
Zápis ze schůze IT komise ČSV  

z 7. 6. 2016 
 

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

Hosté: P. Šerák, J. Machová, M. Žižka (MZe), P. Krejčík (MZe), J. Skalský (FB) 

Omluveni: Wasserbauerová 

 

Prezentace CIS pro zástupce MZe  

Z. Forman 

Zástupcům MZe byly předvedeny možnosti CISu a bylo jim odpovězeno na dotazy 
ohledně kontroly ošetření včelstev, evidence nečlenů a propojení s účetnictvím. Návrh na 
propojení propojení ČMSCh a CIS – vzájemná kontrola, dostat návrhy změn do 
plemenářského zákona ze strany MZe (vč. uložení povinností evidence). 

 

Mapa prodejců medu ze dvora – členů ČSV 

Součástí formuláře na dotaci 1.D. bude informace, že dotyčný žadatel souhlasí s tím, že 
bude uveden jeho kontakt na mapě prodejců medu ze dvora. Příslušná ZO pak v rámci 
zpracování 1.D zatrhne i tlačítko, že žadatel chce být uveden na mapě. CIS tento údaj 
předá příslušné mapové aplikaci a dotyčnému na mail pošle přístupové údaje do mapové 
aplikace, aby si je mohl případně upravit. Tato informace bude zveřejněna v v CIS, 
časopisu Včelařství (opakovaně) a oběžníku 2/2016. Navržena demo verze na 1 rok 
zdarma, poté by včelaři za službu platili. Jako mapový podklad bude použit server 
mapy.cz. Na mapě bude při vyhledávání ikona např. medu nebo úlu. Mapa navrhuje trasu 
cesty. Ikona s odkazem na mapu by byla na novém webu ČSV. V časopise Včelařství č. 
08/2016 bychom chtěli dát informaci o tom, že chystá mapa prodejců medu ze dvora. 

Úkol 1: př.Forman vstoupí do kontaktu se zástupci Seznam.cz a zjistí cenové podmínky. 
Úkol 2: Žádáme PRV o souhlas k využití dat z CIS pro naplnění databáze prodejců medu. 

 

Geoportál - systém pro včelaře 

p. Rybář  

Do mapy lze vložit například zavčelení, včelstva, prodejce medu, atd. Data lze převést do 
LPISu. Geoportál ČSV možno nechat zaplatit ČMSCh za data, která bychom vkládali. 
Přístup do evidence stanovišť by měly pouze určité státní orgány. 

Úkol: př.Forman pošle zavčelení katastrů v oblasti Blansko p. Rybářovi ve formátu .csv 

 



CIS 

Úkol: Forman zpracuje odpověď na seznam požadavků předložených p. Mikešovou 
z Nasavrk k dořešení agend k CIS (zpracování kuchařky k jednotlivým bodům podání). 
Do 13 6. pošle ing.Krejčímu e-mailem odpověď. 

 

Financování CIS v roce 2016 

Práce na CIS – roční paušál na podporu uživatelů CIS (hot-line) – 72 000. 
Ceny za moduly, se budou 1x ročně, vždy k 1. 9. sepisovat a podávat ke schválení PRV.  
Je třeba pro PRV spočítat cenu za varroázu s morem a bez moru.  

PLÁN PRÁCE a kalkulace do rozpočtu IT komise na 2016: 

a. CIS -modul učitelé, vzdělávací akce -  40 000,- 
b. Předělání webu - 120 000,- 
c. Google - 100 000,- 
d. CIS – modul SVS - Vyšetření moru - do 50 000,-  
e. CIS - modul SKV - 15 000,- (příprava přístupu i pro ostatní spolky) 
f. CIS - podpora (hot-line)  - do 72 000,- 
 
Celkem – 397 000,-  

 

Facebook 

Prezentace p. Skalského 

Populární články by bylo vhodné umisťovat zpětně do časopisu. Články ze starších vydání 
časopisu na FB. Hlavně reagují na články nevčelaři. Seznámení se statistikami 
návštěvnosti FB - věková struktura (35-44 let), počty a zařazení fanoušků, doby 
návštěvnosti. Zvýšení návštěvnosti o 9,9 %. Je vysoký počet interakcí na příspěvek. 
Placené příspěvky přinášejí vyšší návštěvnost. 

Zdroje informací pro články na FB: český rozhlas, denik.cz. novinky.cz, web vcelarstvi, 
ČT. Je nutné včas reagovat na komentáře, potlačit reklamy. Plánem na rok 2017 je 
propagace včelařství mezi mladými. P. Skalskému byla zaslána struktura webu a zápis 
z jednání IT komise k novému webu. 

Úkol: P.Skalský navrhne strukturu nového webu ČSV. Informovat p. Skalského o 
posunutí termínu jeho úkolu z konce srpna do konce července 2016. Jinak bychom to do 
konce roku nestihli. 

Nový web ČSV 

Nový web bude navržen do 30. 8. 2016. Jeho součástí bude Google kalendář s veřejnou a 
neveřejnou částí. 



 

Doporučení pro PRV: 

Žádáme PRV o souhlas k využití dat z CIS pro naplnění databáze prodejců medu. 

V Oběžníku 2/2016 a v časopise Včelařství č. 08/2016 bychom chtěli informovat o tom, 
že chystá mapa prodejců medu ze dvora. Každý člen ČSV, bude mít možnost zatrhnout 
souhlas s uvedením v databázi a tento souhlas odevzdá spolu se žádostí 1.D. Funkcionáři 
ZO, kteří zpracovávají dotaci 1.D zatrhnou u včelaře příslušnou značku v CIS. 

 

PLÁN PRÁCE a kalkulace do rozpočtu IT komise na 2016: 

a. CIS -modul učitelé, vzdělávací akce -  40 000,- 
b. Předělání webu - 120 000,- 
c. Google - 100 000,- 
d. CIS – modul SVS - Vyšetření moru - do 50 000,-  
e. CIS - modul SKV - 15 000,- (příprava přístupu i pro ostatní spolky) 
f. CIS - podpora (hot-line)  - do 72 000,- 
 
Celkem – 397 000,-  

 

 

Zpracovali: Hornofová, Krejčí 

 

 


