
ČINNOST I

Rok 2006 byl prvním rokem ob-
dobí, zahájeného XIII. sjezdem 
ČSV. Na sjezdu bylo zvoleno vedení 
svazu, došlo ke změnám ve složení 
ústředního výboru i jeho předsed-
nictva a ústřední kontrolní a revizní 
komise. Sjezd přijal mimo jiné čtr-
náct hlavních úkolů pro následující 
volební období. Tyto úkoly, určené 
jak vedení svazu, tak i jeho organi-
začním složkám i jednotlivým čle-
nům byly podrobně rozpracovány 
a konkrétní kontrola jejich plnění je 
hlavní částí této zprávy.

Ústřední výbor i jeho předsednic-
tvo se scházely pravidelně a o jejich 
jednání je členská základna informo-
vána jak články v časopisu Včelař-
ství, tak sděleními na internetových 
stránkách www.vcelarstvi.cz.

Hlavní akcí pořádanou ČSV v roce 
2006 byla XV. konference zlepšovate-
lů a vynálezců spojená s mezinárod-
ní včelařskou výstavou. Uskutečnila 
se v listopadu v Pražském veletržním 
areálu v Praze-Letňanech. Konferen-
ce i výstava byly hojně navštíveny.

Proběhla i soutěž včelařské mlá-

deže Zlatá včela 2006. Sestávala z ob-
lastních kol v jednotlivých regionech 
ČR a z republikového finále v SOUV-
-VVC, o. p. s., Nasavrky.

Ze včelařského hlediska byl rok 
2006 nadprůměrný, bylo získáno 
9081 tun medu. Toto množství – nej-
vyšší za uplynulých dvacet let – však 
způsobilo spolu se zvýšenými dovo-
zy levného medu problémy s odby-
tem i pokles cen medu. Podle údajů 
ČSÚ byly „farmářské“ ceny na úrov-
ni 51,17 Kč za kilogram, naproti tomu 
spotřebitelské dosáhly 130,92 Kč/kg. Vy-
vezeno bylo 3360 tun medu, převáž-
ně do Spolkové republiky Německo 
(1658 t) a Polska (1003 t) za průměr-
nou cenu 49,51 Kč/kg. Dovezeno 
bylo 2390 tun za 48,34 Kč/kg. Hlav-
ními exportéry do ČR byla Ukrajina 
(643 t), Argentina (548 t) a Španělsko 
(205 t).

ČSV na konci roku 2006 sdružo-
val celkem 48 436 členů chovajících 
516 478 včelstev, tedy 97,56 % chova-
telů včel s 97,27 % včelstev. Detailní 
složení chovatelů a vývoj počtů včel-
stev a včelařů najdete v tabulce 1.

Tabulka 2

Rok 2006 spadal do dvou období 
podpory chovu včel podle nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb. (vždy 1. září až 
31. srpna následujícího roku). Podle 
sdělení Státního zemědělského in-
tervenčního fondu (SZIF), který tyto 
žádosti vyřizuje, byly dotace poskyt-
nuty podle uvedeného přehledu  (viz 
tabulka 2).

Opatření se příznivě projevilo ve 
všech oblastech, kterých se dotýká, 
jak je patrno z následujících tabulek.

V rámci technické pomoci se vý-
razně navýšil počet vzdělávacích akcí 
v ZO a OV ČSV (viz tabulka 3).

Tabulka 3

Opatření racionalizace kočování 
přispělo k nárůstu počtu přísunů 
včelstev (viz tabulka 4).

Tabulka 4

Díky opatření obnova včelstev se 
podařilo zvýšit počty odchovaných 
matek (viz tabulka 5).

Tabulka 5

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2006
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2006ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2006

I.
CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČESKÉ REPUBLICE

Tabulka 1 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Počet včelstev 
celkem 729 758 630 026 537 136 542 161 534 814 537 226 517 743 477 743 556 853 551 681 525 560

Včelařů
s 1 – 15 včelstvy 61 236 57 577 50 232 46 251 45 419 43 852 42 384 41 257 39 578 39 315 38 802

Včelařů
s 16 – 30 včelstvy 9 142 7 258 6 468 6 047 5 854 5 924 5 699 5 075 6 437 6 442 6 087

Včelařů s více než 
31 včelstvy 2 384 2 074 1 856 2 301 * * * * * * *

Včelařů
s 31 – 150 včelstvy * * * * 2 163 2 210 2 185 2 043 2601 2661 2496

Včelařů s více než   
150 včelstvy * * * * 48 57 61 60 80 81 83

Včelařů mimo ČSV 3 552 3 625 2 872 2 681 2 457 1 582 1 411 1 299 1 413 1 325 1 210

Včelařů celkem 76 314 70 534 61 428 57 280 55 941 53 625 51 740 49 734 50 109 49 824 48 678

Průměrný počet 
včelstev 

na 1 včelaře
9,56 8,93 8,74 9,47 9,56 10,02 10,01 9,61 11,11 11,07 10,80

Opatření
Počet subjektů, 
které doručily 

doklady potřebné 
pro poskytnutí 

dotace

Vyplaceno 
k 11. 10. 2006 

v Kč

Technická pomoc 128 6 826 952,54
Boj proti varroáze 82 8 952 786,90
Racionalizace 
kočování

117 2 303 554,44

Rozbory medu 5 324 000,00
Obnova včelstev 78 5 803 600,00
Celkem 410 24 210 893,88

2002 2003 2004 2005 2006
Počty vzdělávacích akcí 795 825 811 784 966

Přísuny 2002 2003 2004 2005 2006
Přísuny 
k plodinám 42 465 31 506 38 383 36 335 42 475

Přísuny do lesů 26 082 18 712 24 070 20 320 20 973
Přísuny celkem 68 547 50 518 62 543 56 655 63 448

Druh 2002 2003 2004 2005 2006
Inseminované 885 1 303 1 477 1 377 1 059
Výběrové 5 485 11 082 17 388 16 183 18 738
Přirozeně 
spářené 11 921 12 177 11 161 10 568 11 629

Neoplozené 1 075 1 151 826 939 1 064
Celkem 19 366 25 713 30 852 29 067 32 490
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II.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VIII. SJEZDEM ČSV

A ROZPRACOVANÝCH ÚSTŘEDNÍM VÝBOREM
1. HÁJIT ZÁJMY CHOVATELŮ PŘI 

JEDNÁNÍ SE ZÁKONODÁRNÝ-
MI A VÝKONNÝMI ORGÁNY 
STÁTU

Ke splnění hlavního úkolu č. 1 se 
ukládá:
1) Průběžně sledovat vývoj legisla-

tivy, zvláště pak v návaznosti na 
předpisy Evropské unie. Při sebe-
menší zmínce nebo návaznosti na 
problematiku včelařství, kterou 
lze pozitivně ovlivnit, ihned zahá-
jit odbornou diskusi s cílem potvr-
dit vhodnost zákonné normy nebo 
ji připomínkovat.
• Termín: úkol trvalého charakteru, 

průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, OV a ZO, čle-

nové ÚV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Ke 

konci roku 2006 byl Komisí Evrop-
ských společenství publikován ná-
vrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských 
trhů a zvláštní ustanovení pro některé 
zemědělské produkty. Protože je po-
prvé ve společné organizaci zeměděl-
ských trhů zařazeno i odvětví včelích 
produktů, začal ČSV usilovně jednat 
o důsledcích tohoto opatření tak, aby 
se mohl podrobně k návrhu vyjádřit 
na zasedání COPA -COGECA začát-
kem roku 2007.

2) Systematicky informovat o aktuál-
ním stavu včelařství jako oboru vr-
cholová vedení obcí, měst a krajů 
(rady a zastupitelstva obcí, komi-
se, starosty a primátory, hejtmany 
atp.), zejména pak ale poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR (PSP ČR) a senátory Senátu 
Parlamentu ČR (SP ČR) zvolených 
v regionech. Vyhledat mezi nimi 
včelaře a sympatizanty se včelař-
stvím jako součásti přírody s cílem 
žádosti o jejich podporu včelařství 
jakoukoli formou v mezích platné 
legislativy (a to napříč celým poli-
tickým spektrem). O konkrétních 
jednáních, ale zejména o jejich 
výsledcích informovat písemně 
předsednictvo ústředního výboru 
(PÚV) vždy v polovině a v závěru 
roku tak, aby mohly být zobec-
něny a posloužily jako pomoc či 
návod ostatním členům ÚV ČSV. 
Dále pak účinným a korektním 
jednáním předsedů OV, ZO, členů 
ÚV a jejich působením mezi zpra-
covateli návrhů zákonů a členy 
zákonodárných orgánů prosazo-

vat uplatnění věcných, ekonomic-
kých a odborných připomínek, 
které nebyly akceptovány v ob-
dobí přípravy zákonů v pracov-
ním pořádku, např. z důvodu ne-
pochopení nebo ekonomického 
nezájmu. Obdobným způsobem 
postupovat i při procesu zpraco-
vání a schvalování podzákonných 
právních norem.
• Termín: průběžně, v návaznosti na 

legislativní procesy, informace pro 
PÚV vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného 
roku.

• Zodpovídá: každý člen ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V prosinci 2006 byli na setkání se 
statutárními zástupci ČSV poslan-
ci zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR informo-
váni o stavu včelařství v ČR.

3) Věcnou argumentací prosazovat 
u vedení Ministerstva zeměděl-
ství České republiky (MZe ČR) 
a poslanců, členů podvýboru ze-
mědělského výboru PSP ČR pro 
rybářství, myslivost a včelařství 
a členů zemědělského výboru PSP 
ČR oprávněné včelařské zájmy 
při tvorbě zákonů a vyhlášek. Ze-
jména prosadit rozšíření prodeje 
medu „ze dvora“, zapsání vybra-
ných nemocí včel do příloh k to-
muto zákonu a úhradu za včelstva 
likvidovaná z titulu nemocí v těch-
to přílohách zapsaných. Prosazo-
vat možnost žádat o náhradu za 
utracená včelstva ihned po jejich 
utracení.
• Termín: v návaznosti na termíny le-

gislativních prací při přípravě veteri-
nárních norem.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: No-

vela veterinárního zákona rozšířila 
možnost prodeje medu „ze dvora“. 
ČSV prosadil, aby do návrhu přísluš-
né vyhlášky bylo konkretizováno malé 
množství medu ve výši 2 tuny. Stejně 
tak se podařilo do novely veterinár-
ního zákona prosadit úhradu nákladů 
spojených s likvidací moru včelího 
plodu nejen na plásty a úly, ale i na 
likvidovaná včelstva.

4) Jednat s MZe ČR o implementaci 
příslušných směrnic a doporučení 
EU k zamezení zavlečení původců 
nebezpečných nákaz včel (Aethi-
na tumida a Tropilaelaps clareae).
• Termín: průběžně, do vydání přísluš-

ných závazných předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Obě 

nákazy byly zařazeny do seznamu ne-
bezpečných nákaz včel.

5) Prosazovat zpřísnění veterinární 
legislativy v krocích proti moru 
včelího plodu s tím, že je nutné 
likvidovat nejen morem postižená 
včelstva, ale všechna včelstva na 
stanovišti.
• Termín: průběžně, do vydání přísluš-

ných závazných předpisů.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Při 

novele vyhlášky č. 299/2003 Sb. byl 
akceptován návrh ČSV, aby byla při 
výskytu moru včelího plodu likvidová-
na všechna včelstva na stanovišti.

6) Věcnou argumentací prosazovat 
zvýšení částky dotace v rámci do-
tačního titulu 1.D. nejméně o 20 %. 
Usilovat o zvýšení dotace v rámci 
možností státního rozpočtu až na 
částku do 200 Kč/včelstvo.
• Termín: v návaznosti na termíny pří-

pravy a projednávání „Zásad, který-
mi se stanovují podmínky pro posky-
tování dotací na rok 2007“ a zásad 
na roky následující.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: V ro-

ce 2006 se podařilo v rámci dotačního 
titulu 1.D. navýšit v pravidlech dotaci 
o 20 %, tzn. až do 180 Kč na včelstvo. 
Vlastní výše dotace byla 152 Kč na 
včelstvo.

