho nahrazení RV
vyčištění katastrů – duplicity mezi ZO/OO
Nové Nařízení Vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace – od
1. 9. 2019

-

nákup nového vybavení – jen chovatelem přes 2 roky
změna výše dotace na léčivo na varroázu 60% chovatel + 40% dotace
info o schválení nového léčiva Gabon Flum
akce přednášky, semináře – sjednoceno na 1 akci = 3 hod = 4 tis. Kč
dotace 10 Kč/vč na léčení aerosolem (požadavek zrušení od SZIF a MZe)
původní návrh SVS/MZe/MŽP v Metodice zdraví zvířat 2020 zrušení podzimního léčení proti varroáze

-

změna rostlinolékařského zákona – povinnost zemědělce informovat včelaře
v obvodu pouze 2/3km (dnes 5 km)
významné snížení dotací pro ČSV jako zastřešující organizaci 55 000 členů a
neobdržení dotace na výstavy, semináře, aktivy, mládež, kompresory, vyvíječe –
řešení:

-








-

nebudou kalendáře, kalendáříky
nebudou dotace na kompresory a vyvíječe
OVP budou vycházet jen 1x ročně
nebudou se konat krajské aktivy pro ZO – prezentace bude zaslána poštou
aktuálně převod 5 Kč/vč/svépomocného fondu pro svaz
nové vyhodnocení rozpočtu svazu a předložení návrhu v RV v srpnu 2019

Převod administrace 1D (5% z dotace nyní pro svaz) na SZIF, snad od 2021, další
snížení příjmu pro svaz
Návrh na zvýšení členského příspěvku 400 Kč/rok
diskuze o nominaci na budoucí vedení ČSV

Diskuze a přijetí závěru z našeho společného jednání u kulatého stolu jako podkladu
pro jednání Republikového výboru ČSV v srpnu t.r.

Jan Šmíd
předseda OO Česká Lípa

Milena Nováková
jednatelka OO Česká Lípa
Vladimír Davídek
pověřený jednatel KKV Kraj Liberec

Poznámka: možná se jeví program jako obsáhlý. Náš svaz má jedinečné historické postavení v EU i ve světě.
Sdružuje dnes již 55 624 řádných členů (údaj k 13.6.2019), proti ( 2 970 neorganizovaných členů). Má-li náš svaz
dobře fungovat, je potřeba o všem otevřeně diskutovat.

