
 

 
 

 
 
 

Zpráva o činn
včelařů, 

 
Rok 2016 je prvním rokem funk
(dále též ČSV nebo svaz) zvoleného na X. sjezdu 
Vedení svazu tak pracuje ve složení:
PRV:  
Mgr. Jarmila Machová předsedkyn
místopředseda MVDr. Miloslav Peroutka
Stibor, Dr. Ing. František Kamler, 
Štěpán,  
ÚKK:  
Ing. Josef Hanuška, předseda,
Stanislav Doležel, JUDr. Jindř
1. náhradník: Ing. Aleš Frühbauer, 2. náhradník: 
 
RV (složení schválené X. sjezdem 
Benda Josef, Mgr., Bicek Václav
Ing., Cafourek Jiří, Češík Václav
Fuchs Eduard, Ing., Gazda Č
Havlík Rostislav, Ing., Hošek František
Ing., Jičínský Zdeněk, Jiránek Ji
Křivanová Pavlína, Ing. Ph.D.
Macháček Jaroslav, Ing., Malovanyj František
Pavel, Ing., Mikeš Vladimír, Moravec Zden
Pecháček Karel, Mgr., Pechlát Václav
Plecitý Robert, Pohan Jiří, Poništ Miroslav
Václav, Sciskala Václav, Mgr.
Pavel, Smolík Miroslav, Stibor Petr, Ing.
Tomáš, Štěpán Miroslav, Ing.
Miroslav, RNDr., Urban Jiří, Valtera Ji
Vrbata Zdeněk, Ing., Vymazal Ji
MVDr., Žák Zdeněk.   
 
Na členství v RV rezignovali: krátce po skon
Hrabák, Jiří Jiránek a Jan Seichter.
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nosti a hospoda ření Českéh
 z.s. za I. pololetí roku 2

Rok 2016 je prvním rokem funkčního období nového vedení Českého svazu v
SV nebo svaz) zvoleného na X. sjezdu ČSV v prosinci 1015. 

Vedení svazu tak pracuje ve složení: 

edsedkyně svazu, 1. místopředseda Miroslav Poništ, 
Miloslav Peroutka, CSc., MVDr. Josef Holejšovský

Ing. František Kamler, Ing. František Krejčí; Ing. Zdeněk Hromek,

edseda, Ing. František Lust, místopředseda, 
indřich Kowalczyk, Miroslav Bureš,  

Aleš Frühbauer, 2. náhradník: Ing. Jiří Lejčar. 

složení schválené X. sjezdem ČSV):  
Bicek Václav Ing., Bodlák Karel, JUDr., Březina Pavel, Ing.

ešík Václav, Dlab Vlastimil, Doležal Oldřich, Ing.
Gazda Čestmír, Ing., Hájek Petr, Halló Miroslav, Mgr.

Hošek František, Hrabák Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
Jiránek Jiří, Ing., Kamler František, Dr. Ing., Kašník Petr

Ing. Ph.D., Lebloch Jan, Linger Marek, Loukota Vít
Malovanyj František, Masopust Jan, Meduna František

Moravec Zdeněk, Moučka Jan, Padělek Martin
Pechlát Václav, Peroutka Miloslav, MVDr., CSc., 

Poništ Miroslav, Pop Zdeněk, Pospíšil Martin
Sciskala Václav, Mgr., Segeťa Miroslav, Seichter Jan, Scherling Miloslav

Stibor Petr, Ing., Šilhán Jan, Šmíd Jan, Šroll Josef
pán Miroslav, Ing., Štěpán Stanislav, Ing., Toman Ladislav

Valtera Jiří, Ing., Vaněk Jiří, Ing., Včelák Josef
Vymazal Jiří, Vyštejn František, Zahradník Karel, Mgr.

RV rezignovali: krátce po skončení X. sjezdu Václav Sciskala, Jaroslav 
a Jan Seichter. 

ho svazu 
2016 

eského svazu včelařů, z.s. 
prosinci 1015.  

roslav Poništ, 
Josef Holejšovský, Ph.D., Ing. Petr 

k Hromek, Ing. Miroslav 

ezina Pavel, Ing., Caba Petr, 
ich, Ing., Doležal Vladimír, 

Halló Miroslav, Mgr., Hanták Milan, 
Hrabák Jaroslav, doc. Ing., Ph.D., Chroust Josef, 

Kašník Petr, Kopal Jiří, 
Loukota Vít, Lounek Josef, 
Meduna František, Mestek 
ělek Martin, Pařík Pavel, 

, CSc., Pešout Karel, Ing., 
Pospíšil Martin, Rosa Jiří, Řehoř 

Scherling Miloslav, Sláma 
Šroll Josef, Ing., Štefanský 

Toman Ladislav, Trefilík Josef, Uhlíř 
elák Josef, Vítková Alena, 

Zahradník Karel, Mgr., Žák Jiří, 

ení X. sjezdu Václav Sciskala, Jaroslav 
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Kooptován byl na lednovém zasedání RV Ing. Tomáš Marcol na základě návrhu Okresní 
organizace ČSV Karviná, Leo Czabe na základě návrhu Okresní organizace Olomouc a 
Ing. Zdeněk Hromek, který byl následně jmenován členem PRV. Dalším členem PRV 
zvoleným na lednovém zasedání Republikového výboru byl Ing. Miroslav Štěpán a 1. 
místopředsedou byl jmenován Miroslav Poništ. 
 
Republikový výbor se za I. pololetí roku 2016 sešel dvakrát. V lednu, kdy se schvaloval 
Plán práce na rok 2016 a Rozpočet na rok 2016 a v březnu, kdy byla mimo jiné schválena i 
účetní závěrka za rok 2015. Obě zasedání se konala, jako vždy, v SOUV-VVC, o. p. s. 
v Nasavrkách. Předsednictvo Republikového výboru zasedá oproti RV každý měsíc. Od 
sjezdu se v průběhu I. pololetí za rok 2016 sešlo 7x. První zasedání proběhlo ještě 
v prosinci roku 2015. Zasedání probíhají v Praze, v době konání Republikového výboru 
zasedá PRV v SOUV-VVC, o. p. s. v Nasavrkách.  
 
Odborné komise: 
Odborné komise aktuálně k 30.6.2016 pracovaly v tomto složení: 
 

komise Svépomocného fondu ČSV: 

Petr Vydra - předseda  

František Meduna 

Ing. Eduard Fuchs 

Ing. Václav Bicek 

František Malovanyj 

Jiří Rosa 

Miroslav Poništ 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Linda Hladíková 

 

komise pro zdraví v čel:  

MVDr. Jan Krabec – předseda 

MVDr. Bohumil Pantůček 

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. 

Ing. Dalibor Titěra, CSc. 

MVDr. Ludvík Bělohlávek 

MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D. 

