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JAK PRACOVAT S VNITŘNÍ PŘÍLOHOU:

V zimním období 2007/2008 došlo v ČR – 
stejně jako v celé střední Evropě – ke zvýše-
ným úhynům včelstev. 

Pravděpodobnou příčinou je kombina-
ce několika faktorů, teplé počasí na přelo-
mu roku 2006/2007 umožnilo zvýšenou 
dynamiku rozvoje roztoče Varroa destructor, 
který ve zvýšené míře poškodil v létě 2007 
budoucí zimní včely. 

Zřejmě se projevilo i působení různých 
virových nákaz. 

Na vině může být i nasazení některých 
nových agrochemických prostředků. 

Kombinace těchto faktorů a v řadě pří-
padů podcenění léčebných opatření ved-
lo k poklesu počtu včelstev na 370 289 ke 
dni 1. května 2008. Během roku se podaři-
lo obnovit 90 797 včelstev, takže na podzim 
bylo zazimováno 461 086 včelstev. 

V roce 2008 měl Český svaz včela-
řů 46 115 členů, z nichž  44 501 chova-
lo 452 391 včelstev (1 524 členů nechova-
lo žádné včelstvo). V ČSV bylo organizová-
no 97,58 % chovatelů s 98,12 % včelstev cho-
vaných v ČR.

V roce 2008 bylo v ČR vyproduková-
no celkem 6 078 tun medu, vyvezeno bylo 

2 595 tun za průměrnou cenu 40,82 Kč/kg 
a dovezeno bylo 2 050 tun za 55,31 Kč/kg. 

Na rozdíl od minulých let byly největšími 
odběrateli českého medu Polsko 1 066 t za 
35,46 Kč/kg, Německo 546 t za 55,75 Kč/kg 
a Rumunsko 377 t za 33,37 Kč/kg. 

Naopak za největší dodavatele lze ozna-
čit Argentinu s 567 tunami za 53,54 Kč/kg, 
Španělsko s 209 t za 70,83 Kč/kg a Ukrajinu  
s 192 t za 39,66 Kč/kg.

Celkově lze konstatovat, že se v posled-
ních letech ČR stala vývozcem levného me-
du, určeného spíše pro méně ekonomicky 
rozvinuté země ES.

Vyprodukováno bylo 233,8 tun vosku. 
Podle hlášení ZO bylo vykoupeno 1 285 

tun medu a 2 133 včelařů kočovalo s 2 733 
kočovnými vozy a 702 kočovnými přívěsy.

Rozdělení chovatelů včel-členů ČSV 
podle počtu chovaných včelstev zachycu-
je tabulka 1. 

Vzhledem k uvedeným úhynům včel-
stev zjišťoval Český svaz včelařů v jarním 
období situaci dvakrát. Poprvé podle po-
čtu vyšetřených vzorků zimní měli. V tom-
to případě ale došlo u mnoha organizačních 
složek k nepochopení nebo zjednoduše-
ní a nahlašovaly stavy zazimovaných včel-

stev. Proto bylo – v zájmu získání skutečně 
reprezentativních údajů – přistoupeno ke 
„druhému kolu“ sběru informací, kdy by-
ly požádány o poskytnutí informací jednot-
livé ZO ČSV, které měly údaje zaslat přímo 
na sekretariát ÚV ČSV –  a to ke dni 15. květ-
na 2008. K tomuto datu ovšem dodalo údaje 
pouze 834 z celkového počtu 1 100 ZO ČSV, 
což je necelých 76 %. Průměrný úhyn včel-
stev byl 29,3 % ze stavu včelstev zazimova-
ných na podzim roku 2007. 

Největšími úhyny byly postiženy okresy 
Praha-západ – 65,88 %, Rokycany – 63,71 %, 
Plzeň-město – 58,88 %, Ostrava – 56,41 % 
a Písek – 54,29 %. 

Ze ZO ČSV byla nejhorší situace v ZO Zdi-
ce (BE) – 97,52 %, Cerhovice (BE) – 97,30 %, 
Jílovice (CB) – 96,0 %, Strašice (RO) – 95,24 % 
a Načeradec (BN) – 92,34 %. U celkem 51 ZO 
ČSV úhyny přesáhly 70 %.

ČSV od začátku roku jednal se zákono-
dárnými i výkonnými orgány ČR o mož-
nosti pomoci chovatelům včel. Pomoc byla 
poskytnuta v rámci dotace 1.D. Podrobněji 
o této dotaci bude pojednáno v bodu 1.6.

Ústřední výbor ČSV i jeho předsednictvo 
se pravidelně scházely a činnost ČSV 
probíhala podle schváleného plánu práce.

I.I.
CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČESKÉ REPUBLICECHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČESKÉ REPUBLICE

Tabulka 1

Skupina Počet včelařů Počet zazimovaných včelstev
1 – 5 včelstev 19 423 65 225

6 – 10 včelstev 12 750 96 159
11 – 15 včelstev 4 972 64 243
16 – 30 včelstev 5 140 109 316

31 – 100 včelstev 2 050 87 600
101 – 150 včelstev 83 10 329
nad 150 včelstev 83 19 519

Celkem 44 501 452 391

Obsah vnitřní přílohy:

• Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 – 20)
• Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 – 4) 
• Napsali jste nám (strana: Čtenáři)

Jak pracovat s vnitřní přílohou:

1) Otevřete si ji uprostřed, rozevřete sponky sešívající časopis a vyndejte prostřední dvojlist. Získali jste seznam 
vyšších chovů. 

2) Další dvojlisty vám vytvoří ucelenou zprávu o činnosti svazu ke dni 31. prosince 2008.
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1.
HÁJIT ZÁJMY CHOVATELŮ 

PŘI JEDNÁNÍ 
SE ZÁKONODÁRNÝMI 

A VÝKONNÝMI ORGÁNY STÁTU

Ke splnění hlavního úkolu č. 1 se ukládá:

1.  Průběžně sledovat vývoj legislativy, zvláště 
pak v návaznosti na předpisy EU. Při sebe-
menší zmínce nebo návaznosti na problema-
tiku včelařství, kterou lze pozitivně ovlivnit, 
ihned zahájit odbornou diskusi s cílem po-
tvrdit vhodnost zákonné normy nebo ji při-
pomínkovat.

•• Termín: úkol trvalého charakteru, prů-
běžně.

•• Zodpovídá: tajemník, OV a ZO, členo-
vé ÚV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Vel-
mi významný byl seminář, který spo-
lečně uspořádaly Český svaz včelařů 
a Ministerstvo zemědělství ČR s gene-
rálním ředitelem odboru zemědělství 
Evropské komise Laurentem Lour-
daisem. Zejména jeho osobní pozná-
ní českého včelařství přispělo k tomu, 
že se podařilo do „včelařského pro-
gramu na leta 2008 až 2010“ prosadit 
některé nové prvky a nové dotační ti-
tuly. V roce 2007 bylo novelizováno 
nařízení vlády č. 197/2005 Sb. naříze-
ním vlády č. 285/2007 Sb. Snížením li-
mitů investovaných částek noveliza-
ce umožnila účast většímu množství 
včelařů. To se projevilo výrazným ná-
růstem počtu podaných žádostí. Ke 
dni 30. června 2008 jich bylo podáno 
1991.