7) Prosazovat ve spolupráci s MZe 
ČR a Státním zemědělským in-
tervenčním fondem (SZIF) úpra-
vu nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
resp. organizačního zabezpečení 
jeho realizace podle zkušeností 
z let 2005 a 2006 tak, aby byla na 
jednotlivá opatření vydávána dvě 
rozhodnutí (na schválené dotace 
a na dotace krácené nebo zamít-
nuté).
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn. V roce 2006 byla na kaž-
dé opatření vydána dvě rozhodnutí.

8) Věcnou argumentací prosazovat 
u ministerstva zemědělství zapra-
cování možnosti dotací na některé 
další investice ve včelařství, kte-
ré není možno získat na základě 
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., do 
strategických materiálů minister-
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stva, zejména pak ale do Programu 
rozvoje venkova České republiky 
na období 2007 – 2013.
• Termín: v návaznosti na termíny 

přípravy a projednávání Programu 
rozvoje venkova České republiky na 
období 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Do návrhu Programu rozvoje venko-
va ČR bylo včelařství zahrnuto.

9) Zahájit přípravné práce na vyhod-
nocení stávajícího programu, na 
aktualizaci či na novém programu 
zlepšení výroby včelařských pro-
duktů a jejich uvedení na trh. Ma-
teriál zpracovávat ve formě pod-
kladu pro jednání ministerstva 
zemědělství s příslušnými orgány 
Evropské unie. Dále pak v rámci 
plnění hlavního úkolu č. 4.
• Termín: 30. 11. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V závěru roku 2006 byly zahájeny 
práce na programu zlepšení výroby 
včelařských produktů a jejich uvádě-
ní na trh pro léta 2008 – 2010.

10) Požadovat prohloubení spoluprá-
ce mezi Státní veterinární správou 
České republiky (SVS ČR) a Státní 
zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí (SZPI) při kontrolách 
kvality medu. Požadovat vyvoze-
ní okamžitých opatření k nápravě 
nedostatků a zvýšení počtu kon-
trol kvality medu se zaměřením 
na jeho falzifikaci a obsah reziduí 
inhibičních látek.
• Termín: při osobních jednáních s mi-

nistrem zemědělství a vedoucími 
představiteli kontrolních orgánů stát-
ní správy (SVS a SZPI).

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Po-

žadavek byl vznesen při společném 
jednání s ředitelem SVS i na půdě mi-
nisterstva zemědělství. V této oblasti 
bude nutné usilovně pokračovat.

11) Požadovat od Výzkumného ústa-
vu včelařského, s. r. o.,  vypracová-
ní analytických metod k odhalová-
ní falšování medu. Výsledky práce 
poskytnout kontrolním orgánům.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

ústavu.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Po-

žadavek byl na jednání vznesen. Dílčí 
výsledky budou předány kontrolním 
orgánům již v roce 2007.

12) Stát se členem Asociace nestátních 
neziskových organizací (NNO) 
s cílem mj. působit především na 
legislativní procesy, týkající se čin-

nosti NNO, prosazovat návrhy le-
gislativních a jiných opatření v této 
oblasti.
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 byl úkol splněn.

13) Spolupracovat s Asociací nestát-
ních neziskových organizací ze-
jména při naplňování požadavku 
zjednodušení pravidel pro čerpá-
ní peněz ze strukturálních fondů 
Evropské unie.
• Termín: průběžně, do vydání přísluš-

ných závazných předpisů.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol trvalého charakteru, je průběž-
ně plněn.

14) Stát se členem Agrární komory 
České republiky s cílem mj. jejím 
prostřednictvím prosazovat návr-
hy legislativních a jiných opatře-
ní v oboru včelařství (přes Výbor 
profesionálních zemědělských or-
ganizací v EU [COPA] a Všeobec-
nou konfederaci zemědělských 
družstev v Evropské unii [COGE-
CA]).
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn.

2. VYPRACOVAT ÚČINNÝ SYS-
TÉM VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVY-
ŠOVÁNÍ ODBORNÉ ÚROVNĚ 
ČLENŮ ČSV A FUNKCIONÁŘŮ 
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 
SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 2 se 
ukládá:
1) Vypracovat směrnici o organi-

začním zabezpečení vzdělávací 
činnosti pořádané organizačními 
složkami ČSV.
• Termín: v průběhu roku 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

splněn. Směrnice ČSV č. 1/2006 byla 
vydána a publikována ve Včelařství 
č. 4/2006. Je vyvěšena na webu ČSV.

2) Vzdělávací činnost zapracovat do 
vyhodnocení stávajícího progra-
mu, jeho aktualizace či do nového 
programu zlepšení výroby včelař-
ských produktů a jejich uvedení 
na trh tak, aby byl po projednání 
schválen orgány EU, vč. prostřed-
ků na tento dotační titul.
• Termín: průběžně, do termínu zpra-

cování příslušných dokumentů pro 
MZe ČR.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Na 
problematice se pracovalo v rámci 
přípravy nového programu. Úkol je 
plněn.

3) Zachovat i po roce 2007 systém fi-
nancování vzdělávání a výši jeho 
financování minimálně na úrovni 
roku 2007.
• Termín: každý rok s plánem činnosti.
• Zodpovídá:ÚV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Zlepšení podmínek pro financování 
vzdělávacích akcí ve včelařství  zvý-
šilo počet vzdělávacích akcí v základ-
ních organizacích na 966. Ke zvýšení 
odborné úrovně učitelů včelařství 
a členů ČSV rozhodlo PÚV na konci 
roku o zakoupení publikací Včelaří-
me nástavkově, Včelí produkty očima 
lékaře a Získávání včelích produktů. 
Tyto publikace byly začátkem roku 
2007 rozeslány učitelům včelařství 
a všem organizačním složkám ČSV. 
Za rok 2006 byl úkol splněn.

4) Vypracovat požadavek na mini-
málně jedno přednáškové téma 
pro zvýšení odborné kvalifikace 
včelařů, členů ZO a předložit ho 
SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky.
• Termín: vždy v termínu podle naříze-

ní vlády.
• Zodpovídá: předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

nebyl plně zajištěn, viz předchozí bod.

5) Dbát na účast funkcionářů na akti-
vech a školeních.
•  Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO, OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

6) Podle potřeb svazu zajistit vyškole-
ní absolventů SOUV-VVC, o. p. s., 
Nasavrky na funkci učitele vče-
lařství. Jako jedno z kritérií vypsat 
povinná odborná témata tak, aby 
byla lektorsky zabezpečena i té-
mata tzv. opomíjená, se zvláštním 
zaměřením na témata související 
se strukturou, organizací a vnitř-
ním životem svazu.
• Termín: vždy v návaznosti na ukon-
čení školního roku pro čerstvé absol-
venty učebního oboru včelař.

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
Nasavrky a zástupci ČSV v orgánech 
SOUV- VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
SOUV-VVC, o. p. s., zpracovalo vý-
chozí materiál (podklady). Po vydání 
nových směrnic EU a transformač-
ního nařízení vlády ČR o opatřeních 
ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci včelařských produktů a je-
jich uvádění na trh bude zpracována 
příslušná směrnice.
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7) Uspořádat konferenci zlepšovate-
lů a vynálezců spojenou s výsta-
vou jedenkrát za dva roky. Organi-
zovat je společně se Slovenským 
zväzom včelárov.
• Termín: 30. 11. 2006 a dále podle tex-

tu.
• Zodpovídá: tajemník, předseda racio-

nalizační komise ÚV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn. Konference a výstava 
měly podle včelařů i laické veřejnosti 
vysokou úroveň. Navštívilo je 4400 
chovatelů včel a zájemců o včelařství. 
S chovem včel a včelími produkty se 
seznámilo i několik tisíc návštěvníků 
akcí paralelně probíhajících na vý-
stavišti v Praze-Letňanech.

8) Prověřit odbornou a technickou 
kvalitu videokazet a CD v ústřední 
knihovně ČSV, předložit návrh na 
vyřazení nevyhovujících nosičů 
a navrhnout jejich případnou ino-
vaci. Návazně zajistit jejich mo-
dernizaci.
• Termín: 30. 12. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Část 

nevyhovujících nosičů byla vyřazena. 
V úkolu bude pokračováno i v roce 
2007. Situace je komplikována dlou-
hodobým onemocněním knihovnice.

9) Prosazovat komplexní zabezpeče-
ní odborných vzdělávacích akcí, 
zaměřených především na racio-
nalizaci ve včelařství, senzoriku 
a marketing medu, chov matek, 
opravy vyvíječů aerosolu, použití 
aerosolové techniky a vaření me-
doviny.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Výše uvedené kurzy byly v roce 2006 
ve VÚVč realizovány.

10) Na významné odborné akce ce-
lostátního významu zvát podle 
potřeby i špičkové zahraniční od-
borníky (např. lektory) a předsta-
vitele svazů.
• Termín: v návaznosti na termíny 

akcí.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Konference zlepšovatelů a vynálezců 
ve včelařství se zúčastnili a vystoupili 
na ní nejenom představitelé SZV, ale 
i prezidenti Deutscher Imkerbundu 
a Österreichischer Imkerbundu An-
ton Reck a Ing. Josef Ulz.

11) Prosazovat do přednášek a pí-
semných vzdělávacích materiálů 
náměty ke zvyšování rentabili-
ty včelařství a jeho racionalizaci 

pomocí progresivních technolo-
gií.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

zástupci ČSV v orgánech SOUV-VVC, 
o. p. s., a VÚVč, s. r. o., a prezident 
Cechu profesionálních včelařů ČSV, 
o.s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

12) Do vzdělávání učitelů včelařství 
a vedoucích včelařských kroužků 
zařazovat informace z didaktiky, 
metodiky výuky a praxe s cílem 
zvýšit úroveň projevu lektorů.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

13) V maximální možné míře vy-
užívat možností haly včelařských 
technologií jako prostředku se-
znamování odborné a laické ve-
řejnosti se všemi dostupnými 
technologiemi a zařízeními.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

14) Zapojit svaz do projektu Rozvoj 
národní soustavy kvalifikací s cí-
lem obhajoby kvalifikace včelař.
• Termín: rok 2006, v návaznosti na 

termíny stanovené Ministerstvem ze-
mědělství ČR.

• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV- VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol byl bezezbytku splněn.

15) Aktualizovat včelařskou část in-
tegrovaného systému typových 
pozic s cílem poskytnout zájem-
cům o studium oboru včelař kom-
plexní informace o možnostech 
a podmínkách studia.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-

-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Na úpravě podkladů pro upřesnění 
typových pozic za obor včelařství se 
v rámci sektorové rady resortu ze-
mědělství průběžně podílejí členové 
správní rady a vedení SOUV-VVC,
o. p. s.

16) Podílet se na ustanovení oboro-
vých rad pro zemědělství, lesnictví, 
potravinářství a vodní hospodář-

ství v rámci sektorové rady resortu 
zemědělství. Po jejich ustanovení 
se podílet na přípravě soustavy 
povolání související s potřebou 
kvalifikačních a hodnotících stan-
dardů.
• Termín: průběžně, v návaznosti na 

termíny stanovené Ministerstvem ze-
mědělství ČR.

• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Ve-
doucí pracovníci SOUV-VVC, o. p. s., 
a členové správní rady zpracova-
li veškeré kvalifikační a hodnotící 
standardy podle požadavků oborové 
(sektorové) rady resortu zemědělství. 
Kvalita zpracovaných dokumentů 
byla vysoce hodnocena vedením rady 
i zodpovědnými pracovníky minister-
stva.

17) Připravit, zabezpečit financová-
ní, realizovat a vyhodnotit projekt 
podpory aktivní politiky zaměst-
nanosti Směr budoucnosti v rámci 
operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů. V této souvislosti za-
bezpečit kurzy zvýšení kvalifikace 
ve včelařství, získání kvalifikace 
práce s počítačem, kvalifikace vče-
lař a kvalifikace práce v sadovnic-
tví. Nabídnout spolupráci na re-
kvalifikaci úřadu práce.
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol byl bezezbytku splněn, projekt je 
v současné době v realizaci.