MVDr. Jiří Žák 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Ing. Nikola Grätzová 

 

komise chovatelská:  

Ing. Dalibor Titěra, CSc. – předseda  

Ing. Pavel Cimala 

Jaroslav Sedláček 
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Petr Němec 

ing. František Texl 

Vlastimil Dlab 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Ing. Nikola Grätzová 

 

komise ekonomická:  

Ing. Tomáš Marcol - předseda  

Ing. Zdeňka Marková 

Ing. Miroslav Štěpán 

Ing. Zdeněk Hromek 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Jana Prchlíková 

 

komise racionaliza ční a osv ětová:  

Dr. Ing. František Kamler - předseda  

Milan Hanták 

Miroslav Segeťa 

Pravdomil Svoboda 

Miroslav Zelený 

RNDr. František Kašpar 

Mgr. Karel Zahradník 

Zástupce sekretariátu ČSV-Ing. Nikola Gräztová 

 

komise pro práci s mládeží:  

Jiří Cafourek - předseda  

Ing. Petr Stibor 

Jiří Cabalka 

doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. 

Veronika Šebková 

Marcela Mališková 

Marie Knödlová 

Mgr. Josef Macků 

RNDr. Jiří Píza 

Rudolf Vlkovič 

Oldřich Koubek 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Ing. Nikola Grätzová 

 

komise pro informatiku:  

Ing. František Krejčí - předseda  
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Vlastimil Dlab 

Jana Wasserbauerová 

Ing. Pavel Řehořka 

doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. 

Zdeněk Forman 

Zástupce Sekretariátu ČSV-Monika Hornofová 

 

Redakční rada:  

RNDr. Václav Švamberk - předseda  

Ing. Zdeněk Kulhánek 

Dana Belušová 

Ing. Pavel Cimala 

MVDr. Martin Kamler 

Vlastimil Dlab 

Jiří Cafourek 

Ing. Oldřich Doležal 

Radka Ingrová 

Marie Knödlová 

Josef Šefčík 

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. 

zástupci sekretariátu ČSV-RNDr. Petr Kolář, Ing. Vít  
Holienčin 
 

Ústřední kontrolní komise:  

Ing. Josef Hanuška - předseda  

Ing. František Lust - místopředseda 

JUDr. Jindřich Kowalczyk 

Stanislav Doležel 

Ing. Miroslav Bureš 

 

legislativní komise:  

Ing. Pavel Březina - předseda  

Ing. František Lust 

Mgr. Jarmila Machová 
 JUDr. Karel Bodlák 

 
V březnu roku 2016 rezignoval na funkci člena chovatelské komise Ing. Josef Janoušek. 
Na březnovém zasedání RV doplnil legislativní komisi o dalšího člena JUDr. Karla Bodláka 
a ekonomickou komisi o členku Ing. Zdeňku Markovou. Komise se pravidelně setkávají při 
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jednáních dle Plánu práce na rok 2016. 
 
V krátkém čase po zahájení činnosti vedení svazu byly uskutečněny dvě schůzky u pana 
ministra zemědělství Mariana Jurečky, který si vyžádal podrobné informace zejména ke 
kauze Včelpo, s.r.o. (zachycení zbytků léčiv v medu ze společnosti Včelpo). 
  
Novela na řízení vlády č. 197/2005 Sb. 
 
Novela NV č. 197/2005 Sb. se projednávala již od začátku minulého roku. Nové vedení na 
základě usnesení lednového RV 2016 prosazovalo u MZe možnost změny nařízení vlády 
tak, aby podporu mohlo administrovat více žadatelů. Důvodem je odpovědnost za 
pochybení chovatelů na straně žadatele, kterým je ČSV. Upozornili jsme na problémy se 
spolky, které nebudou mít mezi svými členy současně členy ČSV, a tudíž nebudeme mít 
ten potřebný přehled o počtech včelstev, o velikosti a kvalitě včelařského provozu. 
Legislativci nepřipouštěli žádné změny v tomto směru, neboť tato dotace je na institutu 
jediného žadatele, kterým je ČSV, založena. Vice žadatelů by znamenalo vytvoření nového 
nařízení vlády, nikoli novely, což by mohlo znamenat i to, že dotace vůbec nebude. Ze 
strany ministerstva padly návrhy na větší pomoc svazu v tom směru, aby sám nenesl 
veškerou zodpovědnost za více než 3 000 žádostí příjemců dotací v roce, a to tak, že za 
spolupráce se SZIFem by byly vytvořeny další nástroje v procesu uplatňování žádostí, 
které by mnohem více rozšířily odpovědnost konečných příjemců. 

Za těchto podmínek a z důvodů zajištění maximální míry čerpání dotace svaz souhlasil 
v úloze jednoho žadatele dále pokračovat. Další zásadní připomínkou svazu byl požadavek 
úpravy technického opatření v oblasti vzdělávacích akcí a to zastropování vzdělávacích 
akcí organizátora na 1 akci na jeden den. Důvodem byl převis nákladů a s tím související 
krácení paušální částky na akci pro organizátora. Požadavek byl vznesen v souvislosti se 
zjištěním, že některé organizační jednotky a spolky této dotace na úkor ostatních 
zneužívají. V květnu po dohodě s SZIFem bylo spuštěno a následně vyhodnoceno pilotní 
sledování konání vzdělávacích akcí s cílem zajistit jejich účinnou kontrolu. Pro příští 
dotační období budou vzdělávací akce plánovány tak, aby je bylo možno kontrolovat. Blíže 
viz časopis Včelařství č. 7/2016. Pro informaci předkládáme přehled počtu požadavků za 
uplynulých pět let. 

 
Dotace EU - po čet žadatel ů 2011 - 2016 

podle nařízení Komise (ES) č.917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění 

Český svaz včelařů, z.s. 
         
Dotace 2011 - 

počet 
žadatelů 

2012 - 
počet 
žadatelů 

2013 - 
počet 
žadatelů 

2014 - 
počet 
žadatelů 

2015 - 
počet 
žadatelů 

2016 - 
počet 
žadatelů 

  

01 - Technická 
pomoc 

1825 2345 2043 2973 2532 2632 *  

02 - Racionalizace 
kočování včelstev 

141 163 139 100 97 90   
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03 - Boj proti 
varroáze 

90 100 101 116 113 109   

04 - Obnova 
včelstev 

139 116 106 90 76 61   

05 - Rozbory medu 16 23 8 15 10 4   
Celkem 2211 2747 2397 3294 2828 2896   
         
         
* stav zaevidovaných žádostí k 1. 7. 2016, očekávaný počet bude cca 3000, do 30. 6. 2016 
bylo předáno na SZIF 2060 žádostí 
 
Dotace NNO pro rok 2016 

Na základě rozhodnutí MZe ČR na podzim r. 2015 byla Českému svazu včelařů, z.s. 
přiznána podpora pro r. 2016 v rámci dotací pro nestátní neziskové organizace ve výši 15 
mil. Kč. To je o 6 milionů méně, než je průměr za uplynulých 10 let. Snížení dotace bylo 
provedeno v oblasti publikační činnosti – časopisu Včelařství. V průběhu uplynulého 1. 
pololetí 2016 jsme se snažili vysvětlit důležitost Včelařství, které tím, že uveřejňuje 
podmínky dotací pro včelaře včetně formulářů, vlastně supluje státní správu, což je 
neopominutelným důvodem oprávněnosti státních dotací na vydávání časopisu. Na 
základě žádosti o další dotaci NNO pro r. 2016 v druhém kole nám bylo poskytnuto 1,5 mil. 
Kč. Celkově však i tak dotace NNO není v takovém rozsahu, jak bylo plánováno. Proto se 
rozpočet svazu na r. 2016 dostal do ztráty vice než 2 mil. Kč. Pro další období je hlavním 
úkolem vedení svazu vyvinout úsilí k navrácení výše dotace na úroveň let minulých. 