2. Systematicky informovat o aktuálním stavu 
včelařství jako oboru vrcholová vedení obcí, 
měst a krajů (rady, komise, starosty, hejtma-
ny atp.), zejména pak ale poslance Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR  a senátory Se-
nátu Parlamentu ČR zvolené v regionech. 
Vyhledat mezi nimi včelaře a sympatizanty 
se včelařstvím jako součásti přírody s cílem 
žádosti o jejich podporu včelařství jakou-
koli formou v mezích platné legislativy (a to 
v průřezu celého politického spektra). O kon-
krétních jednáních, ale zejména o jejich vý-
sledcích informovat písemně předsednictvo 
ústředního výboru (PÚV) vždy v polovině 
a v závěru roku tak, aby mohly být zobecně-
ny a posloužily jako pomoc či návod ostat-
ním členům ÚV ČSV. Dále pak účinným 
a korektním jednáním předsedů OV, ZO, čle-
nů ÚV a jejich působením mezi zpracovate-
li návrhů zákonů a členy zákonodárných or-

gánů prosazovat uplatnění věcných, ekono-
mických a odborných připomínek, které ne-
byly akceptovány v období přípravy zákonů 
v pracovním pořádku, například z důvodu 
nepochopení nebo ekonomického nezájmu. 
Obdobným způsobem postupovat i při pro-
cesu zpracování a schvalování podzákon-
ných právních norem.

•• Termín: průběžně, v návaznosti na le-
gislativní procesy, informace pro PÚV 
vždy ke dni 30. 6. a 31. 12. běžného ro-
ku.

•• Zodpovídá: každý člen ČSV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V pro-

sinci 2006 byli na setkání se statutár-
ními zástupci ČSV poslanci zeměděl-
ského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR informováni o stavu 
včelařství v ČR. Jednání pokračovala 
v listopadu 2007 i na jaře 2008.
Sekretariát ÚV ČSV se přímo podílel 
na zpracování materiálů pro jednání 
poslanců s představiteli Ministerstva 
zemědělství ČR.
Tajemník ČSV informoval na pracov-
ním obědě předsedu Senátu Parla-
mentu ČR Přemysla Sobotku velmi 
zevrubně o situaci v českém včelař-
ství se žádostí o pomoc při odstraňo-
vání některých jeho problémů.
Dne 20. února 2008 se situací v čes-
kém včelařství zabýval za účasti před-
stavitelů ČSV podvýbor pro mysli-
vost, rybářství, včelařství, zahrádkář-
ství a chovatelství zemědělského vý-
boru Poslanecké sněmovny a dne 
2. dubna 2008 zemědělský výbor Po-
slanecké sněmovny.
S  v ý s l e d k y  j e d n á n í  č l e n ů  Č S V 
a organizačních složek ČSV s poslan-
ci a senátory, pokud vůbec proběh-
la, není sekretariát ÚV ČSV sezna-
mován.

3. Věcnou argumentací u vedení Ministerstva 
zemědělství ČR a poslanců, členů podvýboru 
zemědělského výboru PSP ČR pro myslivost, 
rybářství, včelařství, zahrádkářství a chova-
telství a členů zemědělského výboru PSP ČR 
prosazovat oprávněné včelařské zájmy při 
tvorbě zákonů a vyhlášek. Zejména prosadit 
rozšíření prodeje medu „ze dvora“, zapsání 
vybraných nemocí včel do příloh k tomuto zá-
konu a úhradu za včelstva likvidovaná z titu-
lu nemocí v těchto přílohách zapsaných. Pro-
sazovat možnost žádosti o náhradu za utra-
cená včelstva ihned po jejich utracení.

•• Termín: v návaznosti na termíny legis-
lativních prací při přípravě veterinár-
ních norem.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: No-

vela veterinárního zákona rozšíři-
la možnost prodeje medu „ze dvo-
ra“. ČSV prosadil, aby do návrhu pří-
slušné vyhlášky bylo konkretizová-
no malé množství medu ve výši 2 tu-
ny. Vyhláška byla schválena a vydána 
ve Sbírce zákonů jako vyhláška číslo 
289/2007 Sb. Při novele veterinárního 
zákona byl také rozšířen prodej me-
du určeného k prodeji přímému spo-
třebiteli v prodejní síti na území celé-
ho kraje, ve kterém má včelař bydliště 
nebo stanoviště včelstev. Stejně tak se 
podařilo do novely veterinárního zá-
kona prosadit úhradu nákladů spoje-
ných s likvidací moru včelího plodu 
nejen na plásty a úly, ale i na likvido-
vaná včelstva. Úsilí věnovali pracov-
níci sekretariátu ÚV ČSV a statutární 
zástupci svazu věcné argumentaci 
při jednání s parlamentními poslan-
ci ve věci zachování podmínek podle 
§ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, v platném znění. Úkol spl-
něn.

4. Jednat s Ministerstvem zemědělství ČR o im-
plementaci příslušných směrnic a doporučení 
EU k zamezení zavlečení původců ne-
bezpečných nákaz včel (Aethina tumida 
a Tropilaelaps clareae).

•• Termín: průběžně, do vydání přísluš-
ných závazných předpisů.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn. Obě nákazy byly 
zařazeny do seznamu nebezpečných 
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. 2008: Při 

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

6. Věcnou argumentací prosazovat zvýšení 
částky dotace v rámci dotačního titulu 1. D. 
nejméně o 20 %. Usilovat o zvýšení dotace 
v rámci možností státního rozpočtu až na 
částku do 200 Kč na včelstvo.

II.II.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VIII. SJEZDEM ČSV PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VIII. SJEZDEM ČSV 
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•• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání zásad, kterými 
se stanovují podmínky pro poskyto-
vání dotací na rok 2007 a zásad na ro-
ky následující.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
••  Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Od 

roku 2007 se podařilo v rámci do-
tačního titulu 1. D. navýšit v pravi-
dlech dotaci o 20 %, tzn. až na 180 Kč 
na včelstvo. V roce 2008 byla tato do-
tace 152 Kč na zazimované včelstvo. 
Dále se podařilo – vzhledem k mimo-
řádné situaci na přelomu roku – zís-
kat podporu na obnovená včelstva ja-
ko náhradu za ztráty způsobené ploš-
ným přemnožením roztoče Varroa de-
structor v zimním období 2007/2008 ve 
výši 453 Kč. Podpora se týkala 45 nej-
postiženější okresů a chovatelů, kteří 
ztratili minimálně 15 % včelstev. Pro-
tože podpora nebyla poskytnuta ploš-
ně, vyvolala u včelařů v některých ob-
lastech rozčarování.

7. Prosazovat ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství ČR a Státním zemědělským in-
tervenčním fondem (SZIF) úpravu naříze-
ní vlády č. 197/2005 Sb., resp. organizační-
ho zabezpečení jeho realizace podle zkuše-
ností z let 2005 a 2006 tak, aby byla na jed-
notlivá opatření vydávána dvě rozhodnutí 
(na schválené dotace a na dotace krácené ne-
bo zamítnuté).

•• Termín: 31. 12 2006.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

splněn.

8. Věcnou argumentací prosazovat u Minister-
stva zemědělství ČR zapracování možnosti 
dotací na některé další investice ve včelařství, 
které není možno získat na základě nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb., do strategických ma-
teriálů ministerstva, zejména pak do Progra-
mu rozvoje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 až 2013.

•• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 až 2013.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Do 

návrhu Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2007 až 
2013 bylo včelařství zahrnuto.
Z konečného znění programu by-
la vypuštěna možnost dotace na sta-
vební investice, prosadit se podařila 
pouze možnost podpory pro začína-
jící zemědělce (včelaře). Vzniklou si-
tuaci se snažili řešit zástupci svazu, 
Cechu profesionálních včelařů ČSV 
a jednotliví včelaři na úrovni minist-
ra zemědělství. Ministerstvo však chy-
bu spojenou s vypuštěním příslušné-
ho ustanovení z programu  nepřipus-

tilo, ale přislíbilo napravit ji v novele 
programu.

9. Zahájit přípravné práce na vyhodnocení stá-
vajícího programu, na aktualizaci či na no-
vém programu zlepšení výroby včelařských 
produktů a jejich uvedení na trh. Materiál 
zpracovávat ve formě podkladu pro jednání 
Ministerstva zemědělství ČR s příslušnými 
orgány Evropské unie. Dále pak v rámci pl-
nění hlavního úkolu č. 4.

•• Termín: 31. 12. 2007.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn, program byl Ko-
misí (ES) schválen i s některými nový-
mi možnostmi získání dotace.

10. Požadovat prohloubení spolupráce me-
zi Státní veterinární správou České re-
publiky (SVS ČR) a Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí (SZPI) při kon-
trolách kvality medu. Požadovat vyvození 
okamžitých opatření k nápravě nedostatků 
a zvýšení počtu kontrol kvality medu se za-
měřením 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 ČR a SZPI).

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Poža-

davek byl vznesen při společném jed-
nání s ředitelem SVS ČR i na půdě Mi-
nisterstva zemědělství ČR. V této ob-
lasti bude nutné usilovně pokračo-
vat. Při jednáních s vedoucími před-
staviteli kontrolních orgánů však za-
znívá připomínka, že seriózní pod-
nět ke kontrole na konkrétním místě 
od včelaře je výjimkou, pokud se vů-
bec vyskytne. Na konci roku byla pro-
vedena kontrolní akce v obchodní sí-
ti, která prokázala přetrvávající nedo-
statky, zvláště nastavování medů cuk-
ry typu C4. Vzhledem ke znění  zá-
kona o ochraně hospodářské soutě-
že nebylo možno konkrétní případy 
a firmy zveřejnit.

11. Požadovat od Výzkumného ústavu včelař-
ského, s. r. o.,  vypracování analytických me-
tod k odhalování falšování medu. Výsledky 
práce poskytnout kontrolním orgánům.

•• Termín: průběžně
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

ústavu.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Po-

žadavek byl na jednání vznesen. Vý-
zkumně se na problému společně 
s externími pracovišti pracovalo. V ro-
ce 2008 probíhala úzká spolupráce 
s ČZPI při řešení soudních sporů.

12. Stát se členem Asociace nestátních nezisko-
vých organizací (NNO) s cílem mimo jiné 

působit především na legislativní procesy, tý-
kající se činnosti NNO, prosazovat návrhy 
legislativních a jiných opatření v této oblasti.

•• Termín: 31. 12. 2006.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn.

13. Spolupracovat s Asociací nestátních nezis-
kových organizací, zejména při naplňová-
ní požadavku na zjednodušení pravidel pro 
čerpání peněz ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie.

•• Termín: průběžně, do vydání přísluš-
ných závazných předpisů.

••  Zodpovídá: předseda, tajemník.
••  Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: 

Úkol trvalého charakteru, je průběžně 
plněn.

14. Stát se členem Agrární komory České repub-
liky s cílem mimo jiné jejím prostřednictvím 
prosazovat návrhy legislativních a jiných 
opatření v oboru včelařství (přes Výbor pro-
fesionálních zemědělských organizací v EU 
[COPA] a Všeobecnou konfederaci země-
dělských družstev v EU [COGECA]).

•• Termín: 31. 12. 2006.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn.

2.
VYPRACOVAT ÚČINNÝ SYSTÉM

VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVYŠOVÁNÍ
ODBORNÉ ÚROVNĚ

ČLENŮ ČSV A FUNKCIONÁŘŮ
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 2 se ukládá:

1) Vypracovat směrnici o organizačním zabez-
pečení vzdělávací činnosti pořádané organi-
začními složkami ČSV.

•• Termín: v průběhu roku 2006.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn. Směrnice ČSV 
č. 1/2006 byla vydána a publikována 
ve Včelařství č. 4/2006. Přetrvávají 
však nedostatky, způsobené jejím ne-
dostatečným pochopením ze strany 
organizačních složek svazu. Bude tře-
ba v roce 2009 tuto problematiku zno-
vu oživit.

2) Vzdělávací činnost zapracovat do vyhodno-
cení stávajícího programu, jeho aktualiza-
ce, či do nového programu zlepšení výroby 
včelařských produktů a jejich uvedení na trh 
tak, aby byl po projednání schválen orgány 
EU, včetně prostředků na tento dotační titul.
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•• Termín: průběžně, do termínu zpraco-
vání příslušných dokumentů pro Mi-
nisterstvo zemědělství ČR.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Na 

problematice se pracovalo v rámci pří-
pravy nového programu. Úkol je be-
zezbytku splněn.

3) Zachovat i po roce 2007 systém financování 
vzdělávání a výši jeho financování minimál-
ně na úrovni roku 2007.

•• Termín: každý rok s plánem činnosti.
•• Zodpovídá: ÚV ČSV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: 

Zlepšení podmínek pro financování 
v z d ě l á va c í c h  a kc í  v e  v č e l a ř s t v í 
vedlo ke zvýšení počtu přednášek 
v základních organizacích. Ke zvýšení 
odborné úrovně učitelů včelařství 
a členů ČSV rozhodlo PÚV na konci 
roku o zakoupení publikací Včelaříme 
nástavkově, Včelí produkty očima 
lékaře  a Získávání včelích produktů. 
Tyto publikace byly začátkem roku 
2007 rozeslány učitelům včelařství 
a všem organizačním složkám ČSV. 
Úkol průběžně plněn.
V  p r v n í m  p o l o l e t í  2 0 0 8  b y l  d o 
praxe zaveden systém odměňování 
vedoucích včelařských kroužků 
mládeže, který významným způsobem 
ovlivnil zájem vedoucích kroužků 
o jejich vedení.
Na konci roku 2008 byly dány do 
tisku dvě publikace – a to Včelařství 
v Česku a Ekologie a včelařství.

4) Vypracovat požadavek na minimálně jed-
no přednáškové téma pro zvýšení odborné 
kvalifikace včelařů-členů ZO a předložit ho 
SOUV-VVC, o. p. s.

•• Termín: vždy v termínu podle naříze-
ní vlády.

•• Zodpovídá: předsedové ZO.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je plněn pouze částečně, trvale je řada 
organizací, které požadavek nevznesly. 
Přesto bylo podle statistických hlášení 
od jednotlivých ZO ČSV uspořádáno 
v roce 2008 celkem 1 113 přednášek 
a kurzů. 
Z prostředků opatření technická pomoc 
(podle nařízení vlády č. 197/205 Sb.) 
bylo v dotačním období 2007/2008 
podpořeno 718 přednášek, 377 kurzů, 
73 jednodenních a 8 dvoudenních 
seminářů v organizačních složkách 
ČSV. Celková částka této dotace činila 
9 187 tisíc Kč.

5) Dbát na účast funkcionářů na aktivech 
a školeních.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO, OV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
plněn v kompetenci předsedů ZO 
a OV ČSV.