3. PRACOVAT SE VČELAŘSKOU 
I NEVČELAŘSKOU MLÁDEŽÍ 
K ZAJIŠTĚNÍ SMYSLUPLNÉ-
HO VYUŽITÍ JEJÍHO VOLNÉ-
HO ČASU

Ke splnění hlavního úkolu č. 3 se 
ukládá:
1) Pověřeným pracovníkem osob-

ně prověřovat stav ve včelařských 
kroužcích, které jsou statistikou 
ČSV evidovány, ale nevyvíjejí ak-
tivní činnost. Zjistit příčiny nečin-
nosti a na místě zjednat nápravu 
ve spolupráci se ZO a OV. V přípa-
dě objektivní nemožnosti činnosti 
vyřadit kroužek z evidence tak, 
aby nebyly zkreslovány evidenč-
ní údaje a ekonomika podpory 
VKM.
• Termín: průběžně, vyhodnocení vý-

sledků vždy s hodnocením komise pro 
práci s mládeží.

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.
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• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol je plněn, bude doplněna eviden-
ce ČSV a vyřazeny kroužky, které ne-
pracují.

2) Pro zvýšení odborné úrovně posky-
tovat vedoucím včelařských krouž-
ků Odborné včelařské překlady 
(OVP) jako prostředek k prohlou-
bení znalostí, a to  prostřednictvím 
komise pro práci s mládeží tak, 
aby bylo zaručeno, že dotyčný je 
vedoucím skutečně pracujícího 
kroužku.
• Termín: dvakrát ročně – vždy do vý-

ročního hodnocení VKM.
• Zodpovídá: předseda komise pro prá-

ci s mládeží.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol dosud nesplněn. Komise pro 
práci s mládeží zpracuje návrh orga-
nizačního řešení pro PÚV.

3) Přednostně umožňovat vedou-
cím kroužků mládeže absolvová-
ní dálkového studia oboru včelař 
za podmínek platných pro ostatní 
studenty školy.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Podmínky v o. p. s. jsou vytvořeny, 
zatím nezjištěn zájem vedoucích.

4) Hledat zdroje financování odměn 
vedoucích včelařských kroužků 
mimo Český svaz včelařů.
•  Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda komise pro prá-

ci s mládeží, předsedové OV ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V některých oblastech ČR probíhá, 
v jiných jsou výrazné rezervy.

5) Nadále organizačně a obsahově 
zajišťovat soutěž Zlatá včela, Se-
tkání včelařské mládeže Česka 
a Slovenska,  Letní školu mladých 
včelařů.
• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

6) Účastníkům Letní školy mladých 
včelařů poskytovat účelovou do-
taci do výše 25 % ceny poplatku za 
pobyt.
• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: tajemník, vedení SOUV-

-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

7) V časopisu Včelařství zveřejňo-
vat otázky a propozice přírodo-
vědné korespondenční soutěže 
a další materiály o práci s mlá-
deží.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda komise pro prá-

ci s mládeží.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Podmínky soutěže uveřejněny ve Vče-
lařství č. 2/2006 a její vyhodnocení 
v č. 8/2006.

8) Spolupracovat s ČMMJ, ČRS a ČZS 
při organizaci korespondenční 
soutěže.
• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Spo-
lupráce byla zabezpečena, obsahová 
i organizační stránka je zajišťována 
ČSV a specialistou na práci s mládeží 
SOUV-VVC, o. p. s.

9) Pomáhat vedoucím VKM pro-
střednictvím aktivů a zasíláním 
metodických materiálů zpracova-
ných komisí pro práci s mládeží.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda komi-

se pro práci s mládeží, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Průběžně plněno, aktivy jsou realizo-
vány.

10) Využívat SOUV-VVC, o. p. s., pro 
konání soutěží a aktivů, organizaci 
výtvarných soutěží Čím je mi pro-
spěšná včela a Včela a její život a je-
jich rozšíření do co největšího počtu 
krajů ČR. Dále využívat SOUV-VVC, 
o. p. s., pro distribuci materiálů do 
škol, DDM, VKM a ostatním spolu-
pracujícím partnerům.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda komi-

se pro práci s mládeží, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol je plněn průběžně, dlouhodobě. 
SOUV-VVC, o. p. s., se stalo distri-
bučním centrem materiálů propagují-
cích včelařství.

11) Propagovat obor včelařství pro-
střednictvím SOUV-VVC, o. p. s., 
a VKM ukázkami včelařských do-
vedností a zpracovávání včelích 
produktů na výstavách a včelař-
ských dnech na republikové i re-
gionální úrovni. Při tvorbě meto-
dických materiálů a pomůcek pro 
prezentaci včelařství na veřejnosti 
využívat spolupráce SOUV-VVC, 

o. p. s., VÚVč, s. r. o., a komise pro 
práci s mládeží včetně finančního 
zajištění.

• Termín: průběžně, v návaznosti na ter-
míny konání akcí.

• Zodpovídá: tajemník, předseda komi-
se pro práci s mládeží, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s., a VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 
je plněn průběžně, propagaci včelař-
ských dovedností zajišťuje o. p. s. na 
celostátních výstavách svými zaměst-
nanci. VKM se nepodařilo zapojit.

12) Včelařským kroužkům posky-
tovat příspěvek na nákup potřeb 
podle směrnice o podpoře vče-
lařských kroužků mládeže. Podle 
finančních možností hledat cesty 
k jeho navýšení.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 byly příspěvky poskytovány 
v souladu se směrnicí v režimu 1000 Kč 
po založení kroužku, 4000 Kč po roce 
jeho trvání a pak po každých pěti letech 
hodnocené činnosti 5000 Kč.

13) Včelařským kroužkům poskyto-
vat moderní výukové pomůcky, 
mikroskopické preparáty, videoka-
zety, diapozitivy a literaturu podle 
návrhu komise pro práci s mládeží 
a rozhodnutí PÚV ČSV.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda komi-

se pro práci s mládeží.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Všem VKM byla poskytnuta kniha 
Začínáme včelařit. Celkem bylo na-
koupeno 1000 kusů.

14) V rámci SOUV-VVC, o. p. s., po-
kračovat v budování didakticko-
-metodického kabinetu s patřič-
ným vybavením pomůckami ke 
zpracování včelích produktů. Ka-
binet bude sloužit VKM, přípravě 
aktivů, soutěží, výstav, metodic-
kých materiálů a pomůcek.
• Termín: každoročně podle finančních 

zdrojů až do vybavení.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Bu-
dování kabinetu v roce 2006 nepokra-
čovalo zejména z finančních důvodů.

15) Při realizaci opatření č. 1 – 13, 
uvedených v tomto materiálu, usi-
lovat o podporu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky (MŠMT ČR), ostatních 
školských orgánů, škol, školských 
zařízení a spolupracovat s nezis-
kovými organizacemi.
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• Termín: průběžně, kontrola každoroč-
ně (vždy k 30. 11. a 31. 5.).

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 
je plněn průběžně, v současnosti není 
jednáno s MŠMT.

16) Spolupracovat s organizačními 
složkami ČSV při získávání dětí 
nikoli pro práci, ale pro kultivova-
né využití volného času v krouž-
cích.
• Termín: průběžně, kontrola každoroč-

ně (vždy k 30. 11. a 31. 5.).
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol je plněn průběžně, zájem ze 
strany organizačních složek je však 
minimální.

17) Pomáhat vedoucím VKM i zá-
stupcům organizačních složek 
ČSV při jejich účasti na seminá-
řích, zasíláním metodických ma-
teriálů a rychlými a aktuálními 
informacemi na webových strán-
kách SOUV-VVC, o. p. s. (www.
souvnasavrky.cz)
• Termín: podle plánů práce ČSV.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol je plněn průběžně.

18) Pro zlepšení přípravy vedoucích 
VKM pořádat dva semináře ročně 
se zaměřením na jejich odbornou, 
pedagogickou a metodickou pří-
pravu.
• Termín: podle plánů práce ČSV.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 
splněn částečně, v roce 2006 se konal 
pouze jeden specializovaný seminář. 
Řada vedoucích VKM se však zúčast-
nila seminářů učitelů včelařství.

4. PROHLOUBIT ZAPOJENÍ 
ČESKÉHO VČELAŘSTVÍ NA 
PODMÍNKY CHOVU VČEL 
VE STÁTECH EU, ZEJMÉNA           
MAXIMÁLNÍHO VYUŽITÍ 
PROSTŘEDKŮ EU

      NA PODPORU VČELAŘSTVÍ

Ke splnění hlavního úkolu č. 4 se 
ukládá:
1) Zabezpečit realizaci požadavků na 

dotace podle nařízení vlády č. 197/
2005 Sb. pro roky 2006 a 2007.
• Termín: každoročně až do rozhodnutí 

SZIF.

• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 byla podle nařízení vlády 
vyplacena podpora na opatření tech-
nická pomoc ve výši 6 826 952,54 Kč, 
boj proti varroáze ve výši 
8 952 786,90 Kč, racionalizace kočo-
vání ve výši 2 303 554,44 Kč, rozbory 
medu ve výši 324 000,00 Kč a obnova 
včelstev ve výši 5 803 600,00 Kč (viz 
tabulka na straně Činnost I).

2) Zpracovat metodiku postupů a po-
stupy členů ČSV pro poskytnutí 
dotace podle nařízení vlády č. 197/
2005 Sb., včetně modelově vyplně-
ných formulářů ve formě pocho-
pitelné pro všechny organizační 
stupně.
• Termín: každoročně do 30. 4.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn. Publikováno v příloze 
časopisu Včelařství č. 6/2006.

3) Zpracovat hodnotící zprávu k re-
alizaci nařízení vlády č. 197/2005 
Sb., resp. k rozhodnutí Komise ES 
z 23. 8. 2004.
• Termín: v návaznosti na termíny or-

gánů ES.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-

stupci ČSV v orgánech VÚVč.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Na hodnotící zprávě práce zahájeny 
v závěru roku 2006, materiál bude 
součástí nového programu podpory 
včelařství.

4) Zahájit přípravné práce na vyhod-
nocení stávajícího programu, na 
aktualizaci či na novém programu 
zlepšení výroby včelařských pro-
duktů a jejich uvedení na trh. Ma-
teriál zpracovávat ve formě pod-
kladu pro jednání ministerstva 
zemědělství s příslušnými orgány 
Evropské unie (viz též hlavní úkol 
č. 1). Aktivně se účastnit tuzem-
ského legislativního procesu před 
odesláním dokumentu orgánům 
EU.
• Termín: do konce roku 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-

stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o., 
a SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Pří-
pravné práce zahájeny v závěru roku 
2006.

5) V případě schválení „včelařského 
programu“ orgány EU prosazovat 
v rámci tuzemského legislativního 
procesu transformace dokumentu 
EU na náš obecně závazný právní 
předpis maximální jednoduchost 
s cílem minimalizovat veškeré ad-
ministrativní úkony spojené s rea-
lizací programu.

• Termín: v návaznosti na termíny or-
gánů ES a plány legislativních prací 
příslušných orgánů státní správy.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Ná-

vrh programu bude zpracován v první 
polovině roku 2007.

6) V případě novelizace nařízení 
Rady (ES) 797/2004 prosazovat 
v rámci legislativního procesu 
kromě současných podpor i mož-
nost dotace pro začínající včelaře 
a dotaci při nákupu nových úlů.
• Termín: v návaznosti na termíny or-

gánů ES.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Po-

žadavek bude zahrnut do nového pro-
gramu.

7) Ve spolupráci se spřátelenými 
včelařskými svazy, zejména členy 
Apislavie i nadále usilovat o změ-
nu směrnice Rady 2001/110/ES ze 
dne 20. prosince 2001 o medu s cí-
lem minimalizovat dovozy nekva-
litních či poškozených medů, od-
stranění kategorie filtrovaný med 
atp.
• Termín: průběžně, při všech jedná-

ních na mezinárodní úrovni.
• Zodpovídá: vedoucí delegací na jed-

náních se zahraničními partnery.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Požadavek byl vznesen na kongresu 
Apislavie i na dvoustranných jed-
náních s představiteli zahraničních 
svazů. K postupu jednání je shodný 
přístup.