DOTACE NNO od roku 2004 do r 2015, z toho čerpání Nasavrk  

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
       
celkem neinv.       
dotace NNO 22 800 000 19 000 000 25 000 000 25 000 000 19 350 000 19 980 000 
inv.Rosice     120 000  
       
 

 

Včelpo, s.r.o. 
 

V zájmu řešení kauzy Včelpo byla doplněna odborná komise, která předložila březnovému 
zasedání RV technologický audit společnosti. Audit popsal nedostatky ve zpracování medu 
– zpracovávalo se 3x tolik medu než na kolik je provoz uzpůsoben, nedostatečné skladové 
prostory, neexistuje operativní evidence, nedostatky v postupech pro příjem, skladování, 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
       
celkem neinv.       
dotace NNO 18 700 000 20 000 000 21 650 000 20 000 000 21 700 000 19 700 000 
inv.Rosice     800 000 1 500 000 
z toho SOUV 8 110 000 9 252 000 10 031 383 9 850 000 10 470 000 9 990 000 
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evidenci suroviny ve výrobě, evidenci hotových výrobků, nedostatečně řešena vstupní 
kontrola nakupovaného medu. Na základě usnesení lednového RV bylo podáno trestní 
oznámení na neznámého pachatele, byl zakázán nákup medu původem z Ukrajiny. Na 
základě trestního oznámení svazu policie prošetřuje též poškození ochranné známky 
Český med, když rezidua ATB byla objevena v medu, který byl deklarován jako český. Na 
únorové valné hromadě společnosti byla zvolena nová dozorčí rada ve složení Miroslav 
Štěpán, Zdeněk Hromek a Josef Holejšovský. Společnost se brání správní žalobou proti 
uložené pokutě od KVS ve výši 1 200 tis. Kč. Prodává naskladněný med, vykupuje med jen 
od drobných chovatelů. Med před uvedením do oběhu podle Mimořádného veterinárního 
opatření KVS pro Jihomoravský kraj z listopadu 2015 musí nechat vyšetřit na obsah reziduí 
antibiotik (ATB) v akreditovaných laboratořích. Ve spalovně skončilo cca 40 tun medu 
obsahujícího rezidua ATB. Zpracování vosku na mezistěny a ostatních včelích produktů 
probíhá bez omezení. Za první pololetí proběhly dvě valné hromady. Proběhl účetní audit 
2015. Byla schválena účetní závěrka 2015. Ředitel společnosti se pravidelně každý měsíc 
účastní zasedání PRV. Připravuje se nová obchodní strategie společnosti. Blíže viz článek 
ve Včelařství č. 6/2016. 
 
Legislativní činnost v oblasti obecn ě závazných právních p ředpis ů 
Kromě přípravy změn Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. se vedení svazu aktivně účastnilo 
jednání o změně zákona o plemenářské práci. Koncem června začala jednání na MZe o 
změnách zákona o zemědělství, zákona o rostlinolékařské péči a dalších souvisejících 
zákonů, které souvisejí s evidencí hospodářských zvířat, evidencí využití zemědělské půdy 
(LPIS) a hlášení stanovišť včelstev na obec v souvislosti s ošetřováním zemědělského 
porostu postřiky na ochranu rostlin. Cílem této úpravy by mělo být vypuštění povinnosti 
včelaře hlásit obci umístění včelstev (ze zákona o rostlinolékařské péči v § 51) a stanoviště 
včelstev by měla být vyznačována v systému LPIS. Blíže viz článek ve Včelařství č. 
9/2016. 
 
 
Smlouvy o spolupráci 
 
Vězeňská služba ČR 
V průběhu měsíce března ČSV vstoupil v jednání s Vězeňskou službou ČR v rámci 
projektu programu „Včely do věznic“. Pilotním projektem bylo umístění včelstev ve věznici 
Jiřice. Republikovému výboru ČSV v srpnu bude předložena ke schválení dohoda o 
spolupráci mezi ČSV a Vězeňskou službou ČR. Předmětem této dohody je odborná pomoc 
ze strany ČSV s chovem včel a propagace ČSV Vězeňskou službou ČR. Dalšími 
vytipovanými lokalitami v rámci tohoto projektu jsou Věznice Stráž pod Ralskem a v příštím 
roce Věznice Kynšperk nad Ohří.  
 
Česká apiterapeutická spole čnost 
Na začátku roku 2016 vedení ČAPIS nabídlo ČSV spolupráci. Proběhla jednání, zástupci 
ČSV se zúčastnili i některých akcí společnosti, např. v Chlebovicích. Připravená smlouva o 
spolupráci bude předložena ke schválení srpnovému zasedání RV ČSV.  
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Spolupráce se v čelařskými spolky 
 

Asociace profesionálních v čelařů 
V červnu 2016 proběhlo jednání s představiteli Asociace profesionálních včelařů. Asociace 
po zvolení svého nového vedení měla zájem na schůzce s ČSV a svaz tuto snahu o 
spolupráci přivítal. Vzájemně se obě strany informovaly o problémech, které je trápí, a na 
jejichž řešení by byl zájem spolupracovat. Je třeba říci, že společných zájmů byla většina a 
je zde příslib budoucí spolupráce. 

Sekce komer čních v čelařů 
Již v lednu proběhlo jednání s vedením Sekce komerčních včelařů (SKV), která je 
zájmovým uskupením svazu bez právní subjektivity, tj. je součástí svazu. Jednalo se 
především o propojení účetnictví. Byly nastaveny potřebné procesy tak, že účetnictví SKV 
je součástí účetnictví svazu. Proběhl seminář SKV v Nasavrkách, kde byly projednány 
změny statutu SKV, které orgány svazu posléze schválily. 
 
Agrární komora 
ČSV je jako společenstvo členem Agrární komory ČR. Koncem června proběhlo jednání 
s AK s cílem užší spolupráce. Jednalo se též o výši členského příspěvku, bylo požádáno o 
snížení. 
 

Sekretariát RV ČSV 
 
V roce 2016 byl k 16. 2. odvolán z funkce tajemníka Milan Petrů. Po uskutečněném 
výběrovém ř ízení byl dne 1. 4. 2016 do funkce tajemníka jmenován Ing. 
Petr Šerák. Bylo znovu zřízeno místo vedoucího právního a provozního oddělení, na 
které byla dne 10. 5. 2016 přijata Mgr. Martina Zborovská. K datu 18. 6. 2016 skončil 
pracovní poměr s Alenou Kumštátovou uplynutím sjednané doby, na funkční místo byl 
dne 16. 6. přijat Ing. Karel Fous. K 30. 6. uplynutím doby skončil pracovní úvazek Ing. 
Vojtěcha Kružíka, k 31. 7. 2016 na žádost pracovnice byl dohodou ukončen pracovní 
poměr s Janou Sumkovou. O činnosti tajemníka je informováno předsednictvo 
Republikového výboru na pravidelných jednáních.  