6) Podle potřeb svazu zajistit vyškolení absol-
ventů SOUV-VVC, o. p. s., na funkci učite-
le včelařství. Jako jedno z kritérií vypsat po-
vinná odborná témata tak, aby byla lektor-
sky zabezpečena i témata tzv. opomíjená, se 
zvláštním zaměřením na témata související 
se strukturou, organizací a vnitřním 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., 
a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: 
SOUV-VVC, o. p. s., zpracovalo výcho-
zí materiál (podklady). Praxe a rozbor 
přednáškové činnosti ukazují, že do-
šlo k posunu výběru témat předná-
šek tak, že všechna témata podle pří-
loh nařízení vlády jsou dostatečně po-
kryta. V říjnu 2008 byl zahájen kurz 
pro vyškolení nových učitelů včelař-
ství. Jedná se o 6 soustředění v rozsa-
hu 75 hodin. Na výuce se podílí In-
stitut vzdělávání a poradenství České 
zemědělské univerzity Praha a před-
ní odborníci z řad učitelů a přednáše-
jících odborníků v rámci ČSV.

7) Uspořádat konferenci zlepšovatelů a vy-
nálezců spojenou s výstavou 1x za 2 roky. 
Organizovat je společně se Slovenským zvä-
zom včelárov.

•• Termín: 30. 11. 2006 a dále podle tex-
tu.

•• Zodpovídá: tajemník, předseda racio-
nalizační komise.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
splněn. V pořadí XVI. konference 
a výstava (v roce 2006) měly podle vče-
lařů i laické veřejnosti vysokou úro-
veň. Navštívilo je 4 400 chovatelů včel 
a zájemců o včelařství. S chovem včel 
a včelími produkty se seznámilo i ně-
kolik tisíc návštěvníků akcí paralel-
ně probíhajících na výstavišti v Praze-
-Letňanech.
XVII. konferenci a výstavu uspořádal 
ve dnech 7. až 19. října 2008 Sloven-
ský zväz včelárov v Bratislavě. Kon-
ferenci byla věnována značná pozor-
nost jak předsednictvem, tak sekreta-
riátem ÚV ČSV. O průběhu konferen-
ce, úrovni exponátů a s jednotlivými 
přednáškami jsou členové svazu prů-
běžně informováni na stránkách ča-
sopisu Včelařství.

8) Prověřit odbornou a technickou kvalitu vi-
deokazet a CD v ústřední knihovně ČSV, 
předložit návrh na vyřazení nevyhovujících 
nosičů a navrhnout jejich případnou inova-
ci. Návazně zajistit jejich modernizaci.

•• Termín: 30. 12. 2006.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Část 

nevyhovujících nosičů byla vyřazena, 
akce pokračuje nejen z pohledu vy-
řazování fyzicky opotřebených nosi-
čů, ale i z hlediska současného pozná-
ní v oboru včelařství. V roce 2008 byl 
natočen první díl Včelařského roku ve 
formátu DVD a rázem se stal oblíbe-
ným nosičem informací pro včelařské 
vzdělávání ve všech jeho formách. Dá-
le byly pořízeny nová DVD, a to: Kurz 
výroby forem na svíčky, Setkání mla-
dých včelařů na Slovensku 2005, Zá-
klady metodiky včelařských kroužků 
mládeže, Výstava Letňany 2006, Me-
duňka a Brunďa, Tak to dělám já III, 
Wir imkern mit Magazinen, Beekee-
ping with hive supers, Program rozvo-
je venkova, Apimedica 2006, Fojtství 
– dům včelařů, Škola života – expedi-
ce 2007. Výrazně poklesl zájem o zá-
půjčky filmů na kazetách VHS, čímž 
se snižuje spektrum zapůjčovaných 
filmů. Bohužel,  vzhledem k proble-
matice vlastnictví autorských práv ke 
starším filmům není možno zadat je-
jich přepis na DVD (původní smlouvy 
to neumožňují a díky restrukturaliza-
ci a organizačním změnám u původ-
ních výrobců nelze dohledat vlastníky 
autorských práv).

9) Prosazovat komplexní zabezpečení odbor-
ných vzdělávacích akcí, zaměřených přede-
vším na racionalizaci ve včelařství, senzo-
riku a marketing medu, chov matek, opravy 
vyvíječů aerosolu, použití aerosolové techni-
ky a vaření medoviny.

•• Termín: průběžně
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Vý-

še uvedené kurzy byly organizovány 
i v roce 2008 ve VÚVč v počtu sedmi.

10) Na významné odborné akce celostátní-
ho významu zvát podle potřeby i špičko-
vé zahraniční odborníky (např. lektory) 
a představitele svazů.

•• Termín: v návaznosti na termíny akcí.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Se-

mináře na Ministerstvu zemědělství 
ČR pořádaného spolu s ČSV se jako 
hlavní lektor zúčastnil generální ře-
ditel odboru zemědělství EU Laurent 
Lourdais.
Předseda Rakouského svazu včela-
řů (ÖIB) se společně s dalšími zástup-
ci rakouské strany účastnili tradiční-
ho Setkání včelařské mládeže Česka 
a Slovenska v roce 2007 v Nasavrkách. 
V červnu 2008 proběhlo v Nasavr-
kách finále soutěže Zlatá včela 2008, 
kterého se zúčastnili i zástupci ÖIB. 
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Soutěž i spolupráce byly kladně hod-
noceny účastníky z obou stran a uva-
žuje se o dalším pokračování tímto 
směrem. Podobně se mohli sloven-
ští i čeští včelaři seznámit při konfe-
renci zlepšovatelů a vynálezců v říjnu 
2008 s přehledem o vývoji v apiterapii 
v přednášce prof. Stangaciua.

11) Prosazovat do přednášek a písemných vzdě-
lávacích materiálů náměty ke zvyšování ren-
tability včelařství a jeho racionalizaci pomo-
cí progresivních technologií.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 

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

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Prů-
běžně plněno. V rámci přednáškové 
činnosti jsou zařazována témata o ra-
cionalizaci v chovech včel, používá-
ní progresivních technologií i renta-
bilitě chovu, zejména ředitelem VÚVč 
a prezidentem Cechu profesionálních 
včelařů ČSV.

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. 2008: Prů-
běžně plněno, požadované informa-
ce jsou zařazovány (zejména didak-
tika, metodika práce s dětmi včetně 
praktických zkušeností). Na pravidel-
né semináře pro vedoucí včelařských 
kroužků a učitele včelařství jsou zvá-
ni vysoce kvalifikovaní lektoři oborů 
informatiky a didaktiky. Přednášejí-
cí z resortu Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR pak na semi-
nářích pro vedoucí VKM řeší proble-
matiku práce s dětmi a mládeží. V ro-
ce 2008 se uskutečnily dva semináře – 
a to na jaře a na podzim.

13) V maximální možné míře využívat mož-
ností haly včelařských technologií jako pro-
středku seznamování 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. 2008: Prů-
běžně plněno.  Posluchači dálkového 
studia i účastníci všech vzdělávacích 
akcí konaných v centru mají možnost 
seznámit se s pomůckami, techno-
logiemi a zařízeními vystavenými ve 
výcvikové  hale. Ostatní návštěvníci 
se mohou prohlídky zúčastnit na zá-

kladě oslovení odpovědné pracov-
nice centra. Tuto možnost využíva-
jí prakticky všichni účastníci vzdělá-
vacích akcí, které jsou v SOUV-VVC, 
o. p. s., pořádány. Jsou o tom informo-
váni přímo na dveřích výcvikové haly 
a prodejny včelařských potřeb. Vstříc-
nost vůči včelařům i laické veřejnosti 
je příkladná.