5. VYTVÁŘET PODMÍNKY 
PRO ZVYŠOVÁNÍ POČTU              
VČELSTEV U JEDNOTLIVÝCH 
CHOVATELŮ

Ke splnění hlavního úkolů č. 5 se 
ukládá:
1) Věcnou argumentací prosazo-

vat na ministerstvu  zemědělství 
zapracování možnosti dotací na 
některé další investice, které není 
možno získat na základě nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb., do strate-
gických materiálů ministerstva, 
zejména pak ale do Programu roz-
voje venkova České republiky na 
období let 2007 – 2013.
• Termín: v návaznosti na termíny pří-

pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na obdo-
bí let 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol byl beze zbytku splněn.

2) Usilovat o prosazení účelově váza-
ného finančního příspěvku na ná-
kup včelařského vybavení pro za-
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čínající včelaře. U včelařů s vyšším 
počtem včelstev usilovat o zabez-
pečení příspěvku na modernizaci 
včelařských provozů.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Uplatněno při řadě jednání s předsta-
viteli státní správy. Plnění bude v ná-
vaznosti s předcházejícím úkolem.

3) V období obecné snahy o rušení 
přímých podpor EU do zeměděl-
ství usilovat o zachování přímé 
podpory z podpůrných progra-
mů k podpoře mimoprodukčních 
funkcí zemědělství, o zvýšení do-
tace na částku minimálně 200 Kč 
na včelstvo a o zachování příspěv-
ku pro ČSV jako občanského sdru-
žení alespoň ve výši roku 2005.
• Termín: úkol trvalý, každý rok v termí-

nech „Zásad pro poskytování dotací 
MZe ČR“.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Pro 

rok 2006 byl příspěvek pro ČSV zajiš-
těn.

4) Jednáním se SZIF a MZe ČR usi-
lovat o maximálně možné zjed-
nodušení administrativy spojené 
s realizací nařízení vlády č. 197/
2005 Sb. a poznatky uplatňovat při 
přípravě podkladů pro nový pro-
gram.
• Termín: v termínech legislativního pro-

cesu v roce 2006 a 2007.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Ke 

konci roku byly zahájeny konzultace 
o možné úpravě žádostí o dotaci, a to 
již pro rok 2007. Byly předloženy 
konkrétní návrhy.

5) Při přípravě novely veterinárního 
zákona prosazovat rozšíření mož-
nosti prodeje medu „ze dvora“ mi-
nimálně na území okresu bydliště 
včelaře a stanoviště včelstev.
• Termín: v termínech legislativního pro-

cesu v roce 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol bezezbytku splněn.

6) Při přípravě prováděcí vyhlášky 
k novelizovanému veterinární-
mu zákonu prosazovat tzv. malé 
množství  medu k prodeji „ze dvo-
ra“ ve výši alespoň dvě tuny medu 
ročně.
• Termín: v termínech legislativního pro-

cesu v roce 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol bezezbytku splněn.

7) Pro usnadnění výpočtu ocenění 

včelařského majetku v případech 
stanovení škod a ztrát vzniklých 
poškozeným včelařům násled-
kem nařízení mimořádných ve-
terinárních opatření při likvidaci 
nebezpečných nákaz včel podle 
veterinárního zákona zpracovat 
po dohodě s MZe ČR nový ceník 
včelařských potřeb.
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Ceník byl publikován ve vnitřní  pří-
loze časopisu Včelařství č. 5/2006 i na 
www.vcelarstvi.cz.

8) Usilovat o další daňové úlevy pro 
chovatele včel.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Na 

problematice nebylo s ohledem na eko-
nomickou a politickou situaci v roce 
2006 pracováno.

6. SPOLUPRACOVAT S ORGÁ-
NY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ        
SPRÁVY ČR K ZAJIŠTĚNÍ 
DOBRÉHO ZDRAVOTNÍHO 
STAVU VČELSTEV

Ke splnění hlavního úkolu č. 6 se 
ukládá (kromě úkolů na úseku le-
gislativy veterinárního lékařství ve 
včelařství uvedených v rozpracování 
hlavního úkolu):
1) Prosazovat urychlené provádění 

šetření v ochranných pásmech 
moru včelího plodu.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 bylo vyšetřeno 2323 
vzorků měli na přítomnost Paenibacil-
lus larvae.

2) Při řešení výskytu nákazy zabez-
pečit vzájemnou úzkou spoluprá-
ci mezi KVS, OV a ZO ČSV až po 
jednotlivé chovatele.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

3) Využívat všechny možnosti dia-
gnostiky v terénu se zapojením 
vyškolených prohlížitelů včelstev 
z řad členů ČSV.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

4) Požadovat důsledné provádění ve-
terinárních kontrol ve výrobnách 
mezistěn.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové OV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-
běžně plněno.

5) Pokračovat ve školení vybraných 
členů ČSV v kurzech prohlíži-
telů včelstev, zejména z oblastí, 
kde nyní chybí, případně kde pro 
nepříznivý nákazový stav je jich 
nedostatek. Vést seznam těchto 
členů a v případě potřeby jej po-
skytnout KVS.
• Termín: trvale a podle požadavku 

KVS
• Zodpovídá: předsedové ZO, tajemník, 

vedení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci 
ČSV v jeho orgánech.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
V roce 2006 bylo vyškoleno 99 nových 
prohlížitelů včelstev.

6) Požadovat od SVS ČR sdělování 
aktuálních údajů o výskytu moru 
včelího plodu na území ČR.
• Termín: minimálně vždy před začát-

kem včelařské sezony a opakovaně na 
podzim.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: In-

formace o výskytu moru včelího plodu 
na konci roku 2006 bude publikována 
ve Včelařství v jarních měsících roku 
2007. Zatím se nepodařilo se SVS 
ČR dohodnout jednoduchý systém 
vyhledávání ohnisek, lze pouze získat 
jednotlivé vyhlášky krajských veteri-
nárních správ na webových stránkách  
www.svscr.cz.

7) Prosazovat větší kontakt s inspek-
tory krajských veterinárních správ 
pověřenými péčí o zdraví zvířat, 
včetně včel.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

8) Sledovat nejen výskyt varroázy, ale
ve spolupráci s VÚVč v Dole, s. r. o., 
v křížových pokusech získávat 
včasné poznatky o případném ná-
stupu rezistence roztočů vůči po-
užívaným prostředkům.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

9) Vytvářet předpoklady pro sys-
tematicky prováděnou prevenci 
a léčbu varroázy s využíváním or-
ganizačních možností struktury 
ČSV.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: tajemník, předsedové ZO 

a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

je trvale zajišťován. V roce 2006 byl 
poskytován příspěvek na zakoupení 
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kompresorů k ošetření včelstev aero-
solovou technikou. Metodický postup 
při čerpání této dotace byl publiko-
ván v časopisu Včelařství č. 5/2006. 
O dotaci byl značný zájem. Celkem 
byla dotace poskytnuta ve výši 4,4 mi-
liony Kč.

10) Podílet se podle požadavků SVS 
ČR na sledování výskytu cizoro-
dých látek v medu. Informovat 
MZe ČR a kontrolní orgány (SVS 
ČR a SZPI na všech úrovních) 
o všech vlastních zjištěních ČSV 
týkajících se kvality, zdravotní ne-
závadnosti a nákazové bezpečnos-
ti importovaných i tuzemských 
medů. Požadovat na zmíněných 
orgánech státní kontroly častější 
kontroly zaměřené na tuto pro-
blematiku. Každý OV ČSV naváže 
úzkou spolupráci s inspektorátem 
KVS v okrese za účelem výraznější 
realizace ochrany a tvorby životní-
ho prostředí, zejména zajišťování 
vzorků včelích produktů na moni-
toring cizorodých látek podle po-
žadavků veterinárních orgánů.
• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, před-

sedové ZO a OV.
• Kontroluje: člen ÚV ČSV za svůj 

okres.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 bylo vyšetřeno 880 vzor-
ků medu na přítomnost cizorodých lá-
tek. Státní veterinární správa ČR však 
dosud neposkytla jejich výsledky.

11) Získané poznatky využívat k pro-
pagaci tuzemských včelích pro-
duktů.
•  Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, před-

sedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

O publikaci výsledků monitoringu ci-
zorodých látek v medu byla požádána 
SVS ČR.

12) Organizovat objednávky pro-
středků k tlumení varroázy v sou-
ladu s opatřeními nařízenými pří-
slušnými KVS.
• Termín: viz text.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

13) Zasílat SVS ČR komplexní celo-
státní výkaz o včelařství.
•  Termín: 31. 12. každého roku.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 úkol splněn.

14)  Informovat ve sdělovacích pro-
středcích o spolupráci ČSV a SVS 
a seznamovat členy ČSV s poža-

davky veterinární péče na chov 
včel, s opatřeními stanovenými or-
gány veterinární péče na chov včel, 
zejména za účelem předcházení 
nebezpečným nákazám včel a je-
jich tlumení a s novými poznatky 
veterinární péče v chovu včel.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda re-

dakční rady časopisu Včelařství, OV, 
členové ÚV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol plněn průběžně pracovníky se-
kretariátu ÚV ČSV. Nejsou informace 
o výsledcích OV a členů ÚV.

15) Používat časopis Včelařství k pro-
hloubení informovanosti členů 
svazu se zdravotní problematikou 
v chovech včel a zdravotní nezá-
vadností včelích produktů.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, šéfredaktor 

Včelařství.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol trvalý, v roce 2006 plněn.

16) Zvát odborné pracovníky orga-
nizací Státní veterinární správy 
ČR na akce pořádané ČSV, pokud 
se týkají veterinární péče a zdraví 
včel.
• Termín: podle textu.
• Zodpovídá: tajemník, předsedové 

ZO a OV, zástupci ČSV v orgánech 
VÚVč., s. r. o., a SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol plněn, v únoru byla uskutečně-
na porada zástupců okresních inspek-
torátů krajských veterinárních správ 
a referentů pro včelí nákazy OV ČSV.

7. UDRŽET VYSOKOU ÚROVEŇ 
PLEMENNÉHO CHOVU VČEL 
V ČR

Ke splnění hlavního úkolu č. 7 se 
ukládá:
1) Vydat chovatelský řád, příruč-

ku plemenářské práce při chovu 
včelích matek, která bude plně 
respektovat příslušná ustanovení 
plemenářského zákona a prová-
děcích předpisů, seznam šlechti-
telských chovů a chovů v uznáva-
cím řízení.
• Termín: do porady vyšších chovů 

v roce 2007.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-

stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 probíhaly přípravné 
práce. Na dubnovém zasedání cho-
vatelské komise a semináři vedoucích 
šlechtitelských chovů bude projedná-
na nová forma dokumentace odpoví-
dající platnému legislativnímu stavu.

2) Ve své chovatelské činnosti plně 
respektovat chovatelský řád, pro-
pagovat a šířit poznatky specifiko-
vané příručkou plemenářské prá-
ce.
• Termín: průběžně, po vydání příruč-

ky.
• Zodpovídá: vedoucí šlechtitelských 

chovů.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol navazuje na realizaci úkolu 7/7.

3) Zabezpečit výkon odborných čin-
ností v rozsahu § 7 plemenářského 
zákona. Kontrola užitkovosti, vý-
konnostní zkoušky, výkonnostní 
testy a posuzování u včely kraň-
ské.