 
V I. pololetí roku 2016 pracovala jednotlivá oddělení sekretariátu Republikového výboru 
ČSV, z. s., následujícím způsobem: 

 
Svépomocný fond (SF): 
 

K 1. 1. 2016 byl stav účtu SF 22.739.233,92 Kč. Příděl do SF na rok 2016 je 
předpokládán ve výši 3.960 tis. Kč.  

 
K 30. 6. 2016 bylo na sekretariát ČSV doručeno 59 žádostí o příspěvek ze 
Svépomocného fondu. Projednány byly všechny žádosti, 12 žádostí bylo neúplných, 
postupně se však doplňují a zpracovávají. Zamítnuto bylo 5 žádostí, přijatá odvolání proti 
rozhodnutí byla projednána v komisi SF a u všech žádostí bylo potvrzeno jejich zamítnutí.  
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Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem. Další byly 
způsobeny požárem, převážně vlastním zaviněním.  

 
K 30. 6. 2016 vyplatila účtárna poškozeným včelařům 974.626 Kč. V této částce je 
vyplacení příspěvků ještě z konce roku 2015. Další náklady ze SF v roce 2016 
znamenaly poštovné, bankovní poplatky, cestovné komise SF a soudní poplatky, celkem 
ve výši 32.721 Kč. 

Úrazové pojištění členů ČSV činilo 210.631 Kč. 
 
Celkové výdaje ze Svépomocného fondu za I. pololetí roku 2016 tak, jak jsou vykazovány 
účtárnou sekretariátu RV ČSV, byly 1.217.978 Kč. 
 
Spory – právní pomoc členům ČSV 
 

V současné době je nařízeno jednání ve věci poškození včelařů v souvislosti s otravou 
včelstev po aplikaci chemických látek při ošetřování zemědělských ploch v lokalitě Lubenec 
a Vroutek.  
 
Právní pomoc je poskytnuta včelařům z okresu Jindřichův Hradec. Jde o sousedský spor. 
Soudní jednání bude nařízeno pravděpodobně v druhé polovině roku 2016.  

 
Úrazové pojišt ění: 
 

ČSV vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů ČSV a 
provádí prvotní kontrolu potřebných dokladů, které pak zasílá na příslušné oddělení 
pojišťovny. V I. pololetí 2016 bylo pojišťovně k vyřízení postoupeno 8 řádně vyplněných 
žádostí „Oznámení o úrazu, trvalé následky“ s příslušnými přílohami, 6 žádostí pojišťovna 
zamítla z důvodu, že není věc pojistného plnění, pojišťovna vyplatila na úrazovém 
pojištění v I. pol. 2016 celkem 45.830,- Kč. Tyto úrazy byly způsobeny např. při práci na 
kotoučové pile, hoblovce nebo nošením těžkých břemen.  
 
Stav k I. pololetí 2016: 
 
ČSV zaslalo pojišťovně k vyřízení:     8 žádostí  
Pojišťovnou zamítnuto:      6 žádostí 
Pojišťovna vyplatila žadatelům do 06/2016   45.830,-  Kč  
 
 

Právní a provozní odd ělení: 
 
Od 1. 1.2016 jsou účinné nové stanovy Českého svazu včelařů, z.s.  Dále byl vydán k datu 
29. 2. 2016 oběžník č. 1/2016, určený všem organizačním jednotkám ČSV. Jeho obsahem 
je zejména Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku.  
 
U registrací ZO a OO do spolkového rejstříku, je k dnešnímu datu zapsáno 652 ZO a 37 
OO, tedy celkem 689 všech pobočných spolků. Bylo podáno na rejstříkový soud 836 ZO a 
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54 OO. To, že k dnešnímu dni nejsou zapsány všechny pobočné spolky, které byly podány 
na rejstříkový soud, je způsobeno nedostatečnými podklady (chybějící souhlas 
s umístěním sídla, nebo byl souhlas dodán bez ověřeného podpisu či byl podpis na 
souhlasu ČSV dodán v době, kdy byl již staršího data, než jsou soudem požadované tři 
měsíce). Dalším problémem přeregistrace jsou nedostatečně vyplněná čestná prohlášení  - 
nejsou v nich uvedeny funkce či datum vzniku funkce. Dále nejsou ČSV zasílána všechna 
čestná prohlášení. Dalším brzdícím faktorem přeregistrace je buď nevyplněná žádost o 
registrační list v CIS či vyplněná žádost, ale s nedostatky (chybějící sídlo pobočného 
spolku, neuvedená data vzniku funkcí všech funkcionářů či jen některých, chybná data 
vzniku funkcí nekorespondujících s daty uvedenými v čestných prohlášeních či neaktuální 
data, která spolkový rejstřík nezapíše).  
 
Dále k dnešnímu dni právní oddělení eviduje více jak 100 pobočných spolků, které 
doposud nezaslaly požadované podklady pro přeregistraci.  
 
Členové ČSV jsou každoročně průběžně informováni prostřednictvím časopisu Včelařství a 
webových stránek ČSV o právních předpisech v oblasti včelařství a jejich změnách.  
 
Právní oddělení dále vyřizuje telefonické dotazy a dotazy zaslané e-mailovou poštou, a to 
jak od jednotlivých včelařů, tak funkcionářů ČSV. Často se na právní oddělení také obrací 
lidé - nevčelaři, kteří si stěžují na včelaře sousedy a obtěžování včelami. Tyto informace 
právní oddělení bere na vědomí, ale právní pomoc je poskytována pouze členům ČSV.  
 
Právní oddělení spravuje evidenci organizačních jednotek svazu, vystavuje registrační listy. 
K 1. 1. 2016 měl ČSV 1105 základních organizací a 77 okresních organizací. K dnešnímu 
datu bylo dle údajů zobrazených v CIS schváleno 683 registračních listů. Dále odbor právní 
vyřizuje aktuálně zrušení ZO Blatno a ZO Viničné Šumice. Vzhledem k tomu, že některé 
organizační jednotky nevěnují dostatečnou pozornost řádnému vyplňování podkladů pro 
registraci, dochází k velkému administrativnímu nárůstu při komunikaci, která má za cíl 
odstranit nedostatky a předložit k registraci řádně zpracované podklady. Určitým 
problémem je i skutečnost, že řada organizací nechává registraci tzv. na poslední chvíli, a 
proto je na pořadu připravovaných aktivů informace pro účastníky s cílem urychlení 
registrace zbývajících organizačních jednotek. Do konce roku je třeba mít ve spolkovém 
rejstříku vše v souladu s NOZ. 
 