14) Zapojit svaz do projektu Rozvoj národní 
soustavy kvalifikací s cílem obhajoby kvalifi-
kace včelař.

•• Termín: rok 2006, v návaznosti na ter-
míny stanovené Ministerstvem země-
dělství 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. 2008: Úkol 
byl bezezbytku splněn.

15) Aktualizovat včelařskou část integrovaného 
systému typových pozic s cílem poskytnout 
zájemcům o studium oboru včelař komplex-
ní 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. 2008: Úkol 
byl bezezbytku splněn, úprava ty-
pových pozic za obor včelařství by-
la v rámci sektorové rady zemědělství 
členy správní rady a vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., prosazena. Typová po-
zice oboru včelař byla schválena a je 
zveřejněna na webových stránkách 
NÚOV (Národní systém kvalifikací).

16) Podílet se na ustanovení oborových rad pro 
zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodní 
hospodářství v rámci sektorové rady resor-
tu zemědělství. Po jejich ustanovení se podí-
let na přípravě soustavy povolání souvise-
jící s potřebou kvalifikačních a hodnotících 
standardů.

•• Termín: průběžně, v návaznosti na ter-
míny stanovené Ministerstvem země-
dělství 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. 2008: Ve-
doucí pracovníci SOUV-VVC, o. p. s., 
a členové správní rady zpracovali veš-
keré kvalifikační a hodnoticí standar-
dy podle požadavků sektorové ra-
dy zemědělství. Dále pak veškerou 
dokumentaci rozčlenění oboru vče-
lař na dílčí kvalifikace chovatel včel 
a zpracovatel včelích produktů. Kvali-
ta zpracovaných dokumentů byla vy-
soce hodnocena vedením rady i zod-
povědnými pracovníky ministerstva. 
Úkol byl splněn, obor včelař a jeho díl-

čí kvalifikace jsou zařazeny do Národ-
ní soustavy kvalifikací (NSK). Jejich 
obsahovou náplň lze nalézt na strán-
kách www.narodni-kvalifikace.cz.

17) Připravit, zabezpečit financování, realizovat 
a vyhodnotit projekt podpory aktivní politi-
ky zaměstnanosti Směr budoucnosti v rámci 
operačního programu Rozvoj lidských zdro-
jů. V té souvislosti zabezpečit kurzy zvýše-
ní kvalifikace ve včelařství, získání kvali-
fikace práce s počítačem, kvalifikace včelař 
a kvalifikace práce v sadovnictví. Nabídnout 
spolupráci na rekvalifikaci 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. 2008: Úkol 
byl bezezbytku splněn, projekt byl 
realizován. Probíhaly rekvalifikace 
na obory včelař, kuchař-číšník. Nepo-
dařilo se zajistit účastníky na rekvalifi-
kaci v oboru zahradník-práce v sadov-
nictví. Dále probíhaly kurzy rekvali-
fikace pro práci s počítačem. Projekt 
byl realizován v letech 2006 až 2008 
a ukončen ke dni 28. 2. 2008. Po tom-
to datu bylo ve spolupráci s ÚP Par-
dubice prováděno vyhodnocení pro-
jektu a zpracování závěrečné moni-
torovací zprávy. Realizací tohoto pro-
jektu byla účastníkům zvýšena kvali-
fikace v oborech včelař, kuchař-číšník 
a některým dalším i v oblasti výpočet-
ní techniky. Tím byla současně zvýše-
na i jejich uplatnitelnost na trhu prá-
ce. Motivačními kurzy došlo ke zvý-
šení pozitivní motivace, posílení se-
bedůvěry a sebeprosazení. Někteří 
účastníci projektu si našli zaměstnání 
již v průběhu projektu, který přispěl 
i k ekonomice vzdělávacího centra.

3.
PRACOVAT SE

VČELAŘSKOU I NEVČELAŘSKOU
MLÁDEŽÍ

K ZAJIŠTĚNÍ SMYSLUPLNÉHO
VYUŽITÍ

JEJÍHO VOLNÉHO ČASU

Ke splnění hlavního úkolu č. 3 se uklá-
dá:

1) Pověřeným pracovníkem osobně prověřo-
vat stav ve včelařských kroužcích, které jsou 
statistikou ČSV evidovány, ale nevyvíje-
jí aktivní činnost. Zjistit příčiny nečinnos-
ti a na místě zjednat nápravu ve spoluprá-
ci se ZO a OV. V případě objektivní nemož-
nosti činnosti vyřadit kroužek z evidence 
tak, aby nebyly zkreslovány evidenční údaje 
a ekonomika podpory VKM.

•• Termín: průběžně, vyhodnocení vý-
sledků vždy s hodnocením komise 
ÚV ČSV pro práci s mládeží.
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•• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
a zástupci ČSV v orgánech SOUV-
-VVC, o. p. s.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
je plněn. Je doplněna evidence ČSV, 
vyřazeny byly kroužky, které nepra-
cují, systém je průběžně aktualizo-
ván. Seznam vedoucích funkčních 
kroužků byl zveřejněn na webu ČSV 
a ve Včelařství č. 7/2008. Ke dni 31. 12. 
2008 bylo SOUV-VVC, o. p. s., které 
evidenci vede, evidováno 113 včelař-
ských kroužků mládeže.

2) Pro zvýšení odborné úrovně poskytovat ve-
doucím včelařských kroužků mládeže jako 
prostředek k prohloubení znalostí Odborné 
včelařské překlady (OVP) prostřednictvím 
komise pro práci s mládeží tak, aby bylo za-
ručeno, že dotyčný je vedoucím skutečně pra-
cujícího kroužku.

•• Termín: dvakrát ročně – vždy do vý-
ročního hodnocení VKM.

•• Zodpovídá: předseda komise ÚV ČSV 
pro práci s mládeží.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
plněn, OVP jsou distribuovány ve-
doucím kroužků na seminářích ve-
doucích včelařských kroužků mláde-
že.

3) Přednostně umožňovat vedoucím kroužků 
mládeže absolvování dálkového studia obo-
ru 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. 2008: Pod-
mínky v o. p. s. jsou vytvořeny, studu-
jí dva vedoucí.

4) Hledat zdroje financování odměn vedoucích 
včelařských kroužků mládeže mimo Český 
svaz včelařů.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předseda komise ÚV ČSV 

pro práci s mládeží, předsedové OV 
ČSV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
byl splněn představiteli ČSV. Při jed-
nání se zástupci Ministerstva zeměděl-
ství ČR a E. Lourdaisem (EK) se podaři-
lo věc prosadit do systému dotací spo-
lufinancovaných EU. V té souvislosti 
se na ní podíleli zástupci ČSV, zejména 
v rámci přípravy novely nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb. Do novelizovaného na-
řízení vlády (č. 285/2007 Sb.) se poda-
řilo prosadit možnost financování ve-
doucích kroužků až do výše 10 tisíc Kč 
za 50 hodin. Podmínky stanovilo NV.
V roce 2008 byl systém uveden do pra-
xe, adresář vedoucích včelařských 
kroužků je zveřejněn na webu ČSV 
a SOUV-VVC. O dotaci dle nařízení 

požádalo 43 vedoucích, podmínky pro 
poskytnutí dotace splnilo 38 z nich.