     K tomu:
a. Zajistit v oblastních chovech tes-

tování a posuzování včelstev, ze-
jména v souvislosti se zřizováním 
nových šlechtitelských chovů 
(uznávací řízení) podle chovatel-
ského řádu.

b. Zabezpečit pro členy chovatel-
ského sdružení morfometrickou 
kontrolu exteriéru plemenných 
včelstev na základě:

 * dlouhodobého programu jako součásti 
řízení a kontroly šlechtitelských cho-
vů,

 * objednávek chovatelů.
c. Vést formou databáze rodokme-

nových karet evidenci o plemen-
ných matkách šlechtitelských cho-
vů, dodávkách inseminovaných 
matek z oblastních chovů dalším 
šlechtitelským chovům a evidovat 
zpětná hlášení o kontrole užitko-
vosti těchto matek.

d. zajistit odbornou poradenskou 
činnost

* na poradách vedoucích šlechtitelských 
chovů,

* ve speciálních kurzech k chovu matek 
a problematice inseminace,

* na výstavách pro veřejnost,
* individuálními konzultacemi.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: plemenářští zootechnici 

a sekretariát ÚV ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol průběžně plněn.

4) Dodržovat schválený šlechtitel-
ský program k dosažení chovného 
cíle, vč. způsobu vyhodnocování 
výsledků. K tomu zajistit:

* spolupráci s koordinátorem Národního 
programu udržování a zlepšování ge-
nových zdrojů (VÚŽV),

* odbornou náplň každoroční porady ve-
doucích šlechtitelských chovů,

* kurzy chovu matek,
* výrobu, servis a školení inseminační 

techniky,
* odborné články pro Včelařství.

• Termín: průběžně
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• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 
VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol průběžně plněn.

5) Zabezpečit výkon funkce pleme-
nářského zootechnika odborně 
způsobilou osobou.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn.

6) S cílem dosažení optimální úrovně 
výměny matek známého původu 
(0,3 – 0,5 matky na včelstvo a rok) 
klást důraz na práci okresních 
chovatelských referentů a spolu-
práci se šlechtitelskými chovy.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: OV.
• Kontrola: každý člen ÚV za svůj 

okres.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Není informace od jednotlivých OV 
ani členů ÚV.

7) Koordinovat účast chovatelů vče-
lích matek v oblastních chovech, 
kteří jsou zapojeni do Národní-
ho programu uchování a využití 
genových zdrojů hospodářských 
a užitkových zvířat, ryb a včel.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol průběžně plněn.

8) Zajišťovat pravidelnou kontrolu 
šlechtitelských chovů s cílem udr-
žení jejich vysoké odborné úrov-
ně. Pozornost věnovat i nižším 
chovům.
• Termín: 4krát ročně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Za-

tím neplněno.

9) Usilovat o podporu plemenářské 
práce z dotačního titulu obno-
va včelstev podle nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., případně podle 
jeho novely.
• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V hospodářském roce 2005/2006 byla 
poskytnuta dotace na 29 018 včelích 
matek ve výši 5 803 600 Kč.

8. PODPOROVAT ZVÝŠENÍ    
RENTABILITY CHOVU VČEL 
V ČESKÉ REPUBLICE

Ke splnění hlavního úkolu č. 8 se 
ukládá:

1) Vypracovat návrhy na vzdělávací 
programy propagující moderní 
metody, výkonné úlové sestavy 
a práce s nimi. Metodiky a progra-
my předložit k projednání v PÚV 
a ÚV ČSV tak, aby mohly být za-
pracovány do systému vzdělávání 
členů a funkcionářů ČSV.
• Termín: 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé Ce-

chu profesionálních včelařů ČSV. 
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: In-

formace nebyla předložena.

2) Věcnou argumentací prosadit na 
ministerstvu  zemědělství zapra-
cování možnosti dotací na některé 
další investice, které není možno 
získat na základě nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., do strategických 
materiálů ministerstva, zejména 
pak ale do Programu rozvoje ven-
kova České republiky na období 
let 2007 – 2013 (viz úkol 1/7).
• Termín: v návaznosti na termíny 

přípravy a projednávání Programu 
rozvoje venkova České republiky na 
období let 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol plněn, do návrhu programu jsou 
zapracovány požadavky ČSV.

3) S ohledem na současnou snadnou 
dostupnost ve světě nejmoderněj-
ší techniky i na našem trhu připra-
vit materiál pro propagaci v čes-
kém včelařství (formou publikací, 
videonahrávek apod.).
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé Ce-

chu profesionálních včelařů ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

O stavu plnění úkolu není informace.

4) Prosazovat vhodné velkovýrobní 
technologie formou jejich propaga-
ce na vzdělávacích akcích organizo-
vaných složkami a zařízeními sva-
zu. K tomu vypracovat jednotnou 
metodiku jako podklad pro učitele 
včelařství a SOUV-VVC, o. p. s., k za-
pracování do studijních programů.
• Termín: 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV, 
učitelé včelařství a přednášející od-
borníci, vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
a zástupci ČSV v jeho orgánech.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
O stavu plnění úkolu není informace.

5) Trvale sledovat situaci na tuzem-
ském i zahraničním trhu s cuk-
rem a usilovat o možnost nákupu 
cukru pro krmení včel ze zásob 
intervenčních agentur zemí EU za 
cenu významně nižší než je běžná 
na tuzemském trhu.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Představitelé ČSV jednali se SZIF 
o možnosti získání levného cukru ke 
krmení včel. Dosud se nepodařilo na-
jít vhodné řešení.

6) Prosazovat hledání způsobů zvy-
šování výnosů medu a snižování 
výrobních nákladů na ošetřování 
včelstev v rámci vypsaných gran-
tů.
• Termín: v návaznosti na vypsané 

granty průběžně. 
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prů-

běžně plněno.

7) Více využívat časopis Včelařství 
a svazové webové stránky www.vce-
larstvi.cz k propagaci nových metod 
a technických vylepšení. Předkládat 
redakci a redakční radě odborně 
vysoce kvalitní a pro tisk vhodnou 
formou zpracované články.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV 
a Sekce komerčních včelařů při ČSV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
O plnění není informace.

9. PROPAGOVAT PRODEJ                                
TUZEMSKÝCH VČELÍCH 
PRODUKTŮ, POVÝŠIT                      
PROPAGACI TOHOTO                                         
PRODEJE NA SOUBOR 
VŠECH MARKETINGOVÝCH            
OPATŘENÍ, PŘEDEVŠÍM PŘI 
VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EU 
NA PROGRAMY PODPORY        
PRODEJE MEDU

Ke splnění hlavního úkolu č. 9 se 
ukládá:
1) Dokončit komplexní přípravu pro-

gramu Propagace spotřeby medu 
a předat ho Státnímu zemědělské-
mu intervenčnímu fondu a Mi-
nisterstvu zemědělství ČR k opo-
nentuře a předložení k projednání 
orgánům Evropské unie. V progra-
mu preferovat následující strategii:

a. Informovat o nutričních hodno-
tách pravého přírodního medu, 
mimo jiné i ve srovnání s klasic-
kým cukrem.

b. Informovat o významu získávání 
medu v souvislosti s opylováním 
a udržením biologické rozmani-
tosti krajiny.

c. Upozornit na klamavou reklamu 
o tzv. naprosto čistém filtrovaném 
medu.

d. Informovat o poškozování medu 
pasterizací a působením tepelné 
energie.
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e. Zpracovat jednotnou informační 
strategii podpořenou sérií infor-
mačních aktivit a propagačních 
materiálů.

f. Realizovat soutěže s cílem propa-
gace medu.

g. Cílové skupiny programu:
* spotřebitelé všech věkových sku-

pin s důrazem na děti a seniory
* ženy od 20 do 40 let
* osoby preferující tzv. zdravý život-

ní styl
* odborníci na výživu, zdravotníci
* široká veřejnost prostřednictvím 

tiskových médií.
• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

byl bezezbytku splněn. Program byl po 
projednání v PÚV ČSV v termínech 
stanovených státními orgány dopra-
cován a předložen SZIF a MZe ČR 
k oponentuře a zaslání kompetentním 
orgánům EU. Po jejich vyhodnocení 
programu byl tento přepracován tak, 
aby byly odstraněny veškeré připo-
mínky, týkající se propagace firem 
nebo regionů. Věcné zaměření pro-
gramu a výběr implementující organi-
zace byl bez připomínek schválen již 
v prvním kole schvalovacího procesu. 
Komise Evropských společenství pak 
schválila v červenci minulého roku čes-
ký program Propagace spotřeby medu, 
zpracovaný Českým svazem včelařů 
ve spolupráci s agenturou PS Holding. 
Program Propagace spotřeby medu je 
prvním a za Českou republiku jediným 
schváleným programem na propagaci 
zemědělských produktů spolufinanco-
vaným z prostředků Evropské unie.

2) V případě schválení programu 
Propagace spotřeby medu  zajistit 
s ním spojenou veškerou adminis-
trativu a veškeré právní zabezpe-
čení.
• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol byl bezezbytku splněn. Ve spolu-
práci s implementující agenturou byl 
připraven návrh smlouvy mezi ČSV 
a agenturou, který byl předán SZIF 
k oponentuře. Po schválení návrhu pak 
smlouvu podepsali 3. 10. 2006 statu-
tární zástupci obou organizací. Tato 
smlouva podmiňovala podpis smlouvy 
o propagaci na vnitřním trhu (s přílo-
hami o rozsahu více než 90 stran) mezi 
SZIF a ČSV, kterou statutární zá-
stupci podepsali 3. 10. 2006. Částečně 
však úkol pokračuje v návaznosti na 
kontrolní systémy SZIF a orgánů EU, 
zejména v oblasti věcné a finanční, kte-
rým se musí agentura i ČSV ze smluv 
podrobovat.

3) V případě schválení programu 

Propagace spotřeby medu  a pod-
pisu všech smluv k zabezpečení 
financování a jeho naplňování 
ihned zahájit realizaci programu.
• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol byl bezezbytku splněn. V prvním 
čtvrtletí programu kampaně byly za-
počaty přípravy tvorby informačních 
materiálů, inzerce a webových stránek 
www.medeu.cz. Zde budou k naleze-
ní základní informace o tvorbě medu, 
jeho produkci, získávání, zpracování, 
použití a působení na lidský orga-
nizmus, recepty nejen na sladká jídla 
a nekomerční informace o právě probí-
hajících akcích, které se v České repub-
lice ve spojitosti s medem a ČSV konají 
a kontaktní webová adresa, na níž je 
možno nalézt veškeré zaregistrované 
domácí prodejce medu.

4) Pokračovat ve veškerých aktivitách 
spojených se svazovou normou 
Český med a usilovat o maximál-
ní zapojení včelařů do produkce 
medu této normě vyhovujícího.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, komise pro raci-

onalizaci, předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

je průběžně plněn. Na XV. konferenci 
zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství 
byly předány zlaté a stříbrné medaile 
(50 a 70) za vzorky medu z celkového 
počtu 265 (rekordní počet v historii 
soutěže Český med). Z nich pouze 
3 nevyhověly normě Český med. Za 
zbývající vzorky obdrželi včelaři 
osvědčení o splnění normy Český med. 
Včelaři si postupně uvědomují i vý-
znam, proslulost a stále se zvyšující 
hodnotu (cenu) svazových ochranných 
známek spojených s normou. Tuto 
tržní hodnotu (dnes odhadovanou 
v řádu desítek milionů korun) je nut-
no zohlednit při veškerých jednáních 
o poskytnutí licence podnikatelským 
subjektům mimo ČSV.

5) Se sdělovacími prostředky jednat 
o možnosti realizace pořadů, je-
jichž cílem by byla nejen informa-
ce o včelařství jako takovém, ale 
i o včelích produktech na našem 
trhu, o vynálezcích ve včelařství 
atp. K tomu využít veškeré formy 
slušného a kultivovaného vystu-
pování i v regionálních vysílá-
ních.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, členo-

vé ÚV, předsedové OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol je průběžně plněn předsedou, ta-
jemníkem, několika členy ÚV a před-
sedy OV. Ke komplexnějšímu vyhod-
nocení je nezbytné požádat členy ÚV 

o vyhodnocení plnění úkolu v okruhu 
jejich působnosti (formou dotazníku).

6) Vydávat propagační včelařský ka-
lendářík s informačním obsahem.
• Termín: každoročně k 30. 11.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

V roce 2006 úkol splněn. Kalendářík 
o nákladu 120 tisíc kusů byl distribu-
ován obvyklým způsobem.

