
Zápis ze schůze IT komise ČSV  

z 25. 1. 2016 
 

Přítomni: Krejčí, Dlab, Řehořka, Forman, Wasserbauerová, Rybář 

Hosté: Lust 

Schůzi zahájil a řídil př. ing. F. Krejčí v 9.15. 

1.Na začátku př.Krejčí požádal všechny přítomné o krátké představení. Po kolečku sdělil všem členům 
pro jakou specializaci byli do ITK jmenováni. 

2.Zpráva př.Formana o CIS. Modul pro odběr vzorků měli a spolupráci s SVS je funkční a ZO ho 
začínají využívat. Jako věcnou připomínku Forman uvádí, že v modulu chybí možnost třídění dle 
důvěrníků. To vadí velkým ZO. Bude doděláno při rozšiřování molu na MVP (2017) . Nyní by velkým 
ZO pomohla alespoň funkce ukládání rozpracovaných vzorků. Forman odhaduje cenu do 3000 Kč. ITK 
doporučuje schválit dodělání této funkcionality. Př. Krejčí připomenul, že na výstupním formuláři 
chybí „Objednávka vyšetření“. Př. Forman ji neprodleně vytvoří. 

Př. Lust:  Připomínka- seznam stanovišť, sběr vzorků, odeslání na SVS. Není předávání dat 3. osobě a 
rozšiřování databáze včelařů  (vč. tel. čísel včelařů) porušením zákona?  F. Krejčí odpovídá:  Telefonní 
čísla a parcelní čísla se na SVS neposílají.  F. Lust:  Navrhuje vkládání dat schválit RV. Je to jeho 
opakovaný požadavek a žádá o vyjádření právničky.  Dále žádá o nastavení oprávnění jen pro ZO, 
která data zadala. 

3.MICROSITE - využití domény ceskymed.eu 

Prezentace Jana Pavelky (tvorba webu, copywriter) :  

Potřeba reakce na kauzu antibiotika, potřeba komunikace s veřejností. Měly by obsahovat články 

např. o medu, propolisu a další. Informace ze svazu by zde nebyly. Dále by obsahovaly reakce svazu 

na nepravdivé informace v médiích. Microsite by obsahoval protiútoky na stávající a budoucí kauzy a 

shodné články jako ve veřejné části vcelarstvi.cz. Pomoci microsite lze dosáhnout předběhnutí 

stránek Blesku a jiných „populárních“ periodik. 

Z. Forman:  V tomto rozsahu nestačí microsite, ale je potřeba samostatný portál. Nehrozí roztříštění 

jednoty názorů? Návrh publikování informací na vcelarstvi.cz, hledání konceptu webu. Poslední 

změna webu byla hlavně grafická a data se pouze překlopila.  Nový web vcelarstvi.cz  by měl být pro 

veřejnost i pro včelaře. Microsite pouze pro prezentaci (optimalizace),  vždy s odkazem na veřejnou 

část vcelarstvi.cz.  

Krejčí – microsite by nám sloužila jako první reakce. Novinky by se dávaly nejdříve sem a pak by se 

překlopily na stránky včelařství. 

F. Krejčí: Na microsite ceskymed.eu požadujeme zaslání cenové nabídky na více variant . Zaslání 

koncepce provázání s doménou vcelarstvi.cz  

 



4.GOOGLE služby 

Smlouvy jsou s Optimato na webhosting jsou podepsané do 05/2016. Do té doby musíme přejít 

s emailovými službami na Google servery. Data schránek se přenášet nebudou z důvodu množství 

balastu. Google nám jako neziskové organizaci nabízí hostování služeb zdarma. Peníze nás bude stát 

pouze implementace služeb. Nevíme jaké služby Google nabízí a jak bychom je mohli využít pro účely 

Svazu. Po 05/2016 zůstanou u Optimáta pouze webovky. Stávající nelze přenést, musí se udělat nové. 

Úkol: Krejčí domluví přednášku se zástupcem Google v Nasavrkách. Dále ve spolupráci 

s předsednictvem domluví vhodný termín přednášky. Bylo by vhodné, aby se přednášky zúčastnili 

členové předsednictva, všichni zaměstnanci sekretariátu, členové UKK, a předsedové všech komisí. 

F. Lust: Je nutné mít jasnou představu, co svaz chce.   

Z. Forman:  Požadavek za sestavení programu prezentace Google služeb. F. Krejčí: Každý si bude dělat 

vlastní zápis. 

F. Krejčí: Mohli bychom postupně zavádět služby Google. Naplánováno na období 5 let.  

R. Rybář: Prezentace v Nasavrkách musí proběhnout do 15. 3. 2016 

Přenášení dat – odsouhlaseno  NE. Informovat členy.  

Úkol pro F. Krejčího:  Zajistit informaci o migraci pošty ve vydání časopisu Včelařství 04/2016 a na 

webu vcelarstvi.cz, do všech E-mailových schránek a do CIS. Na konci května 2016 bude zrušena 

veškerá pošta.  

F. Lust:  Zmiňuje obavu ze ztráty dokumentů 

Z. Forman:  Budou uchována všechna data. Navrhuje historie změn dokumentů .pdf 

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

5.Mgr. Yvona Bartošová  -  právní odd. 

F. Lust: Existují  požadavky o vymazání informací o včelařích. Není vytvořena směrnice o veškerém 

nakládání s daty, hlavně s daty v informačním systému.  

F. Krejčí: Ze zákona má svaz nárok na data, která potřebuje k práci. ZO dávají přístup do CIS proti 

podpisu. OO může data číst, ale nemůže psát a nevidí RČ. KO a ústředí vidí všechna data. Směrnice 

musí definovat přístupy organizací na různých úrovních.  