5) Nadále organizačně a obsahově zajišťovat 
soutěž Zlatá včela, Setkání včelařské mláde-
že Česka a Slovenska a 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. 2008: Prů-
běžně plněno. V roce 2008 se popr-
vé účastnili i zástupci rakouské stra-
ny, kteří z pohledu transformace in-
formací zastupovali i stranu němec-
kou. V červnu 2008 se po úspěšných 
oblastních kolech uskutečnilo v Nasa-
vrkách finále Zlaté včely za účasti pě-
ti soutěžících zástupců Rakouského 
svazu včelařů. Průběh a organizační 
zabezpečení akce (vedoucí VKM, pra-
covníci centra, členové komise a pra-
covníci sekretariátu ÚV ČSV) byly vy-
soce hodnoceny účastníky a zástupci 
ÖIB, kteří v ní vidí vklad do příští me-
zinárodní spolupráce.

6) Účastníkům Letní školy mladých včelařů po-
skytovat účelovou dotaci 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. 2008: Prů-
běžně plněno.

7) V časopisu Včelařství zveřejňovat Korespon-
denční soutěž mladých včelařů, myslivců, ry-
bářů a zahrádkářů a další materiály o práci 
s mládeží.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předseda komise ÚV ČSV 

pro práci s mládeží.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Pod-

mínky soutěže byly uveřejněny vždy 
ve Včelařství č. 2 a literární soutěž 
ve Včelařství č. 9/2007. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a vítězů soutěže 
sponzorované Včelpem, s. r. o., pro-
běhlo u příležitosti výstavy Natura Vi-
va 2008. Na rozdíl od této významné 
popularizační a vzdělávací soutěže 
je zcela opomíjena vyhlášená literár-
ní soutěž (došly pouze tři práce). Byla 
realizována příprava korespondenč-
ní soutěže pro rok 2009 ve spolupráci 
s ostatními svazy.

8) Spolupracovat s ČMMJ, ČRS a ČZS při or-
ganizaci 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. 2008: Spolu-
práce byla zabezpečena v letech 2007 
a 2008, je připravena pro rok 2009. 
Obsahová i organizační stránka by-
la zajištěna předsedou komise ÚV 
ČSV pro práci s mládeží a specialistou 
n a  p r á c i  s  m l á d e ž í  S O U V-V VC , 
o. p. s. Vyhlášení výsledků proběhlo 
u příležitosti výstavy Natura Viva 2008.

9) Pomáhat vedoucím VKM prostřednictvím 
aktivů a zasíláním metodických materiá-
lů zpracovaných komisí ÚV ČSV pro práci 
s mládeží.

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

se ÚV ČSV pro práci s mládeží, vede-
ní SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV 
v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Prů-
běžně plněno.  Aktivy jsou realizová-
ny, konají se 2x ročně. Přednáší před-
ní včelařští odborníci a zkušení peda-
gogičtí pracovníci-vedoucí VKM. V ro-
ce 2008 byly uskutečněny dva seminá-
ře vedoucích v době trvání dvou a tří 
dnů. Na každém z nich dostali vedou-
cí odborné a metodické materiály v pí-
semné i elektronické formě. V lednu 
2008 byl uspořádán seminář vedou-
cích VKM za účasti 85 vedoucích, kte-
ří hodnotili průběh a obsah jako vel-
mi dobrý (především v oblasti výměny 
praktických zkušeností). Část listopa-
dového semináře byla organizována ve 
spolupráci s Ministerstvem zeměděl-
ství ČR.

10) Využívat SOUV-VVC, o. p. s., pro konání 
soutěží a aktivů, organizaci výtvarných sou-
těží Čím je mi prospěšná včela a Včela a její 
život a jejich rozšíření do co největšího po-
čtu krajů ČR . Dále využívat SOUV-VVC, 
o. p. s., pro distribuci materiálů do škol, 
DDM, VKM a ostatním spolupracujícím 
partnerům.

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

se ÚV ČSV pro práci s mládeží, vede-
ní SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV 
v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
je plněn průběžně, dlouhodobě. 
SOUV-VVC, o. p. s., se stalo distribuč-
ním centrem materiálů propagujících 
obor včelařství. Nedaří se však v po-
třebné míře rozšiřovat výtvarné sou-
těže dětí. Konají se místně nebo regio-
nálně jako součást včelařských výstav. 
Je to spojeno zejména s obětavostí ně-
kolika funkcionářů svazu. Soutěž pro 
žáky mateřských škol byla realizová-
na v rámci „marketingového progra-
mu“. Dne 14. května 2008 se v sídle 
agentury Protocol Service ČR, s. r. o., 
uskutečnilo vyhodnocení dětské vý-
tvarné soutěže Med je nad zlato, po-
řádané Českým svazem včelařů, o. s., 
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v rámci realizace Programu propagace 
spotřeby medu. Výtvarná soutěž byla 
zaměřena na týmovou spolupráci dě-
tí z mateřských škol z celé ČR a před-
školních dětí z FOD Klokánek. Cel-
kově byly hodnoceny práce z 96 ma-
teřských škol a FOD Klokánek. Zasla-
né soutěžní obrázky hodnotila po-
rota složená z výtvarníků-ilustráto-
rů, představitelů a zástupců ČSV, SZIF 
a PS PČR. Na prvním místě se umís-
tila 1. MŠ Vizovice, Palackého nám. 
888 (více na www.medeu.cz). Všichni 
účastníci soutěže byli odměněni věc-
nou cenou a vítězní „miniumělci“ ce-
lodenním výletem s přírodní temati-
kou, spojeným s návštěvou DinoPar-
ku (zoo) ve Vyškově. Nejlepší práce 
byly převzaty do nástěnného kalendá-
ře, který byl na konci roku 2008 roze-
slán jako odměna soutěžícím.

11) Propagovat včelařství prostřednictvím 
SOUV-VVC, o. p. s., a VKM ukázkami vče-
lařských dovedností a zpracovávání včelích 
produktů na výstavách a včelařských dnech 
na republikové i regionální úrovni. Při tvor-
bě metodických materiálů a pomůcek pro 
prezentaci včelařství na veřejnosti využí-
vat spolupráce SOUV-VVC, o. p. s., VÚVč, 
s. r. o., a komise ÚV ČSV pro práci s mládeží 
včetně finančního zajištění.

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

•• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-
mise ÚV ČSV pro práci s mládeží, ve-
dení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci 
ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s., 
a VÚVč, s. r. o.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
je plněn průběžně. Propagaci včelař-
ských dovedností na celostátních vý-
stavách obecně prospěšná společnost  
zajišťuje svými zaměstnanci. Některé 
VKM se na plnění úkolu podílejí při 
příležitosti místních akcí a akcí na re-
gionální úrovni. O aktivitách jsou čle-
nové svazu informováni prostřednic-
tvím časopisu Včelařství.

12) Včelařským kroužkům mládeže poskytovat 
příspěvek na nákup potřeb podle směrnice 
ČSV o podpoře včelařských kroužků. Podle 
finančních možností hledat cesty k jeho na-
výšení.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Prů-

běžně plněno. I v roce 2008 byla vče-
lařským kroužkům mládeže posky-
tována podpora podle směrnice ČSV 
o podpoře  včelařských kroužků mlá-
deže. Vedoucí kroužků byli vyzvání 
k osobnímu přístupu k možnosti vyš-
šího čerpání podle směrnice a v ná-
vaznosti na to i ke zlepšení kvality čin-
nosti některých kroužků.

13) Včelařským kroužkům mládeže poskyto-
vat moderní výukové pomůcky, mikrosko-
pické preparáty, videokazety, diapozitivy 
a literaturu podle návrhu komise ÚV ČSV 
pro práci s mládeží a rozhodnutí PÚV ČSV.