7) Expozice ČSV na celostátní úrovni 
(Natura Viva, PragaAgro, Země ži-
vitelka, Zahrada Čech atp.) zabez-
pečovat s vysokou hospodárností, 
ale na smluvní profesionální úrov-
ni tak, aby svaz důstojně reprezen-
tovaly a maximálně využily propa-
gační možnosti především ve sféře 
obchodní a výchovně -vzdělávací.
• Termín: v návaznosti na termíny vý-

stav.
• Zodpovídá: tajemník, pracovníci po-

věření realizací výstavy.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol byl bezezbytku splněn. Dokonce 
i někteří včelaři z řad notorických ne-
spokojenců a kverulantů nalezli slovo 
uznání nad úrovní výše uvedených 
výstav.

8) Zabezpečit podmínky pro cenově 
přijatelnou výrobu „svazových“ 
sklenic tak, aby se vytvořila mož-
nost jejich prodeje podnikatelský-
mi subjekty ve včelařství. S výsled-
ky obchodních jednání seznámit 
včelařskou veřejnost formou vý-
zvy k realizaci záměru.
• Termín: obchodní průzkum 31. 12. 

2006, realizace 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: tajemník, vedoucí před-

stavitelé Sekce komerčních včelařů při 
ČSV a Cechu profesionálních včelařů 
ČSV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Prv-
ní etapa úkolu byla bezezbytku splně-
na. Výzva byla publikována v časopisu 
Včelařství č. 10/2006 a na webu ČSV. 
Do systému, který měl zdokumentovat 
zájem včelařů o výrobu 200 tisíc kusů„-
svazových“ sklenic se zapojilo celkem 
186 potencionálních odběratelů – z to-
ho 26 ZO a 3 OV – kteří se čestně při-
hlásili k odběru více než 510 tisíc sklenic. 
Tento výsledek byl předán sklárně, kte-
rá ústy svých obchodních zástupců dala 
příslib, že učiní vše možné pro to,  aby 
sklenice byly na trhu v roce 2007. V lep-
ším případě v závěru prvního pololetí. 
Sekce komerčních včelařů při ČSV na 
výzvu nereagovala vůbec, představitelé 
Cechu profesionálních včelařů ČSV 
vyjádřili neoficiálně nespokojenost se 
zveřejněním sklárnou nabídnuté ceny 
ve „výzvě“.

9) Ve spolupráci se SZIF zajistit vydá-
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ní brožury, která bude kombinací 
informací pro širokou veřejnost 
o včelařství a medu a informace 
o možnostech dotace pro včelaře 
podle nařízení vlády ČR č. 197/
2005 Sb.
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

bezezbytku splněn. Brožura byla vy-
dána v srpnu 2006 a mezi odbornou 
i laickou veřejnost byla distribuována 
poprvé u příležitosti celostátní výsta-
vy Země živitelka. Propagační část 
brožury zpracoval s využitím podkla-
dů pro program Propagace spotřeby 
medu pracovník sekretariátu ÚV ČSV 
RNDr. Robert  Šmied.

10) Na základu doporučení komise 
pro informatiku upravovat svazo-
vé webové stránky podle nejno-
vějších poznatků a reálných poža-
davků členů svazu.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda komise 

pro informatiku.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Úkol 

je průběžně plněn v rámci sekretariátu 
ÚV ČSV tzv. pracovní skupinou pro 
web. Komise pro informatiku neuplat-
nila požadavek na zásadní úpravu 
webových stránek.

10. ZLEPŠOVAT ČINNOST          
SUBJEKTŮ S MAJETKOVÝM 
PODÍLEM ČSV

Ke splnění hlavního úkolu č. 10 se 
ukládá:
1) Ve věci konkurzního řízení v a. 

s. Včela Předboj a šetření orgá-
nů činných v trestním řízení 
zabezpečit účinnou spoluprá-
ci všech stávajících pracovníků 
sekretariátu ÚV ČSV, zejména 
při poskytování podkladů, dů-
kazních a archivních materiálů. 
Stejným způsobem zabezpečit veš-
kerou možnou účinnou spolupráci 
s ÚKRK ČSV.
• Termín: průběžně, do konečného roz-

hodnutí orgánů činných v trestním ří-
zení.

• Zodpovídá: tajemník a osobně všichni 
pracovníci sekretariátu ÚV ČSV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Veš-
keré požadované materiály byly pře-
dány jak orgánům činným v trestním 
řízení, tak ÚKRK.

2) Důsledně sledovat ekonomické vý-
sledky ve všech subjektech s majet-
kovým podílem ČSV. Ze zjištěných 
nedostatků vyvozovat okamžitě zá-
věry v rámci kompetencí správních 
a dozorčích rad. Okamžitě infor-
movat PÚV ČSV.
• Termín: průběžně.

• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčích 
a správních radách.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Eko-
nomika všech subjektů je hodnocena 
v příslušných orgánech podle základ-
ních dokumentů, kterými jsou zřizova-
cí listiny, popř. statut. V průběhu roku 
2006 nebyly zjištěny takové okolnosti, 
které by vyžadovaly mimořádný zá-
sah. Kromě toho je hodnocení výkonů 
SOUV-VVC a Včelpa pravidelnou 
součástí práce PÚV a statutárních zá-
stupců svazu (mimo valných hromad 
ve výkonu funkce předsednictva). Obě 
organizace jsou navíc hodnoceny ne-
závislými audity. Včela Předboj (viz 
bod 10/1).

3) Předsednictvu ÚV ve funkci val-
ných hromad společností s majet-
kovou účastí svazu řešit okamžitě 
a s nejvyšší náročností případné 
ohrožení ekonomických funkcí 
těchto společností, až po návrhy 
řešení v kompetenci ÚV ČSV.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: členové PÚV, členové ÚV 

ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Ekonomické funkce společností nebyly 
ohroženy.

4) Pro zabezpečení kontrolního sys-
tému dozorčí rady ve Včelpu, s. r. o., 
zejména v oblasti obecně závaz-
ných veterinárních předpisů (v ná-
vaznosti na předpisy EU), rozšířit 
dozorčí radu o jednoho odborníka 
se specializací veterinární medicí-
na.
• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčí 

radě Včelpa, s. r. o., a členové PÚV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol splněn.

11. ZLEPŠOVAT SYSTÉM             
ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH 
SLOŽEK SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 11 se 
ukládá:
1) Nadále využívat přílohu časopi-

su Včelařství k informování všech 
organizačních složek svazu i jeho 
jednotlivých členů.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, redakční rada 

časopisu Včelařství.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol průběžně plněn.

2) Organizačně zabezpečit technic-
koekonomické aktivy funkcioná-
řů ZO, OV a ÚV.
• Termín: podle požadavků předsednic-

tva a sekretariátu ÚV.
• Zodpovídá: členové PÚV, zástupci 

ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Úkol průběžně plněn.

3) Pro potřebu funkcionářského 
aktivu ČSV vydat metodiku pro 
zabezpečení realizace zákona 
č. 342/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony související s ob-
lastí evidence obyvatel (změna 
zákona o sdružování občanů).
• Termín: 30. 6. 2008.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Na 

listopadovém zasedání ÚV ČSV byla 
přijata změna názvu Českého svazu 
včelařů na Český svaz včelařů, o.s. 
V návaznosti na změny názvu byly 
změněny stanovy ČSV a registrace 
u Ministerstva vnitra ČR. Na zákla-
dě přijatých změn byl pro informaci 
členů svazu připraven oběžník ČSV 
č. 1/2007.

4) V rámci možností technického vy-
bavení a odborné kvalifikace členů 
ČSV v oblasti výpočetní techniky 
zabezpečit co možná nejvyšší vy-
užití administrativního programo-
vého vybavení a komunikace pro-
střednictvím výpočetní techniky.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Není informace.

5) Aktualizovat programové vyba-
vení pro evidenci v ZO a vedení 
účetnictví ZO a OV v návaznosti 
na obecně platná závazná naříze-
ní.
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Není informace.

6) Krajské koordinační výbory vy-
užít při jednáních se státními or-
gány a orgány místní samosprávy 
k jejich co nejširší informovanosti 
o včelařství a jeho potřebách (fi-
nancování, dotace, granty atp.).
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Není 

ucelená informace, i když v některých 
krajích je úkol plněn na vysoké úrovni 
s konkrétními výstupy.

7) V maximálně možné míře vy-
užívat možností komunikace for-
mou elektronické pošty s cílem 
minimalizovat náklady na spojové 
služby. Přitom však vždy vyhod-
notit, zda se nejedná o dokument, 
který je nutno poslat v listinné for-
mě (např. podepsané originály žá-
dostí o dotace).
• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
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• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 
Není informace.

8) Pro potřebu funkcionářského 
aktivu ČSV zpracovat archivační 
a skartační řád ČSV s cílem bez-
pečného zachování archivního 
bohatství budoucím generacím.
• Termín: 30. 6. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Ar-

chivační a skartační řád ČSV byl vy-
dán ve směrnici ČSV č. 2/2006 a pu-
blikován v příloze časopisu Včelařství 
č. 5/2006 a na webových stránkách 
svazu www.vcelarstvi.cz.

12. PODÍLET SE NA PŘÍPRAVĚ 
KOORDINAČNÍHO CENTRA 
VČELAŘSKÝCH ORGANIZA-
CÍ EU S CÍLEM VYTVOŘENÍ 
OFICIÁLNÍHO A SILNÉHO 
PARTNERA PROSAZUJÍCÍHO 
ZÁJMY VČELAŘŮ A OBORU 
V ORGÁNECH EU
Ke splnění hlavního úkolu č. 12 se 

ukládá:
1) Na všech mezinárodních jedná-

ních s partnerskými svazy, přede-
vším se členy federace Apislavia, 
prosazovat myšlenku vzniku ko-
ordinačního centra včelařských 
organizací EU. V maximální míře 
v této souvislosti spolupracovat 
se svazy, které v minulém období 

poukázaly na podobné problémy 
včelařství ve své zemi a obdobné, 
popř. stejné cesty k jejich odstra-
nění. Konkrétně se jedná o vče-
lařské svazy Slovenska, Německa 
a Rakouska.
•  Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí mezinárodních 

delegací na všech úrovních.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

O možnosti vzniku koordinačního 
centra jednali představitelé ČSV na 
kongresu Apislavie a s představiteli 
včelařských svazů Slovenska, Němec-
ka a Rakouska v listopadu u příleži-
tosti XV. konference zlepšovatelů a vy-
nálezců v Praze.

13. PODPOROVAT ROVNOMĚR-
NÉ ROZMÍSTĚNÍ VČELSTEV 
V KRAJINĚ ZA ÚČELEM ZAJIŠ-
TĚNÍ BIOLOGICKÉ ROVNO-
VÁHY OPYLENÍ KULTURNÍCH 
A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROST-
LIN, PODPOROVAT PŘÍSUNY 
VČELSTEV K JEDNOTLIVÝM 
KULTURÁM.

Ke splnění hlavního úkolu č. 13 se 
ukládá:
1) Podporovat vytváření podmínek 

pro přemísťování včelstev za úče-
lem opylení a snůšky na celém úze-
mí republiky, zejména pak osvěto-
vou činností mezi zemědělci.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: představitelé všech organi-

začních složek ČSV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol trvalý.

2) Usilovat o udržení, popř. o zvý-
šení všech forem ekonomických 
podpor pro kočující včelaře.
• Termín: v návaznosti na termíny legis-

lativního procesu přípravy programů 
zemědělství a včelařství a navazujících 
prováděcích předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: Při 

veškerých jednáních s orgány státní 
správy a přípravě programových do-
kumentů v roce 2006 byl prosazován 
požadavek ekonomických podpor pro 
kočující včelaře.

14. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

K naplnění sjezdového usnese-
ní rozpracovaného do konkrétních 
úkolů se ukládá:
1) Kontrolu plnění přijatých úko-

lů provádět v PÚV průběžně a na 
plenárních zasedáních ÚV ČSV 
formou písemné zprávy 1krát roč-
ně.
• Termín: průběžně.
•  Zodpovídá: předseda.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2006: 

Úkol je plněn touto zprávou.