F. Lust přinesl podepsaný Souhlas včelařů s evidencí údajů. Byl vznesen požadavek na rozšiřování 

seznamu zaváděných údajů. Souhlas by se uděloval automaticky po přihlášení do systému. Směrnice 

by se měla neustále rozšiřovat. Bylo by nutno nechat všechny včelaře nejprve směrnici podepsat. 

Právnička byla požádána o sestavení Směrnice. 

F. Krejčí: Požadavek na komisi na návrh nového hosta místo F. Lusta. 

Poznámky  Z. Formana: 



Návrh na tvorbu dotazovacího modulu.  Včelaři by se vyjadřovali, jaký by chtěli modul, např. 

hlasováním, anketou. Např. k evidenci chovu matek. V začátku možno použít zaškrtávací anketu, ale 

bylo ba třeba vysvětlit dotazy ankety. Dostali bychom reakce na konkrétní požadavky.  

Z. Forman:  Požadavky účtárny oceňuje na cca 5 000,-/měs, zadává je p. Prchlíková a p. Chvalovská. 

Např. je to vyúčtování pro OO v Excelu, krácení času tvorby statistik. 

Návrh na kontextové vyhledávání v dotazech.  

Hromadné přístupy do CIS – NE.  

Podle Registračního číslo chovatele a data narození, parcelní číslo – povinné 

Datum narození,+ č. chovatele, lze najít parc. číslo a poté další info o včelstvech (nemoci atd.). 

Sledováním četnosti registrací zamezíme zneužití CIS a omezení se pohledy na stávající stanoviště. 

Bude sledováno použití funkce bez založení stanoviště. Koncem dubna je nutno 2016 vyřešit.  

Generování formulářů v CIS, které vyšly v časopise.  

Následující ZO dostanou přístup na testovací server. Vybrané ZO by připomínkovaly závady. 

Byly vybrány tyto ZO:  

ZO Třebíč, ZO Sobotka – F. Kašpar,  p. Sobek 

 

Schvalovat zprávy do CIS bude F. Krejčí. 

Úkol: Koncepce nového webu - p. Wasserbauerová a p. Hornofová. Návrh bude předložen na další 

schůzi IT komise.  

 

PLÁN PRÁCE 

FK - 500 000,- v rozpočtu, 03/2016 bude upřesněno. Požadavek na najití sponzora pro svaz. 

Ad 1: Úpravy a rozšíření stávajících modulů – přidán modul  filtry výročí. 

Ad 2: Evidence chovu matek – musí být nejprve schválen chovatelský řád. Nebude-li, pak bude 

upřednostněn bod 11.- Přepracování webových stránek www.vcelarstvi.cz , včetně automatického 

přenosu informace o vzdělávacích akcích z CIS 

Ad 6: Propojení CIS a GIS ? 

R. Rybář: Vysvětluje propojení GIS a CIS - obalové zóny , ze kterých lze vyčíst mapu zavčelení,  aniž 

bychom znali data o včelařích. Mapy jsou vrstevnaté.  

Domluvit schůzku ohledně GIS na Ministerstvu zemědělství s p. Krejčíkem 1. nebo 2. týden v únoru 

2016, mimo 4.2. a 10. 2. (požadavek p. Dlaba).  

Bod 1. a 2. V Plánu práce:  Dodělání a uhrazení modulů vzdělávání a svépomocný fond. 

Modul učitelé, vzdělávací akce – je funkční, pracují s ním hl. Nasavrky. Lze zde objednávat školení.       



Svépomocný fond – je připraven pro sekretariát a ZO.     

Oba moduly jsou hotovy, ale nedošlo ke schválení. Požádat vedení o vyjádření. 

Z. Forman: Díky těmto modulům Nasavrky ušetří cca 10 000,-/rok,zkrátí se čas předávání informací o 

výplatě a vzájemně se mohou odsouhlasovat  přednášky. 

Úkol pro PRV - Projednání možnosti spolufinancování vzdělávacího modulu. Požadovaná částka 

40 000,-/rok za pronájem modulu. 

Modul výročí je vyfakturován – 2 000,-. 

Z. Forman vyslovuje požadavek na cca 10 hod. například na opakované požadavky ZO. (Pozn.: 

Technická podpora je již placena 500,-/hod.) 

V. Dlab:  Žádost pro PRV - Komise doporučuje přidělit pravomoc o rozhodování o částce pro 

rozšiřování modulů F. Krejčího, který předloží PRV.  

Drobné rozšíření stávajících modulů  (customizace). 

 

PLÁN PRÁCE a kalkulace do rozpočtu IT komise na 2016 – souhrn: 

a. Modul učitelé, vzdělávací akce – do 40 000,- 

b. Svépomocný fond – do 80 000,- 

c. Drobné rozšíření stávajících modulů= customizace -  do 30 000,- 

d. Předělání webu na doméně vcelarstvi.cz a ceskymed.eu - do 120 000,- 

e. Google služby - do 100 000,- 

f. SVS - Vyšetření moru - do 50 000,- 

g. Modul - Včelařské kroužky nebo propojení CIS - GIS  - do 60 000,- 

h. Údržba (podpora) (neinvestiční) - do 60 000,- 

Celkem – do 480 000 Investiční + do 60 000 údržba neinvestiční  

 

Usnesení: 

Úkol: Koncepce nového webu - p. Wasserbauerová a p. Hornofová. Návrh bude předložen na další 

schůzi IT komise.  

Domluvit schůzku ohledně GIS na Ministerstvu zemědělství s p. Krejčíkem 1. nebo 2. týden v únoru 

2016, mimo 4.2. a 10. 2. (požadavek p. Dlaba).  

 

Technická poznámka:  IT žádá o zlepšení osvětlení v jednací místnosti předsedy.  

 

 

 