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

se ÚV ČSV pro práci s mládeží.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je průběžně plněn. Všem VKM by-
la poskytnuta kniha Začínáme včela-
řit. Celkem byl nakoupen 1 tisíc ku-
sů. Na každý kroužek jsou podle po-
čtu jeho členů distribuovány výtisky 
časopisu Včelařství. Byla distribuová-
na kniha Pohádkové včely v počtu 6 ks 
na kroužek. Dále byla VKM poskytnu-
ta kniha Včelí království, výuková CD 
Biologie včelího společenství a Vče-
lí pastva a její vliv na životní prostředí. 
To vše podle aktuálního počtu členů 
a  vedoucím. V počtu jeden kus obdr-
žely včelařské kroužky mládeže CD 
Nemoci včel, metodický sešit a DVD 
Celý rok proti varroáze.

14) V rámci SOUV-VVC, o. p. s., pokračovat 
v budování didakticko-metodického kabi-
netu s patřičným vybavením pomůckami ke 
zpracování včelích produktů. Kabinet bude 
sloužit VKM, přípravě aktivů, soutěží, vý-
stav, metodických 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. 2008: Bu-
dování kabinetu v roce 2007 i v ro-
ce 2008 pokračovalo v omezené míře, 
zejména z finančních důvodů, prů-
běžně sledovaného pořadí provoz-
ních priorit, přípravě a realizaci re-
konstrukce budovy „školy“.

15) Při realizaci opatření č. 1 až 13, uvedených 
v tomto materiálu, usilovat o podporu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, ostatních školských orgánů, škol, škol-
ských zařízení a spolupracovat s neziskový-
mi organizacemi.

•• 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. 2008: Úkol 
je plněn průběžně. Jednání probíhají 
na úrovni krajů a okresů. Byl zpraco-
ván Plán aktivit na roky 2008 až 2009, 
který je rozpracováním koncepce stát-
ní politiky pro oblast dětí a mládeže 
na období 2007 až 2013. Do plánu ak-
tivit resortu zemědělství byla zařaze-
na i environmentální výchova a vzdě-
lávání ve včelařství. Z tohoto titulu 
byla na rok 2008 ze státního rozpoč-

tu uvolněna a pod kontrolou Minis-
terstva zemědělství ČR účelně využi-
ta částka 300 tisíc Kč. Byla dohodnu-
ta přednáška pracovnice Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
pro seminář vedoucích VKM. Z důvo-
du jejího onemocnění se však neko-
nala a je plánována na některý z dal-
ších seminářů. Možnosti spoluprá-
ce s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR jsou monitorovány 
předsedou ČSV osobně.

16) Spolupracovat s organizačními složkami 
ČSV při získávání dětí nikoli pro práci, 
ale pro kultivované využití volného času 
v kroužcích.

•• 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. 2008: Úkol 
je plněn průběžně. I když zřizovate-
li většiny nově založených kroužků 
jsou ZO ČSV, zájem ze strany organi-
začních složek je minimální. Počet 
nových kroužků statisticky vyrovnává 
úbytek a pohybuje se okolo dvou až tří 
v rámci školního roku. Ve spoluprá-
ci s humanitární organizací PROTE-
BE se povedlo založit kroužek i v Pra-
ze, kde se to dlouhodobě nedařilo. 
Byl vytvořen speciální jednoúčelový 
web pro VKM (www.vcelarici.cz), kte-
rý kromě řady informací organizační-
ho a administrativního typu propagu-
je i možnost vytvoření si vlastní webo-
vé stránky pro včelařský kroužek i zá-
kladní organizaci svazu pomocí ko-
munitního webu www.webnode.cz.

17) Pomáhat vedoucím VKM i zástupcům orga-
nizačních složek ČSV při jejich účasti na se-
minářích zasíláním metodických materiálů 
a rychlými a aktuálními informacemi na we-
bových stránkách SOUV-VVC, o. p. s.

•• 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. 2008: Úkol 
je plněn průběžně.

18) Pro zlepšení přípravy vedoucích VKM pořá-
dat dva semináře ročně se zaměřením na je-
jich odbornou, pedagogickou a metodickou 
přípravu.

•• 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. 2008: Úkol 
byl splněn.  Uskutečnily se dva (ja-
ro, podzim) velmi pozitivně hodno-
cené semináře. Součástí podzimního 
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školení bylo pro vedoucí včelařských 
kroužků mládeže, kteří při své práci 
využívají osobní automobil, školení 
řidičů. Viz též bod 3. 9.

4.
PROHLOUBIT ZAPOJENÍ

ČESKÉHO VČELAŘSTVÍ
DO PODMÍNEK 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., v plat-
ném znění.

•• Termín: každoročně až do rozhodnutí 
SZIF.

•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V ro-

ce 2008 splněno. Dne 30. června 2008 
byly předány na SZIF souhrnné žá-
dosti. Na konci roku bylo vyplace-
no chovatelům včel na opatření pod-
le nařízení vlády č. 197/2005 Sb. cel-
kem 54 859 tisíc Kč, z toho na opatře-
ní technická pomoc 24 167 tisíc Kč, na 
racionalizaci kočování 7 844 tisíc Kč, 
na boj proti varroáze 13 816 tisíc Kč, 
na obnovu včelstev 8 526 tisíc Kč a na 
rozbory medu 505 tisíc Kč. Velkou zá-
sluhu na zdárném čerpání podpory 
měl sekretariát ÚV ČSV. 

2. Zpracovat metodiku postupů a postupy čle-
nů ČSV pro poskytnutí dotace podle naří-
zení vlády č. 197/2005 Sb., v platném zně-
ní, včetně modelově vyplněných formulářů ve 
formě pochopitelné pro všechny organizač-
ní stupně.

•• Termín: každoročně do 30. 4.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

splněn. Publikováno v příloze časo-
pisu Včelařství číslo 5/2007. Pro rok 
2008 bylo v čísle 5/2008 publiková-
no nařízení vlády číslo 197/2005 Sb., 
v platném znění, včetně formulářů žá-
dostí. Přílohou tohoto čísla byl i oběž-
ník, distribuovaný všem členům ČSV, 
ve kterém byly uvedeny všechny ter-
míny i metodický postup pro podání 
žádostí.

3. Zpracovat hodnoticí zprávu k realizaci na-
řízení vlády č. 197/2005 Sb., resp. k rozhod-
nutí Komise ES z 23. srpna  2004.

•• Termín: v návaznosti na termíny orgá-
nů ES.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-
stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
splněn. Materiál je součástí programu 
podpory včelařství schváleného orgá-
ny EU a realizovaného v rámci naří-
zení vlády č. 285/2007 Sb., kterým by-
lo novelizováno nařízení vlády č. 197/
2005 Sb.

4. Zahájit přípravné práce na vyhodnocení stá-
vajícího programu, na aktualizaci či na no-
vém programu zlepšení výroby včelařských 
produktů a jejich uvedení na trh. Materiál 
zpracovávat ve formě podkladu pro jedná-
ní ministerstva zemědělství s příslušnými or-
gány Evropské unie (viz též hlavní úkol č. 1). 
Aktivně se účastnit tuzemského legislativní-
ho procesu před odesláním dokumentu orgá-
nům 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. 2008: Úkol 
bezezbytku splněn. Program je schvá-
len Komisí (ES) a zapracován do naří-
zení vlády č. 285/2007 Sb.