III.
DALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU ÚV ČSV

Svépomocný fond 
a právní problematika

Na rok 2006 byl příděl do SF 
3 782 065 Kč.

K 31. 12. 2006 bylo na sekretariát 
ÚV ČSV doručeno 257 žádostí o pří-
spěvek ze svépomocného fondu. 
Projednány byly všechny žádosti. Ne-
úplných bylo 6, čeká se na doplnění. 
Zamítnuto bylo 28 žádostí. Nejvíce 
škodních případů má okres Břeclav 
(21), Karviná a České Budějovice (po 
11). Nejvyšší součet všech příspěvků 
na škodní případy má okres Břeclav 
(271 211 Kč), dále Mladá Boleslav 
(229 980 Kč) a Písek (152 590 Kč). Ze 
SF nečerpalo 7 okresů a 930 základ-
ních organizací.

Nejvíce škod na včelařském majet-
ku bylo způsobeno neznámým pa-
chatelem (96 žádostí za 438 927 Kč), 
škody způsobené požáry (23 pří-
padů – bylo vyplaceno 695 559 Kč), 
10 žádostí bylo na škody způsobené 
vichřicí za 86 056 Kč, pádem stromu 
(13 žádostí na uhrazení škody ve výši 

116 597 Kč), morem včelího plodu 
(31 žádostí za 53 376 Kč), povodní 
(44 případů za 1 056 314 Kč), tíhou 
sněhu (18 případů za 158 554 Kč) 
a ostatní zapříčiněné bleskem, kru-
pobitím, sesuvem zeminy, zřícením 
střechy včelínů a dalšími (22 žádostí 
za 214 793 Kč).

Příspěvky byly přiznány v cel-
kové hodnotě 2 820 176 Kč. Ke dni 
31. 12. 2006 vyplatila účtárna sekreta-
riátu ÚV ČSV poškozeným včelařům 
3 446 246 Kč. V této částce je zahrnu-
to vyplacení příspěvků ještě z konce 
roku 2005. Příspěvky přiznané kon-
cem prosince roku 2006 nebyly již 
zúčtovány v roce 2006 a přecházejí 
do roku 2007. Škod nad 20 000 Kč 
bylo 42 v celkové hodnotě příspěvků 
1 741 436 Kč. Nejvyšší vyplacený pří-
spěvek byl ve výši 228 480 Kč. Jedná 
se o historicky nejvyšší vyplacený 
příspěvek za SF, byl vyplacen na ško-
du způsobenou povodní.

Další náklady ze SF v roce 2006 
znamenaly poštovné, znalečné, de-
legačné, cestovné a soudní poplatky 

ve výši 43 250 Kč. Úrazové pojištění 
členů ČSV činilo 194 632 Kč.

Právní oddělení vede též evidenci 
náhrad vyplacených v souvislosti s li-
kvidací včelstev a včelařského majet-
ku z důvodu nákazy morem včelího 
plodu, a to jak náhrad vyplacených 
státem, tak ze svépomocného fondu. 
V roce 2006 stát vyřídil 159 žádostí, 
z toho 2 zamítl z důvodu nedodrže-
ní lhůty podání. Vyplaceno bylo re-
kordních 4 698 890 Kč. Nejvyšší ná-
hrada jednotlivci činila 316 098 Kč. 
Ze svépomocného fondu bylo vyří-
zeno 31 žádostí. Dle statistiky bylo 
utraceno 136 včelstev, vyplaceno cel-
kem 53 376 Kč. Nejvíce utracených 
včelstev měl okres Karviná – 42.

Celkové výdaje ze svépomocného 
fondu za rok 2006 tak, jak jsou vy-
kazovány účtárnou sekretariátu ÚV 
ČSV, dosáhly výše 3 684 128 Kč.

Zůstatek z minulých let ke dni 
31. 12. 2006 je 15 874 628 Kč.

Komise SF (KSF) se sešla 3krát. 
Projednala 21 případů odvolání. Pří-
spěvek přiznala v 11 případech s po-
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užitím § 5 odst. 6 písm. e) statutu SF, 
tj. přiznala příspěvek, i když se na 
škodu SF nevztahuje, avšak nepři-
znání příspěvku by bylo s přihlédnu-
tím ke všem okolnostem příliš tvrdé. 
V 10 případech rozhodnutí potvrdi-
la. KSF se taktéž zabývala změnou 
statutu SF a ceníků včelařských po-
třeb, pomůcek a včelstev.

Dále naši členové byli průběžně 
informováni prostřednictvím časopi-
su Včelařství o právních předpisech 
v oblasti včelařství a jejich změnách.

V roce 2006 byl novelizován statut 
SF s ohledem na změny veterinár-
ního zákona v náhradách škod způ-
sobených nařízením mimořádných 
veterinárních opatření (mor včelího 
plodu). Dále byly novelizovány ceny 
včelařských potřeb, včelstev pro úče-
ly SF ČSV a ceník tržních cen včelař-
ských pomůcek a potřeb. V prvním 
posjezdovém roce proběhly změny 
některých vnitřních předpisů ČSV 
v návaznosti na změny stanov ČSV, 
které přijal VIII. sjezd ČSV v prosinci 
2005.

V roce 2006 bylo v rámci práv-
ní pomoci dle statutu SF v řízení 
8 soudních sporů – 4 byly sousedské, 
z nich 2 skončily rozhodnutím ve 
prospěch včelaře, 2 spory ještě pro-
bíhají. Jeden spor o náhradu škody 
skončil smírem. Stále probíhá jeden 
spor o náhradu škody způsobené 
hromadným úhynem včel násled-
kem otravy. Nové jsou 2 spory, a to 
o náhradu škody způsobené na vče-
lařském majetku chovatelů.

ČSV vede v současné době 1 spor 
o zaplacení dlužné částky.

Právní oddělení zajišťuje eviden-
ci poškozených, kteří žádají o plně-
ní z úrazového pojištění členů ČSV 
a provádí prvotní kontrolu potřeb-
ných dokladů a tyto pak zasílá na 
příslušné oddělení pojišťovny. Po-
jistné pro rok 2006 bylo zaplaceno 
ve výši 194 632 Kč. V roce 2006 bylo 
pojišťovně postoupeno k vyříze-
ní 28 řádně vyplněných formulářů 
o oznámení úrazu s příslušnými pří-
lohami. Čtrnáct případů úrazu bylo 
způsobeno při práci na kotoučové 
pile nebo hoblovce, osm pádem ve 
včelíně nebo při sbírání rojů, ostat-
ní případy úrazu se staly při práci se 
včelami.

Právní oddělení v roce 2006 řeši-
lo 95 písemných dotazů řadových 
včelařů a funkcionářů ČSV. Většina 
těchto dotazů byla odborného rázu 
a mnoho je jich zasíláno prostřed-
nictvím e -mailu přímo na adresu 
právního oddělení ČSV. Stejným 
způsobem je pak odpovídáno.

EXPEDICE
Expedice průběžně aktualizu-

je databázi členů pro účely zasílání 
Včelařství, adresář ZO, OV, ÚV – pří-
jemců pošty, vyřizuje objednávky 
tiskopisů, rozesílá Odborné včelař-
ské překlady a Včelára soukromým 
odběratelům. Přetrvávajícím problé-
mem zůstává včasné nahlášení změn 
adres funkcionářů ČSV, odhlášení 
a přihlášení nových členů svazu.

POZEMKY
V roce 2006 byly od Pozemkového 

fondu ČR odkoupeny pozemky, na 
kterých stojí včelařská stanice Jab-
loňany. Stavby VS Jabloňany jsou 
ve vlastnictví ČSV, pozemky (kromě 
zastavěných) byly v trvalém užívání 
ČSV.

STANOVY ČSV
Dne 19. prosince 2006 byly za-

registrovány MV ČR změny stanov 
ČSV – změna názvu: Český svaz vče-
lařů, o.s., a vznik nové organizační 
jednotky ČSV s celostátní působnos-
tí: Cechu profesionálních včelařů 
ČSV, o.s.

Vydavatelská činnost

VČELAŘSTVÍ
Včelařství je svazovým a odbor-

ným měsíčníkem. V roce 2006 do-
šlo ke dvojnásobnému navýšení 
počtu stran vnitřní přílohy z 8 na 
16, v případě potřeby byly přílohy 
24 a 32stránkové. K navýšení počtu 
stran došlo z důvodu nutnosti aktu-
álně informovat členskou základnu 
Českého svazu včelařů, který je vy-
davatelem titulu, o vývoji v oblasti 
dotační politiky, tuzemské i evropské 
legislativy, vnitrosvazových směrnic, 
nákazové situace a činnosti složek 
svazu. Do rozšířených vnitřních pří-
loh byla ze základní části časopisu 
přesunuta část zpravodajských člán-
ků a ohlasových materiálů. Včelařství 
nyní v jednotlivých vydáních sestává 
celkem ze 40, 48, 56 nebo 64 stran 
(4 stran barevné integrované obálky, 
28 barevných stran základní textové 
části a 8, 16, 24 či 32 stran černobílé 
vnitřní přílohy). Podařilo se tak záro-
veň zčásti vyjít i vstříc požadavkům 
ze strany základních organizací k za-
jištění zpravodajství z jejich života.

V základní části časopisu nadále 
převažovaly odborné materiály. Ty 
vznikaly zpravidla z podnětu redakč-
ní rady a pracovníků Výzkumného 
ústavu včelařského, s. r. o., nemálo 
z nich bylo vytvořeno autory z vlast-
ní iniciativy. Vzhledem k tomu, že 
čtenáři v naprosté většině projevovali 
spokojenost s obsahem časopisu, ten 
doznal jen dílčí změny – Nástavko-
vé úly v Česku nahradil v roce 2006 

nový cyklus Co trápí včelaře a ovoc-
náře. Ohlasy na něj jsou různorodé.

Čtenáři jednoznačně pozitivně 
hodnotili skutečnost, že časopis byl 
tištěn na kvalitním papíru a že měl 
přitažlivou, přehlednou a přitom 
moderní grafickou úpravu. Jeho vi-
zuální vjem plně odpovídal součas-
ným tuzemským i zahraničním tren-
dům v oblasti časopisecké tvorby.

Náklad Včelařství činil 50 tisíc vý-
tisků a ve srovnání s rokem 2005 zů-
stal i v roce 2006 na stejné výši.

Grafickou úpravu a předpřípravné 
(předtiskové) práce nadále zajišťoval 
osvědčený kolektiv společnosti NVT 
Repro Praha. Tisk prováděla Česká 
Unigrafie Praha.

ODBORNÉ VČELAŘSKÉ 
PŘEKLADY

Odborné včelařské překlady (OVP) 
byly nadále vydávány dvakrát ročně. 
Od roku 2006 byly ale termíny jed-
notlivých vydání posunuty směrem 
kupředu, takže tradiční cyklus vy-
dání „léto – zima“ se změnil na „jaro 
– podzim“. Jarní vydání bylo expe-
dováno v květnu, podzimní na pře-
lomu listopadu a prosince. OVP byly 
zasílány druhým členům z rodiny 
(namísto Včelařství) a také výborům 
ZO, OV a členům ÚV, aktivním před-
nášejícím odborníkům a učitelům 
včelařství k prohloubení jejich peda-
gogické činnosti i členům redakční 
rady. OVP si objednávali prostřed-
nictvím expedice ČSV i ti členové, 
kteří odebírali Včelařství a o odběr 
OVP měli rovněž zájem (za úhradu).

Spolupráce mezi redakcemi Vče-
lařství a OVP vycházela z osvědče-
ných změn v organizaci práce prove-
dených v předchozích letech. V roce 
2006 se podařilo redakčně zpracovat 
133 nových překladů, což je o třináct 
více než v předcházejícím roce.

Náklad stále činil 3600 výtisků. 
Tisk nadále zajišťoval Ringier Print 
Ostrava.

DISTRIBUCE
Včelařství a OVP byly členům sva-

zu nadále rozesílány prostřednictvím 
Postservisu. Čtenáři dostávali časopis 
zabalený do průhledné fólie. S tímto 
způsobem distribuce projevovali 
spokojenost. Veškerá její agenda byla 
zpracovávána elektronicky.