Knihovna ČSV:  
 
Za první pololetí roku 2016 bylo do knižního fondu připsáno 72 přírůstků, celkem knihovna 
čítá 9 139 knih. 40 svázaných ročníků časopisů bylo připsáno do přírůstkové knihy, tím 
narostl počet na 7 575 svázaných periodik.  
Počet výpůjček za první pololetí činil 1 952 (490 knih, 288 DVD a 1 174 časopisů). 
Dále knihovna zajišťuje výpůjčky audiovizuálních nosičů – DVD a VHS. Jejich počet se 
rozrostl o 20, takže knihovna nyní disponuje celkem 1 201 nosičem. 
Výpůjčky knih, časopisů i audionosičů jsou převážně realizovány osobními výpůjčkami, ale 
i na základě písemných žádostí poštou. Dále knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční 
službu a aktualizaci seznamů časopisů pro Národní knihovnu ČR. 
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Knihovna je zdrojem archivních materiálů, jež hojně využívají včelaři při přípravě 
almanachů, které základní organizace vydávají při výročích ZO. Stejně tak je využívají i 
potomci včelařů při hledání informací o svých předcích. Často poskytuje potřebné podklady 
studentům k samostudiu, ale hlavně při sepisování bakalářských, diplomových či 
magisterských prací. 
Knihovnice spolupracuje s redaktorem Odborných včelařských překladů na jejich přípravě. 
Skenuje Ing. Aleši Vojtěchovi časopisy k výběru článků pro překlady. Na základě jeho 
podkladů skenuje články a ukládá je jednotlivým překladatelům na Dropbox, současně 
odesílá grafickému studiu vybrané časopisy pro zpracování obrazové dokumentace OVP. 
Průběžně jsou v knihovně archivovány materiály se včelařskou tematikou – reklamní 
letáky, pozvánky na schůze, fotografie, známky, plakáty, diplomy, pamětní listy, lidovou 
tvořivost, medaile, novoročenky, kalendáře a podobně. V prvním pololetí knihovnice 
vypomáhala na expedici svazu při evidenci a ofocování podkladů žádostí o dotace 
z evropských fondů. 
 

Činnost knihovny ve VS Rosice: 
 
V průběhu 1. pololetí roku 2016 se vypůjčilo celkem 115 titulů, tj. knih, odborných překladů 
a CD. Z toho bylo vypůjčeno 12 CD a 8x odborné včelařské překlady.                                                                        
Každý měsíc využilo knihovnu v průměru cca 15 včelařů. 
Výpůjční doba byla 1x za měsíc při kurzu začátečníků (leden – květen) a přes to, že bylo 
na stránkách Českého svazu včelařů vyvěšeno telefonní číslo a e-mailová adresa na 
správce střediska, možnosti vypůjčit si knihu tímto způsobem nikdo nevyužil. 
Zájem včelařů byl pouze o novou literaturu a nová čísla časopisu Včelařství, která byla 
dodána v průběhu dubna 2016. 
 

 Expedice 
 

Úsek podatelny a výpravny – její činnost plynule pokračuje, zejména co se týče přebírání a 
zapisování pošty, dále na konci prvního pololetí vyřizovala podatelna administrativu 
vztahující se k dotacím, např. počet žádostí k NV 197/2005 Sb. dosáhl výše přes 3000 
podání (viz tabulka na str. 5). 
 

Majetek 
  

ČSV v průběhu 1. pololetí 2016 nekupovalo žádný movitý majetek. Dále došlo k poruše 
kotle v bytě č. 2 v ul. Křemencova, tudíž byla proplacena jeho oprava. 
 

Nájemní smlouvy – nebytové prostory: 
 

K problematice nájemních smluv: stále je platná smlouva o nájmu nebytových prostor 
s JUDr. Zdeňkem Remešem, advokátem (smlouva na dobu neurčitou), smlouva s Absolura  
s.r.o. je účinná od 1. 5. 2015 s dobou trvání 5 let, nájemní smlouva s Institutem Bernarda 
Bolzana v.o.s. byla dodatkem prodloužena do 1. 8. 2018. 
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Nájemní smlouvy – byty :  
 
MUDr. Irina Jokešová (doba neurčitá), J. Dordiai (do 31. 3. 2018), Salačovi (doba neurčitá), 
p. Brumovský (do 30 4. 2019), p. Řeřichová (doba neurčitá). Jeden byt je neobsazen, je 
nutné provést opravy.  
 

Aktuáln ě vedené spory ČSV:  
 
V měsíci dubnu se uskutečnilo soudní jednání ve věci Reklamax. Jde o požadavek ČSV na 
vrácení poskytnutých prostředků ze strany Reklamaxu ve výši výdajů neuznaných SZIF. 
Soud odsouhlasil přerušení jednání, doporučuje řešit spor dohodou o smíru a 
Republikovému výboru bude v srpnu předložen návrh k rozhodnutí, zda a případně s 
jakými parametry lze jednat o smíru, či pokračovat v soudním řízení. 
 
Na měsíc červenec bylo nařízeno soudní jednání se společností Havel, Holásek a 
Partners, s.r.o. (pohledávka za právní služby), ve kterém ČSV zastupuje právní zástupce 
JUDr. Karel Poupě. AK Havel Holásek požaduje uhrazení celkem 5 právních činností bez 
specifikace, přičemž ČSV prostřednictvím tehdejšího předsedy si objednalo pouze 2 
zadání, a to právní posouzení dopadu NOZu a stanovisko ke smlouvám se spol. 
VIDEOSLUŽBY KOLÁŘ. Žalobce přes opakované výzvy nedoložil, která požadovaná 
částka přináleží k vyžádaným službám, a kdo a za kolik objednal zbývající 3 služby. Věc je 
vedena u Obvodního soudu pro Prahu 1. Jedná se o nezaplacení nákladů za právní pomoc 
ve výši cca 132 tis. Kč ze strany ČSV. Svaz odmítá požadovanou částku uhradit, neboť 
nebyla doložena objednávka požadovaných služeb a ani specifikace jednotlivých výstupů. 
Soudní řízení bude pokračovat v polovině srpna.  
 
Pohledávka za dlužné nájemné za pí. Chvojkovou byla přihlášena v insolvenčním řízení. 
V současnosti obdržel ČSV informaci o postupném splácení pohledávky.  
 
Český svaz včelařů, z. s. ca Václav Kořán o 3.000.000 a 1.400.000 Kč s přísl. 
Exekuční úřad Praha 5 vede pod sp.zn. 027 EX 04444/2008 a 14 EXE 199/2012 exekuci 
na základě pravomocného rozhodčích nálezů Rozhodčího soudu při Hospodářské a 
Agrární komoře ČR z titulu neuhrazeného i budoucího dluhu ve výši celkem 7.000.000 Kč  
Václavem Kořánem za prodané akcie společnosti Včela Předboj a.s. ve jmenovité hodnotě 
40.869.000 Kč. V dané věci v prvním pololetí roku 2016 nebylo více konáno. 
 
Vzhledem k tomu, že nejsou vypořádány závazky bývalého tajemníka p. Milana Petrů za 
poskytnuté ubytování v době jeho působení na ČSV, připravují se podklady pro soudní 
vymáhání pohledávky ve výši cca 8 tis. Kč. 
 
Redakce: 

Na pozici vedoucího odborného oddělení a redakce pracoval Ing. Vít Holienčin, časopis 
řídil odpovědný redaktor RNDr. Petr Kolář, za agendu inzerce a jubileí byla do 18. 6. 2016 
zodpovědná Alena Kumštátová. Od 16. 6. 2016 tuto pozici zajišťuje Ing. Karel Fous. 
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Časopis V čelařství.  

Redakce zajistila vydávání časopisu a inzertních novin v prvním pololetí roku 2016.  S 
jednotlivými dodavateli, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení, byly uzavřeny 
smlouvy o dílo. Předtiskovou přípravu zajišťuje ARTedit a tisk EUROPRINT. Smlouva o 
distribuci Včelařství byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena s Českou poštou 
počátkem roku 2016. Současný náklad dosahuje 55 tisíc výtisků, což je způsobeno 
nárůstem členské základny. Redaktor průběžně zasílá redakční radě náhledy časopisu a 
textů k posouzení a připomínkám.  

