
Republikový výboru ČSV, z. s. 

NÁVRH 

      Datum jednání: 20. 8. 2022 

číslo a název návrhu: 
27 – Dopisy OO Česká Lípa a  Frýdek-Místek 

Předkládá: tajemník
Zpracoval: OO Česká Lípa, OO Frýdek Místek 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
PRV předkládá dopisy OO na žádost pisatelů RV

NÁVRH PROJEDNÁN: 
A) odbornými komisemi, datum:

------------------------------------------------- 

B) ekonomickou komisí, datum:

------------------------------------------------- 

C) Předsednictvem RV, datum:

------------------------------------------------- 

PŘÍLOHY: 

NÁVRH USNESENÍ 
Uvede se, co předkladatel navrhuje, aby bylo rozhodnuto podle obsahu a smyslu předkládaného 
návrhu 

 Republikový výbor ČSV 

I. RV bere dopisy OO na vědomí.  



Ccský svaz včelařů z.s. 
Okresní organizace (�eská Lípa, Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa 

e-rnail: ooceskal ipa@vcelarstvi.cz
IČ 689 83 336, právní forma Pobočný spolek, vedený ve spolkovém rejstříku v Praze, vložka 42456 

Český svaz včelařů z.s. 
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V České Lípě dne 1.7.2022 

Věc: k č.j. 1152/2022/CER ze dne 20.6.2022 

K Vašemu dopisu uvádíme, že po citelných ztrátách našeho svazu u Včela Předboj, Včelpo, 
spol. s r.o. a finanční ztráty v jiných kauzách včetně soudních sporů (Reklamax) jsme 
přesvědčeni, že členové mají plné právo znát vše, týkající se našeho podílu ve Výzkumném 
ústavu DOL. 
Proto požadujeme provést veškeré úkony vedoucí k tržnímu ocenění veškerého movitého a 
nemovitého majetku, skladových zásob surovin a hotových výrobků s cílem zjištění a posouzení 
tržního potenciálu a postavení podniku na trhu včetně rezervních fondů ve vztahu 
k podnikatelským záměrům a obchodním plánům. 
Provedením výše uvedeného bude možnost nadále sledovat všechny toky prostředků ve smyslu 
našeho podílu v této společnosti. Audit by měl také prokázat, že zasmluvněný příspěvek našemu 
svazu ve výši 300 000,- Kč ročně před zdaněním je neodpovídající. Jsme přesvědčeni, že 
v důsledku faktického obchodního zástupce léčiv ( evidence CIS, členské základny a distribuce 
prostřednictvím 00) nám přísluší měsíční odměna v podobě nákladových faktur vystavených 
na VU DOL. 
Věříme, že o našem požadavku budou informováni zástupci jednotlivých okresů na nejbližším 
zasedání RV i pro posouzení odprodeje našeho podílu v této společnosti. 
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Český svaz včelařů, z.s., Okresní organizace Česká Lípa, Havlíčkova 443,470 01 Česká Lípa 

Email: ooceskalipa@vcelarstvi.cz; tel. 775 095 751 
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