I přesto však docházelo k občas-
ným nedostatkům v doručování. 
Byly způsobeny jednateli ZO, kteří 
centrální členské evidenci ČSV, jež 
zpracovává podklady pro distribu-
tora, nenahlašovali změny (úmrtí, 
přesídlení apod.) či uváděli nespráv-
ná PSČ dodacích pošt. Stávalo se 
i to, že včelař si v ZO zaplatil členský 
příspěvek, ale výbor ZO nenahlásil 
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centrální evidenci ČSV adresu člena. 
Nedostatky se vyskytovaly i přes opa-
kované upozornění vedoucí centrál-
ní evidence v oběžníku ČSV a časo-
pisu Včelařství.

Expedice ČSV nadále vyměňovala 
časopis Včelařství a OVP se Sloven-
ským zväzom včelárov (SZV) a zajiš-
ťovala distribuci slovenského časopi-
su Včelár pro české čtenáře (800 ks). 
Dodávky Včelařství na Slovensko 
dosahovaly 600 výtisků.

DALŠÍ ČINNOST
• Redakce ve spolupráci se Včelař-

skou prodejnou a bistrem ČSV, 
s. r. o., zajistila z důvodu velké-
ho zájmu dotisk barevného letáku 
Dejte přednost vyšší kvalitě před 
nižší cenou, propagujícího prodej 
tuzemského medu (náklad 2000 ks).

• Redakce ve spolupráci s pracov-
níkem sekretariátu ústředního 
výboru RNDr. Robertem Šmie-
dem zajistila výrobu „firemní“ 
cedule pro prodejce medu „ze 
dvora“.

• Redakce spolupracovala s odbor-
ným oddělením sekretariátu ÚV, 
vedením svazu a vedením Výsta-
viště Lysá nad Labem, s. r. o., na 
přípravě propagačních materiálů 
pro národní výstavu myslivosti, 
rybářství, včelařství a zahrádkář-
ství Natura Viva 2006.

• Redakce ve spolupráci s ekono-
mickým oddělením sekretariátu 
ÚV zpracovala a připravila pro tisk 
oběžník ČSV č. 3/2006 s pokyny 
k „národní“ dotaci 1. D.

• Redakce ve spolupráci s předse-
dou ČSV Mgr. Luďkem Sojkou 

vyrobila pro včelařské muzeum 
v Rosicích popisky exponátů.

• Redakce ve spolupráci s předsed-
nictvem ÚV zajistila výrobu dvou 
druhů kalendáříků na rok 2007 
o celkovém nákladu 120 000 kusů.

• Redakce zpracovala a připravi-
la pro tisk nové vydání publika-
ce MUDr. Jany Hajduškové Včelí 
produkty očima lékaře. Publikace 
obohatila předvánoční trh.

• Redakce ve spolupráci s pracovní 
skupinou webu ČSV průběžně za-
jišťovala aktualizaci internetových 
stránek svazu www.vcelarstvi.cz 
(redakční tvorba podkladů a jejich 
předávání webmasterovi k tech-
nickému zpracování, výstupní 
kontroly, korektury, zpracování 
listů pokynů, kontakt s firmou 
apod.).

IV.
HOSPODAŘENÍ ÚV ČSV

Ústřední výbor ČSV hospodařil 
podle rozpočtu schváleného na rok 
2006.

Výsledek hospodaření ČSV je roz-
dělen na střediska:
• ústřední výbor – sekretariát,
• včelařská stanice Jabloňany,
• náklady na VS Rosice a Lednice.

Jednotlivá střediska vytvářejí kladný 
hospodářský výsledek. Celkový hospo-
dářský výsledek ČSV je 4 711 000 Kč.

Rozdělení hospodářského výsled-
ku roku 2006: příděl do svépomoc-
ného fondu 3 782 000 Kč, příděl do 
sociálního fondu 180 000 Kč. Zbýva-
jící část hospodářského výsledku ve 
výši 749 000 Kč zůstává zatím neroz-
dělena. 

Počet pracovníků sekretariátu ÚV 
ČSV v roce 2006 činil 15, v Jabloňa-
nech 3. 

Oproti plánovanému hospodář-
skému výsledku 4 030 000 Kč bylo 
docíleno 4 711 000 Kč. Hospodářský 
výsledek ovlivnily úspory nákladů 

na služby a poplatky. Malé navýšení 
nákladů bylo u nákladů na opravy. 
Náklady na časopis Včelařství jsou 
zahrnuty ve společensko-prospěšné 
a vzdělávací činnosti, společně s ná-
klady na SOUV-VVC, o. p. s., Nasavr-
ky, semináře, přednášky, výstavy, OVP, 
práci s mládeží a další aktivity svazu. 
Ve výnosech je zahrnuta částka po-
skytnuta za zpracování plemenářské 
a chovatelské evidence. Ostatní akti-
vity ÚV ČSV byly plněny podle plá-
novaného hospodářského výsledku. 
Přijaté příspěvky jsou sledovány jako 
celek a teprve v nákladech je oddě-
leno 15 % pro okresní výbory. V roce 
2006 byly opět hrazeny náklady na 
včelařské středisko v Rosicích. Jedna-
lo se o pojištění a daň, vodné stočné, 
náklady za spotřebu plynu. Včelařská 
stanice v Lednici dosud nebyla zapla-
cena. Celkové náklady a tržby byly ve 
většině případu v souladu s plánem 
a umožnily dobrý hospodářský výsle-
dek.

V příloze Rozvaha jsou jako výno-
sy příštích období uvedeny členské 
příspěvky na rok 2007. Neuhrazené 
pohledávky v této příloze jsou pohle-
dávky ke Včele Předboj, a. s., pohle-
dávka v částce 15 mil. Kč. Pohledávka 
ke Včelařské prodejně a bistro ČSV, 
s. r. o., v částce 1,6 mil. Kč je pohledáv-
ka za prodej zboží od ČSV při zalo-
žení prodejny jako s. r. o. Pohledávka 
k firmě Moraviaprodukt (VS Ledni-
ce) 0,587 mil. Kč za prodej včelařské 
stanice Lednice. Půjčka na nákup 
medu ve výši 1,0 mil. firmě Včelpo, 
s. r. o., a pohledávky za inzerci a ná-
jem na přelomu roku.

Z výsledku hospodaření roku 
2006 můžeme konstatovat, že Čes-
ký svaz včelařů hospodařil úsporně 
a dosáhl plánovaných výnosů z akti-
vit Českého svazu včelařů. Podařilo 
se zajistit veškeré plánované akce 
a byly vytvořeny dobré předpoklady 
pro činnost a hospodaření Českého 
svazu včelařů v roce 2007.
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NÁKLADY plán 2006   skutečnost 2006 % plnění

náklady na pořízení zboží   15   14  93

spotřeba materiálu
kancelářský   80   28
čisticí a ostatní materiál   40   24
knihy a časopisy 110 111
celkem 230 163   71

spotřeba paliv a energie
plyn 150 163
elektřina 190 191
PHM   70   61
celkem 410 415  101

nákup HIM a DHIM 
(ve výši odpisu) 100 109  109

náklady na služby a opravy
budovy 100 135
zařízení    60   83
automobil    25   45
celkem 185  263 142

ostatní náklady na služby
telefon 200 183
ostatní 140   68
školení    15   22
prádlo    18   16
vodné a stočné    16   21
odvoz odpadu    10   14
celkem 399 324  81 

náklady na repre
občerstvení   30   32  

náklady na cestovné
zaměstnanci    20                 14
ÚV a PÚV 220 224
ostatní 110 108
celkem 350 346   99

osobní náklady
mzdy              5 800                5 521
refundace mezd  110     108
delegačné    55       46
vyhodnocení org. složek    50       34
mimoevidenční  450     412
celkem             6 465  6 121 95

náklady na sociální z.
sociální pojištění             1 508 1 436
zdravotní pojištění  521    497
připojištění, ostatní soc.    25      25
náklady na stravování 200    188
celkem            2 254 2 146 95

pojistné
automobil  28     28
věcné a budov  58     58
celkem  86     86            100

poplatky
banky              150     83 
ostatní  80     44
člen Apislavie  12       8
člen Apimondie  15     21
člen Agrární komory ČR  50     40
celkem 307   196 64

poskytnuté příspěvky
na varroázu           3 000              4 426
na plemenářskou práci     240                 239
na spol. prosp. 
a vzdělávací akce         17 260            20 367
celkem         20 500            25 032            122

15 % pro OV          1 308              1 299            

včel. stan. Ros. , Lednice 25     18              72
 _____________________________________________________________________

VÝNOSY  plán 2006 skutečnost 2006 % plnění

tržby za prodej tiskovin        16       16 100

tržby za prodej vl. výr. a sl.
nájemné z bytů a nebyt. pr.   760      708
OVP      110        55
inzerce      400      282
časopisy Včelařství, Včelár        60        36
celkem   1 330   1 081    81

dotace 20 000 25 000  125

ostatní výnosy 
st.  Jabloňany           1         2
Vč. prodejna a bistro, s. r. o.         10       10
ostatní       500     353
celkem       511     365  71

_____________________________________________________________________
 plán  2006 skutečnost  2006 % plnění

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 14 837 14 813 100

VÝNOSY celkem 36 694 41 275 112

NÁKLADY celkem 32 664 36 564 112

HOSP. VÝSLEDEK celkem 4 030 4 711 117

PŘÍDĚL DO SF 3 815 3 782 

PŘÍDĚL DO SOC. F. 180 180 

ROZPOČTOVÁ REZERVA 35  749 214
________________________________________________________________________

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2006
(v tisících Kč)
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ROZVAHA (v tisících Kč)

 stav k 1. 1. 2006 stav k 31. 12. 2006

stálá aktiva 18 806 18 933
nehmotný majetek  135 135
oprávky k nehmot. majetku  - 135     - 135
pozemky        57         232
budovy,  haly,  stavby 4 275    4 275
stroje,  přístroje,  zařízení      948       948
dlouhodobý hmotný majetek      101       101
drobný dlouhod. hmotný  maj.   3 142   3 106
oprávky ke hmotnému majetku     - 7 212 - 7 224
finanční investice 17 495 17 495
oběžná aktiva 50 273 49 259
materiál 2 746  2 588
zvířata       54       54
pohledávky 19 997 19 525
ke Včele Předboj, a. s., Včel. prodejně
a bistru ČSV, s. r. o., Moraviaproduktu
(VS Lednice), Včelpu, s. r. o. 
jiné pohledávky   
peníze      424     158
bankovní účty 27 052 26 934
aktiva celkem 69 079 68 192

vlastní zdroje krytí 53 814 54 540
vlastní jmění 34 183 34 183
fondy organizace 15 835 15 952
hospodářský výsledek  1 411      749
nerozdělený zisk  2 385  3 656
zákonné rezervy   
závazky z obchod.  styku 1 218   11
závazky k zaměstnancům 331 347
závazky ze soc. zabezp. 218  221
daňové závazky 60 59
jiné závazky 6  6
výnosy příštích období 13 432 13 008
pasiva celkem 69 079 68 192

_____________________________________________________________________

Středisko:
VČELAŘSKÁ STANICE JABLOŇANY 
(v tisících Kč)

NÁKLADY  plán  2006 skutečnost  2006 % plnění

spotřeba materiálu
kancelářský 1 1
ostatní  65 21
celkem 66 22  33

náklady na služby
energie 18 12
telefon 9 8
poradenství 4 4
poštovné 18 12
vodné 2 1
opravy zařízení 2 
pojistné  2 
poplatky 2 2
celkem 57 39  68

zaplacené čl. příspěvky 4 4             

osobní náklady
mzdy 450    454
soc. a zdrav. poj. 153 159
stravování 20 20
celkem 623 633 102

VÝNOSY

tržby za prodej vl. výr.
med  60 78
matky 210 189
úroky 1 1
celkem 271  268 99

DOTACE 480  432 90

NÁKLADY celkem 750 698  93

VÝNOSY celkem 751 700  93

HOSP. VÝSLEDEK celkem 1 2 