Včelařské inzertní noviny 

Na základě vyjádření ekonomického oddělení MZe, rozhodlo vedení svazu o vydávání 
inzertních novin jako přílohy k časopisu. Vychází dvoustránkově v nákladu určeném pouze 
členům svazu. Umožňuje publikovat inzerci řádkovou i plošnou.  
 
 Odborné v čelařské p řeklady 2016 

Redakce spolupracovala s Ing. Alešem Vojtěchem na vydání jarního čísla OVP. Rozeslala 
překlady článků a připravila dohody s jednotlivými překladateli. Po kontrole nákladů a 
zpracování byly řešeny reklamace a ponížení cen. Pro následující číslo začala příprava 
textů a fotografií. Skenování fotografií pracovnicí knihovny pokračuje. Dochází tím 
k finanční úspoře. Výsledné zpracování současných OVP je také v plné barvě a je možné 
je použít v datové formě.   

 Ediční plán  

Odborné oddělení a redakce spolupracovalo s Racionalizační komisí na edičním plánu 
2016. Stěžejní položkou je vydávání odborného svazového měsíčníku Včelařství a 
vydávání Odborných včelařských překladů. Diplomy, čestná uznání, účastnické listy, vizitky 
a další zakázky, které redakce zajišťuje, se v edičním plánu neuvádí.   
 

 

Odborné odd ělení:  

Na pozici odborných referentů působili Ing. Nikola Grätzová, Ing. Vojtěch Kružík na dohodu 
o pracovní činnosti a Monika Hornofová na poloviční úvazek.  

Odborní referenti v průběhu roku zajišťovali poradenský servis včelařské veřejnosti, 
agendu chovu včel, ve spolupráci s SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky zajistili expozici na 
výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, která probíhala ve dnech 18. - 22. 5.2016. Tato 
akce byla hodnocena veřejností i představiteli svazu úspěšně. Největším lákadlem pro 
návštěvníky byl bezesporu prosklený úl s živými včelami. Bohaté diskuze se vedly i u 
vystavených exponátů, včelaře zajímal termosolární  a plastový úl. Nevčelaře zaujali 
pomůcky či ukázka včelího díla, panely s popisem včelího společenství a jejich života a již 
zmíněné živé včely. Expozici navštívila řada zástupců státní správy i odborné veřejnosti. 
Významné bylo setkání s poslanci, jak zemědělského tak i rozpočtového výboru PSP. Byla 
diskutována problematika související s chovem včel a zajištění finančních prostředků pro 
ČSVv následujících obdobích. 
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Poradenská služba byla poskytována prostřednictvím formuláře webu ČSV a e – mailů. 
Součástí agendy odborného oddělení je i správa ústřední svazové e – mailové adresy 
info@vcelarstvi.cz, kde N. Grätzová odpovídá na odborné dotazy včelařské i nevčelařské 
veřejnosti. Odpovídá na telefonické dotazy členů a funkcionářů. Formou odborných 
korektur přispívalo k zajištění odborné úrovně měsíčníku Včelařství.  

Oddělení kompletovalo oběžník 1/2016. Zpracovávalo podklady pro koncepci rozvoje 
včelařství (statistické informace, ekonomické ukazatele, evidence a počty včelařů a stavy 
včelstev).  

Byla zahájena příprava na nadcházející výstavy a akce, odborné oddělení ve spolupráci 
s expedicí pracuje na zajištění propagačního materiálu. 

Ze strany odborných referentů byly spolu s komisí pro zdraví včel plánovány semináře pro 
zdravotní referenty ZO a OO, které byly v průběhu ledna a února zrealizovány v každém 
kraji. Ve spolupráci odborného oddělení a komise pro zdraví včel také proběhly semináře 
s pracovníky SVS v Nasavrkách – v únoru (za účasti též nákazových referentů jednotlivých 
okresů) a v červnu 2016. Dále se odborné oddělení podílelo na přípravě semináře pro 
chovatele matek. 

Referenti zajišťovali organizaci jednání odborných komisí ČSV. Komise pro zdraví včel (N. 
Grätzová), chovatelská komise (N. Grätzová), racionalizační a osvětová komise (N. 
Grätzová), komise pro IT (M. Hornofová), komise pro práci s mládeží (N. Grätzová). Zápisy 
z jednání odborných komisí a návrhy na usnesení PRV zpracovávají jednotliví odborní 
referenti ve spolupráci s předsedou komise a zajišťují poté archivaci zápisů na sekretariátu 
RV. 

Se sekretariátem a IT komisí se odborné oddělení podílelo na změně poskytovatele e – 
mailových schránek. Od 1. 5. 2016 přešla veškerá pošta na doménu GOOGLE. Tato 
změna zahrnovala informovat funkcionáře ČSV o novém přístupu, nastavení schránek, 
změnu hesel a i přesný návod na přihlášení. Za ČSV se administrátory pro tuto agendu 
stala Linda Hladíková a Ing. Nikola Grätzová. Tento přechod zlepšil komunikaci mezi 
funkcionáři svazu, prokázal spolehlivost a umožňuje přehlednou formu sdílení dokumentů. 

Během začátku roku se povedlo aktualizovat všechny evidence, které odborné oddělení 
vede. Dále se pracovníci podíleli na přípravě a konkretizaci Plánu práce ČSV 2016.  

Průměrná spotřebitelská cena medu se pohybovala od 205,79 Kč/kg v lednu do 216,36 
Kč/kg v květnu. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo dovezeno 777 425 kg medu za 
průměrnou cenu 78,95 Kč/kg a 5 425 kg vosku za průměrnou cenu 241,29 Kč. Vyvezeno 
bylo 438 693 kg medu za průměrnou cenu 92,72 Kč/kg a 328 kg vosku za průměrnou cenu 
332,3 Kč/kg. Údaje získány z oficiálních čísel statistického úřadu. 

 
Odborné agendy: 
 

Šlechtitelské a rozmnožovací chovy  – pro rok 2016 je do šlechtitelského programu 
zapojeno 47 vyšších šlechtitelských a 20 rozmnožovacích chovů včely medonosné 
kraňské. Dle zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
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zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) byly začátkem roku 
vypracovány výroční zprávy za rok 2015, které se týkaly realizace šlechtitelského 
programu plemene včely medonosné kraňské a kontroly realizace šlechtitelského 
programu plemene včely tmavé. Obě zprávy jsou uveřejněny na webu ČSV. MZe následně 
rozhodlo v březnu 2016 o zrušení uznaného chovatelského sdružení pro včelu tmavou. Na 
základě provedených kontrol ze strany SZIF za účasti pověřených funkcionářů ČSV bylo 
zjištěno, že některé chovy včely kraňské mají významné nedostatky v řádné administrativní 
evidenci a již pro tento rok bylo nutno přehodnotit přidělování oprávnění působit v oblasti 
šlechtitelských a rozmnožovacích chovů, a to v návaznosti na zjištěné nedostatky 
kontrolními orgány. 

