
Prohlášení Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.. 

 

Vážení přátelé! 

Když jsme v r. 2014 rozhodli o tom, že se odloučíme od ČSV z.s.  bylo nám jasné, že nám nikdo nic 

neusnadní a také to, že pokud mají mít včelaři před státními orgány nějaké slovo, je třeba vystupovat 

jednotně alespoň v těch věcech, které jednotlivé včelařské organizace spojují. 

Proto jsme vypracovali návrh Asociace včelařských spolků Čech Moravy a Slezska (pracovní název), 

resp. dvacatero, které tímto předkládáme včelařské veřejnosti, jako návrh na základě, kterého by 

mohli spolupracovat všechny včelařské spolky v ČR. 

Některým včelařským subjektům jsme tento návrh zaslali před několika měsíci. Nutno dodat, že již 

před třemi roky jsme o podobném subjektu uvažovali s profesionálem, emeritním presidentem APV 

přítelem Janem  Kolomým, který též pociťoval to, co  my. Tedy potřebu jednotného postupu, avšak  

na skutečně demokratických základech  se všemi, kteří mají a chtějí  k oboru něco říci. Za jeho 

spolupráci mu tímto děkujeme. 

Předložený návrh je pracovní verzí a nečiní si nárok na bezchybnost. 

Podstatou však je, aby existovalo svobodné včelařské sdružení nezávislých spolků, které by bylo 

oproštěno od členských příspěvků, zaměstnanců, funkcionářů a jejich voleb, tedy i boje o moc. Toto 

vše, jak ukazuje současnost i minulost, vedlo jen k tomu, že se někteří snaží zaštiťovat své osobní 

zájmy, touhu po moci tím, že zastupují nějakou včelařskou skupinu. Demokracie může působit pouze 

v transparentním prostředí a to se naším návrhem snažíme vytvořit. 

Opusťme, zbavme se okovů tzv. demokratického centralismu a vytvořme společenství, které bude 

vycházet z iniciativy i odpovědnosti jednotlivých včelařských spolků, bude prosazovat společné zájmy 

všech včelařů nebo většiny. 

Vytvořením „Asociace“ by tak vznikl celorepublikový orgán, který by dobrovolně sdružoval včelařské 

spolky na skutečně demokratických základech, přičemž by nebyl minoritní názor nebyl většinou 

potlačován. Zúčastněné včelařské spolky by se však mohly chovat skutečně svobodně, nezávisle a 

tudíž by jejich přístup byl maximálně objektivní a aktivní.  Společný zájem všech by byl respektován a 

jako společný presentován.  Rozdílné názory by si mohl každý spolek prezentovat sám, avšak nedělo 

by se tak za zády ostatních, nezaskočilo by je to.  

Domníváme se, že právě toto by zachovalo jak zdravou soutěživost názorů, tak také potřebnou 

shodu.  

V současné době existuje mezi včelařskými spolky spoustu animozit.  Proto by prioritní zásadou 

spolupráce měl být respekt k názorům druhého. Papír snese skutečně všechno a teprve budoucnost a 

snad i společné činy prokáží, jak to kdo skutečně myslí s oborem.  

Co náš návrh znamená?  V jedné větě vyjádřeno:   



„Za společné se společně postavme, odlišnosti si ponechme a respektujme je. Nevytvářejme složité 

aparáty. Zbavme se různých předsednictev, výborů a kontrolních revizí komisí. Nebojme se vzít 

zodpovědnost sami na sebe.“ 

Právě díky své variabilitě přečkaly včely miliony let na naší planetě. Pokusme  se , my včelaři, o totéž.  

Vážený přátelé, protože nemáme kontakty na všechny včelařské spolky, využíváme tuto otevřenou 

formu k tomu, aby se k této myšlence, společné skutečně svobodné včelařské organizaci přihlásili, 

vyjádřili a dali návrhy ostatní. Jistě by bylo vhodné, spojit se navzájem a vyměnit si kontakty na 

odpovědné včelaře každého z včelařských spolků. Za včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí je 

jím místopředseda našeho spolku ing. Šturma, 605 233 633, sturma.jiri@ email.cz. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 17.8.2016 

 

Ing. Leoš Dvorský, předseda spolku, v.r.   Ing. Jiří Šturma, místopředseda spolku, v.r.

     

 

 

Návrh  tezí  činnosti Asociace včelařských spolků  Čech, Moravy a Slezska (AVS ČMS). 