 

Nákazová situace v ČR 

Varroa destructor 

V 1. pololetí roku 2016 byly získány výsledky vyšetření vzorků měli na zjištění přítomnosti 
roztoče varroa destructor ve včelstvech. Z následujícího přehledu je zřejmé, že vysoké 
počty roztočů byly zjištěny v krajích Vysočina, Pardubickém, Jihočeském i Plzeňském. 
Státní veterinární správa proto v březnu 2016 vydala pro příslušné okresy zasažené 
vysokým výskytem roztoče varroa destructor mimořádná veterinární opatření týkající se 
ošetření včelstev formou předjarního preventivního ošetření a navazujícího letního 
preventivního ošetření. Lze však konstatovat, že oproti roku 2015 se nákazová situace 
zlepšila a nebyly zaznamenány výrazné úhyny včelstev jako v období 2014/2015. 

Intenzita varroázy – zimní m ěl 2015

 

 

Mor včelího plodu - MVP 

Nákazová situace se v rámci České republiky nelepší, jsou zjišťována další ohniska 
nákazy. Velký počet ohnisek se nachází v oblasti Olomouce a na Zlínsku. Je třeba zjistit 
důsledné dodržování veterinárních předpisů a přepravy včelstev realizovat až po 

BÍLÁ velmi nízká, procento nad  

3 roztoče 1 – 9,9% 

 

ŽLUTÁ nízká, procento nad 3 

roztoče 10 – 19,9% 

 

HNĚDÁ střední, procento nad 3 

roztoče 20 – 29,9% 

 

ČERVENÁ vysoká, procento nad 

3 roztoče nad 30% 

 

ZELENÁ výsledky nejsou 

zahrnuty do přehledu 
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veterinárním vyšetření vzorku měli na MVP. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že MVP je 
opětovně zjištěn v lokalitách, kde byl zjištěn a likvidován v předchozích obdobích. 

 

Přehled - Nákazová situace MVP k 30. 6. 2016 

 

Červeně jsou označena Ohniska, žlutě Pásma. 

 

Výše náhrad z prost ředků státu za škody vzniklé likvidací v čelstev a majetku 
v důsledku MVP (dle údaj ů poskytnutých MZe): 

Za náklady vynaložené na vyšetření včelí měli zaměřené na MVP byla vyplacena náhrada 
ve výši 2.550.083,- Kč. 

Náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s likvidací ohniska MVP byla vyplacena ve 
výši 1.439.007,- Kč. 

Celkem tedy byla v souvislosti s MVP poukázána chovatelům částka 3.989.090,- Kč. 

 

Hniloba v čelího plodu 

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné 
nákazy hniloba včelího plodu pro chovy včel v regionu Královehradeckého kraje, konkrétně 
se onemocnění včel vyskytlo v okrese Trutnov v lokalitě základních organizací Svoboda 
nad Úpou, Vrchlabí a Žacléř. Mimořádné veterinární opatření je platné do zdolání nákazy, 
tj. do doby, kdy v příslušných lokalitách bude laboratorně potvrzeno, že nebyl zaznamenán 
výskyt hniloby včelího plodu. Na likvidaci tohoto nebezpečného onemocnění se aktivně 
podílí i Výzkumný ústav včelařský v Dole. 

Byla také poskytnuta ve dvou případech náhrada za náklady vynaložené v souvislosti s 
likvidací ohniska hniloby včelího plodu (celkově ve výši 84.179 Kč). A dále bylo proplaceno 
jedno vyšetření měli zaměřené na hnilobu včelího plodu (550,- Kč). 
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Včelařské kroužky mládeže VKM – odborné oddělení vede v současné době v evidenci 
celkem 212 včelařských kroužků mládeže zřízených v rámci ČSV, které navštěvuje 1852 
mladých včelařů. Jako každoročně proběhl v lednu seminář vedoucích včelařských kroužků 
v Nasavrkách. Vzhledem k celkovému  počtu VKM se tohoto semináře zúčastnilo zhruba 
50% vedoucích kroužků mládeže. Druhý seminář je naplánován na říjen 2016. 

Učitelé v čelařství  – proběhl náhradní termín přezkoušení učitelů včelařství, kterého se 
zúčastnilo 8 učitelů včelařství, všichni splnili podmínky a test úspěšně absolvovali. Celkem 
evidujeme 200 učitelů včelařství z celé republiky. Nejvíce učitelů včelařství je v Jihočeském 
kraji a nejméně v kraji Karlovarském, viz tabulka. 

 

Kraj 
Počet 
UV 

Karlovarský kraj 3 
Ústecký kraj 6 
Zlínský kraj 7 
Liberecký kraj 9 
Olomoucký kraj 9 
Plzeňský kraj 9 
Vysočina 11 
Královéhradecký 
kraj 

12 

Hlavní město 
Praha 

13 

Pardubický kraj 14 
Jihomoravský kraj 18 
Středočeský kraj 26 
Moravskoslezský 
kraj 31 

Jihočeský kraj 32 
Celkový součet 200 
 

Přednášející odborníci – v první polovině roku byla prodloužena činnost přednášejících 
odborníků všem, kterým tento statut končil. Dále bylo jmenováno 10 nových přednášejících 
odborníků, kteří jsou již využíváni základními organizacemi. Celkem je jmenováno 73 
přednášejících odborníků s největším zastoupením v Praze a Středočeském kraji. Nejméně 
přednášejících odborníků je v kraji Karlovarském a Libereckém, viz tabulka. 

Kraj 
Počet 
PO 

Karlovarský kraj 2 
Liberecký kraj 2 
Jihočeský kraj 3 
Plzeňský kraj 3 
Moravskoslezský 
kraj 4 
Olomoucký kraj 4 
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Ústecký kraj 4 
Královéhradecký 
kraj 5 
Pardubický kraj 5 
Vysočina 5 
Jihomoravský kraj 7 
Zlínský kraj 8 
Hlavní město 
Praha 10 
Středočeský kraj 11 
Celkový součet 73 
 

 

Prohlížitelé v čelstev – v evidenci odborného oddělení je 597 prohlížitelů.  

Zpracovatelé medu a v čelích produkt ů – evidujeme celkem 25 učitelek a učitelů 
zpracování včelích produktů v domácnosti. 

Internetová média 

ČSV má webové stránky  www.vcelarstvi.cz  a dále profil na sociální síti Facebook, kde byl 
zaznamenán výrazný nárůst příznivců a k 30. 6. 2016 je počet fanoušků přes 3,5 tisíce, což 
je ve srovnání s prosincem roku 2015 významný nárůst (12/2015 bylo 27 příznivců). Kvalita 
webových stránek roste, stejně jako počet návštěvníků stránek a FB. Došlo k nárůstu 
elektronické komunikace v rámci ČSV. Kromě úspory finančních prostředků, došlo ke 
zpřesnění a zrychlení zasílaných informací a nárůstu četnosti. Základní organizace ČSV 
získávají potřebnou praxi. Stránky svazu včelařů obsahují v polovině roku 2016 přes dva 
tisíce souborů, které jsou aktualizovány, doplňovány a nahrazovány. Plánuje se změna 
architektury webu a zvýšila se možnost aktivního přístupu. Redakce ČSV se tak 
plnohodnotně rozrostla o část nových médií. Jako zdroj informací je také nezbytný CIS. 