1) Včelařské spolky vstupují do asociace na základě dobrovolného rozhodnutí po schválení 

svými nejvyšší orgány. 

2) Jedná se o volný svazek, kdy si každý ze zúčastněných subjektů uchovává svojí suverenitu. 

3) Cílem je koordinovat činnost ve vztahu k orgánům státní správy tak, aby byly vytvářeny 

vyvážené vztahy v oboru včelařství v ČR, především v legislativě. 

4) Každý spolek zastupuje pouze 1 člen (nebo 2???) 

5) Nejvyšším orgánem je Valná hromada (VH) konaná 1x ročně. 

6) Na VH je přijímán rámcový plán práce na následující období a to min. 2/3 hlasů přítomných. 

7) VH volí pořadí spolků, tzv. guvernéra, ve kterém povedou asociaci. 

8) Asociaci vede vždy jen jeden spolek asociace, tzv. guvernér AVS ČMS a to vždy na období 

jednoho roku. 

9) Úkolem guvernéra je svolávat schůze asociace, navrhovat termíny a místa konání, 

koordinovat práci na jednotlivých přijatých úkolech dle plánu práce i mimořádných, které se 

v průběhu roku objeví. Vést administrativu AVS ČMS 

10) Úkolem guvernéra je též připravovat návrh plánu práce na n sledující rok. 

11) Úkolem guvernéra je i připravování navrhovaných usnesení a schválená usnesení rozesílat 

členům v ručeném termínu. 

12) Výstupy jednání jsou usnesení s jednotlivými body, které představují většinový postoj členů 

asociace. 

13) Každý spolek má jeden hlas, bez ohledu na počet členů včelařského spolku. 



14) S výjimkou přijímání plánu práce, kdy se rozhoduje 2/3 většinou, se většinovým rozhoduje 

hlasováním. 

15) Stane-li se, že některý spolek nesouhlasí s navrhovaným usnesením nebo jeho jednotlivými 

body, může tento svůj minoritní názor uplatnit v usnesení s tím, že určitý projednávaný bod 

vidí jinak a uvede svůj návrh s označením názvu spolku. 

16) U společně přijatých bodů se vždy uvede, že je to společný návrh uvedených spolků 

(vyjmenují se ve zkratkách). 

17) Při financování platí zásada, kdo vysílá, platí jeho činnost, náklady. To ale nevylučuje, že 

určité náklady nebudou hrazeny všemi členy asociace a to vždy rovným dílem. K tomu však 

musí být vždy přijato jednohlasné usnesení. 

18) I když členství v  asociaci je dobrovolné, budou další noví členové z řad včelařských spolků 

přijímáni na základě jednohlasného hlasování všech členů asociace a přijatého usnesení.  

Nebude-li nějaký spolek přijat do asociace a bude nadále na svém členství trvat, může být 

k jednání přizváván s hlasem poradním. O tom, zda bude přizván, či nikoliv rozhoduje 

guvernér pro ten daný rok. 

19) Asociace může zřizovat odborné komise, které budou nápomocny při přijímání návrhů na  

opatření. 

20) Na jednání se státní správou se Asociace zúčastňuje jako samostatný subjekt a tlumočí na 

něm společný názor všech členů asociace. Tím není právo ostatních včelařských spolků, členů 

prezentovat své názory odlišné od stanoviska asociace, tedy těch bodů, na kterých se v     

 AVS ČMS nenalezlo společné stanovisko (uvedeno v usnesení AVS ČMS). Mělo by však být 

vždy pravidlem, že to co bylo na jednání Asociace společně odsouhlaseno a uvedeno 

v usnesení Asociace, bude podporovat i jednotlivý včelařský spolek. 

 

Základní etické pravidlo AVS ČMS: 

Jednáme o tom, co nás spojuje. Co nás rozděluje, o tom mlčíme.  

Tímto osvědčeným postupem si každý zachovává svou nezávislost, avšak bude zajištěna práce na 

společných bodech, kde je třeba vyloučit případně různé animozity mezi jednotlivými spolky či 

zástupci spolků. 

 

Návrhy na projednání: 

- Název organizace 

- Název orgány, který předsedá asociaci po dobu jednoho roku. 

- Projednat hlasování. 

- Projednat financování 

- Projednat etický kodex 

- Vytýčit společné body a strategii. 

- Vytýčit nejaktuálnější problémy a postup v nich. 

 

V Mladé Boleslavi dne 6.6.2016     Zpracoval: Leoš Dvorský 