Zlatá včela 

Ve dnech 20. - 22. 5. 2016 se v Nasavrkách konalo finále republikové soutěže Zlatá včela, 
která je oblíbenou soutěží mladých českých včelařů (včelaříků), což je důležitá soutěž pro 
výběr zástupců do mezinárodní soutěže IMYB. Do celorepublikového kola se probojovalo 
36 nejlepších mladých včelařů, kteří se dostali na postupová místa z 12 oblastních kol po 
celé republice. Páteční soutěžní odpoledne zahrnovalo vyplnění testu a obhajobu 
samostatné písemné práce před porotou a včelařskou veřejností. Sobotní klání přineslo 
řadu disciplín - určení včelařských pomůcek, zvládnutí včelařské praxe na fotorámcích, 
správné pojmenování 10 mikroskopických preparátů, značení trubců, stloukání rámků 
a v arboretu soutěžící určovali včelařsky významné rostliny, kromě rodového a druhového 
jména bylo zapotřebí uvést také pylodárnost a nektarodárnost. Každý obdržel podle svých 
vědomostí a výkonů bodové ohodnocení, na jehož základě byla vybrána šestice nejlepších. 
Tito finalisté se utkali v praktické části ve včelstvech na Libáni. Byl hodnocen celkový 
přístup k práci včelaře v úlu, dále zručnost při přelarvování a znalosti v problematice tvorby 
oddělků. 

 Je potěšitelné, že mladí včelaři dlouhodobě prokazují vysokou úroveň znalostí jak 
v teoretické, tak i praktické oblasti a toto je zásluhou dobré práce komise pro práci 
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s mládeží a vedoucích včelařských kroužků mládeže. Na prvním místě se v této soutěži 
umístila Barbora Kašparová, VKM Kladno - Čabárna, druhá příčka patřila Dobruši 
Lukášové, VKM České Budějovice a třetí místo obsadil Mário Herák z VKM Ostrožská 
Nová Ves. K dalším finalistům patřili Jan Martínek, Jiří Prachař a Jakub Heicl. 

IMYB 2016 

MZe přidělilo dotaci na pořádání mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB 2016 
v Praze ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2016. Nad akcí převzali záštitu prezident republiky, 
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu, ministr zemědělství, ministryně školství 
a tělovýchovy, ministr životního prostředí, což vypovídá o podpoře a zájmu našich 
vrcholných státních představitelů. Zahájení akce se uskutečnilo v prostorách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu, slavnostní zakončení pak v Národním divadle. Účastníky byla 
vysoce hodnocena úroveň zajištění akce a uplatněná novinka skladby soutěžních družstev, 
nikoli na bázi národních týmů, ale složených z jednotlivců různých států. Jednotliví členové 
Komise pro práci s mládeží pod vedením svého předsedy Jiřího Cafourka a za nezbytné 
pomoci koordinátora Dr. Jiřího Pízy odvedli dobrou práci. Pomoc poskytlo i odborné a 
ekonomické oddělení svazu. Z výsledků soutěže vyplývá, že všech 5 našich účastníků se 
umístilo mezi 10 nejlepšími, navíc 1. a 3. místo obsadili čeští mladí včelaři. To znamená, že 
patříme k absolutní špičce. V příštím roce se setkání uskuteční ve Velké Británii. 

Dotace NNO  

Oddělení vyhotovilo a podalo žádost o dotaci nestátním neziskovým organizacím MZe na 
základě nově přijatých Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (z 6. srpna 
2014). Žádosti byly podány na rok 2016 celkem tři. MZe: 
 

- pořádání IMYB 2016 v Praze 
 

- vzdělávací a společensko-prospěšná činnost, plemenářská práce v chovu včel, 
tlumení nemocí včel 

 
- pořádání „medových snídaní“ 

 
Z podaných žádostí uspěly první dvě. Během prvního pololetí 2016 probíhala kontrola MZe 
zaměřená na plnění nápravných opatření z let minulých a kontrolu čerpání dotačních 
investičních a neinvestičních prostředků roku 2015. Kontrolou provedenou Ministerstvem 
zemědělství ČR bylo zjištěno, že při čerpání rozpočtových prostředků nedošlo k porušení 
zákona o rozpočtových pravidlech a drobná zjištění komentovaná v protokolu z provedené 
kontroly byla odstraněna již v průběhu kontroly nebo k nim byla přijata nápravná opatření, 
která budou realizována dle schváleného harmonogramu. Ze státního rozpočtu byla na rok 
2016 přiznána dotace v celkové výši 16,5 milionu korun. Použití těchto prostředků je 
zřejmé ze schváleného rozpočtu na rok 2016. 

 

 Centrální informa ční systém (CIS) 

V prvním pololetí 2016 se opětovně potvrzuje správnost vedení údajů v tomto informačním 
systému. Usnadňuje získávání plnohodnotných informací pro řízení organizačních složek a 
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byl zaznamenán zájem o spolupráci při využití těchto údajů ze strany státní správy. 
Českému svazu včelařů byly předloženy požadavky na doplnění současných modulů tak, 
aby výstupy ze systému mohly využívat informačně i organizace, které se zabývají 
dotacemi pro včelaře. Do CISu tak bude upraven modul vzdělávání i čerpání prostředků na 
technickou pomoc novelizovaného NV č.  197/2005 Sb. Je nutno konstatovat, že do tohoto 
systému se zatím aktivně nezapojilo zhruba 10 organizací a ze strany sekretariátu byla 
vyžádána pomoc okresních organizací tak, aby v jejich součinnosti byly práce v rámci CIS 
u těchto organizací zahájeny. Pozitivní je i skutečnost, že díky CISu se zjednodušuje 
agenda např.: s objednávkami vyšetření měli na varroázu a i ze strany SVÚ je tento postup 
vítán a bude dále rozpracováván.  

Administrativní a odborné práce zajiš ťované sekretariátem 

Kromě výše uvedených oblastí zajišťovaných sekretariátem jako přímá agenda, sekretariát 
se spolupodílel na zajišťování činností jednotlivých komisí, a to nejen organizováním 
schůzek členů těchto komisí, ale i plněním jednotlivých úkolů, které byly výstupem z těchto 
jednání. Pozitivním krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků sekretariátu je 
možnost ověřit si praktické schopnosti při ošetřování včelstev a sjednotit užívanou 
včelařskou terminologii na včelstvech umístěných v prostorách sídla ČSV v Křemencově 
ulici.  

Závěr: 

Sekretariát plnil v prvním pololetí roku 2016 úkoly zadané předsednictvem, kvalita práce 
měla rostoucí tendenci i přes to, že docházelo k personálním změnám. Na uvolněná místa 
byli v rámci provedených výběrových řízení za součinnosti předsednictva RV přijati noví 
pracovníci. Je nastoupena cesta stabilizace a zvyšování odborné úrovně jednotlivých 
pracovníků. Noví pracovníci jsou přijímáni na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, 
která dává dostatečný prostor k ověření kvalifikační způsobilosti pracovníka. Určitým 
problémem zůstává zastupitelnost některých agend v důsledku vysoké specializace. 

 