5. V případě schválení „včelařského programu“ 
orgány EU prosazovat v rámci tuzemské-
ho legislativního procesu transformace do-
kumentu EU na náš obecně závazný právní 
předpis maximální jednoduchost s cílem mi-
nimalizovat veškeré administrativní úkony 
spojené s realizací programu.

•• Termín: v návaznosti na termíny orgá-
nů ES a plány legislativních prací pří-
slušných orgánů státní správy.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Pro-

gram byl zapracován do nařízení vlá-
dy 285/2007 Sb.

6. V případě novelizace nařízení Rady (ES) 
797/2004 prosazovat v rámci legislativního 
procesu kromě současných podpor i možnost 
dotace pro začínající včelaře a dotaci při ná-
kupu nových úlů.

•• Termín: v návaznosti na termíny orgá-
nů ES.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Dota-

ce pro začínající včelaře nebyla schvá-
lena, ovšem v mnoha krajích ČR moh-
li začínající včelaři čerpat podporu 
od krajských úřadů. S obdobnou pod-
porou je v některých krajích počítáno 
i v roce 2009. Její výše a forma se však 
budou odvíjet od finančních mož-
ností jednotlivých krajských samo-
správ. Nákup nových úlů je v progra-
mu podle nařízení vlády 285/2007 Sb.
schválen v rámci opatření obnova 
včelstev. V dotačním období 2007/
2008 tak bylo přispěno na 613 nových 
úlů v celkové hodnotě 1 190 tisíc Kč.
Naproti tomu se podařila v rámci řa-
dy jednání na všech úrovních resor-

tu zemědělství prosadit možnost do-
tace pro podnikatele-začínající včela-
ře-zemědělce v rámci Programu roz-
voje venkova.

7. Ve spolupráci se spřátelenými včelařskými 
svazy, zejména členy Apislavie i nadále usi-
lovat o změnu směrnice Rady 2001/110/ES
ze dne 20. prosince 2001 o medu s cílem mi-
nimalizovat dovozy nekvalitních či poško-
zených medů, odstranění kategorie filtrova-
ný med atp.

•• Termín: průběžně, při všech jedná-
ních na mezinárodní úrovni.

•• Zodpovídá: vedoucí delegací na jedná-
ních se zahraničními partnery.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ná-
vrhy na změnu směrnice byly Komisí 
(ES) dočasně zamítnuty s odůvodně-
ním, že nejsou dostatečně využívány 
ani možnosti stávajících nařízení.

5.
VYTVÁŘET PODMÍNKY

PRO ZVYŠOVÁNÍ
POČTU VČELSTEV

U JEDNOTLIVÝCH CHOVATELŮ

Ke splnění hlavního úkolů č. 5 se ukládá:

1. Věcnou argumentací prosazovat na Minis-
terstvu zemědělství České republiky zapra-
cování možnosti dotací na některé další in-
vestice, které není možno získat na základě 
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., do strategic-
kých materiálů ministerstva, zejména pak do 
Programu rozvoje venkova České republiky 
na období 2007 až 2013.

•• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 až 2013.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

byl bezezbytku splněn.
Jak je výše uvedeno, z konečného 
znění programu byla vypuštěna mož-
nost dotace na stavební investice, pro-
sadit se podařila pouze možnost pod-
pory pro začínající zemědělce (včela-
ře). Vzniklou situaci se snaží řešit zá-
stupci svazu iniciativou včelařů, pra-
covníků sekretariátu ÚV ČSV a Cechu 
profesionálních včelařů ČSV na úrov-
ni ministra zemědělství. V současnos-
ti byla přislíbena možnost novelizace 
příslušných nařízení tak, aby se vzta-
hovala i na chovatele včel.

2. Usilovat o prosazení účelově vázaného fi-
nančního příspěvku na nákup včelařského 
vybavení pro začínající včelaře. U včelařů 
s vyšším počtem včelstev usilovat o zabezpe-
čení příspěvku na modernizaci včelařských 
provozů.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: tajemník.
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•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Uplat-
něno při řadě jednání s představiteli 
státní správy. Plnění bude v návaznos-
ti s předcházejícím úkolem. Bylo za-
pracováno do grantových programů 
některých krajů.

3. V období obecné snahy o rušení přímých 
podpor EU do zemědělství usilovat o zacho-
vání přímé podpory z podpůrných programů 
k podpoře mimoprodukčních funkcí ze-
mědělství, o zvýšení dotace na částku mi-
nimálně 200 Kč na včelstvo a o zachování 
příspěvku pro ČSV jako občanské sdružení 
alespoň ve výši roku 2005.

•• Termín: úkol trvalý, každý rok v termí-
nech vydání  „Zásad“ Ministerstvem 
zemědělství ČR.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Pro 

rok 2008 byl příspěvek pro chovate-
le včel zajištěn ve výši 70 milionů Kč, 
což činí 152 Kč na zazimované včel-
stvo podle titulu 1.D.a. Pro chovatele 
postižené úhyny včelstev pak 453 Kč 
na obnovené včelstvo jako náhrada 
za ztráty způsobené plošným pře-
množením roztoče Varroa destructor 
v zimním období 2007/2008 podle ti-
tulu 1.D.d.

4. Jednáním se SZIF a Ministerstvem země-
dělství ČR usilovat o maximálně možné
zjednodušení administrativy spojené s re-
alizací nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 
a poznatky uplatňovat při přípravě pod-
kladů pro nový program.

•• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006, 2007 a 2008.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ně-

které pozitivní změny navržené ČSV 
byly zapracovány do novely nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb. nařízením vlády 
č. 285/2007 Sb. V roce 2010 začne pří-
prava novelizace nařízení Rady (ES) 
797/2007 a 917/2007, ze kterých bu-
de vycházet i nové nařízení vlády ČR. 
ČSV se pokusí v rámci svých možnos-
tí i styků se včelařskými organizacemi 
jiných států zapojit do tohoto legisla-
tivního procesu.

5. Při přípravě novely veterinárního zákona 
prosazovat rozšíření možnosti prodeje medu 
„ze dvora“ minimálně na území okresu byd-
liště včelaře a stanoviště včelstev.

•• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn. V novele vete-
rinárního zákona je povolen prodej 
v rámci kraje.

6. Při přípravě prováděcí vyhlášky k novelizo-
vanému veterinárnímu zákonu prosazovat 

tzv. malé množství  medu k prodeji „ze dvo-
ra“ ve výši alespoň dvou tun  medu ročně.

•• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn.

7. Pro usnadnění výpočtu ocenění včelařského 
majetku v případech stanovení škod a ztrát 
vzniklých poškozeným včelařům následkem 
nařízení mimořádných veterinárních opat-
ření při likvidaci nebezpečných nákaz včel 
podle veterinárního zákona zpracovat po 
dohodě s Ministerstvem zemědělství ČR no-
vý ceník včelařských potřeb.

•• Termín: 31. 12. 2006.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ceník 

byl publikován v příloze časopi-
su Včelařství číslo 5/2006 i na www.
vcelarstvi.cz. V roce 2008 byla na 
l istopadovém zasedání  ÚV ČSV 
schválena další úprava, platná od 1. led-
na 2009.

8. Usilovat o další daňové úlevy pro chovatele 
včel.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ne-

existuje žádná daňová úleva (takto 
formulovaný úkol vyplynul z reality 
v období konání VIII. sjezdu) pro vče-
laře jako výjimečnou skupinu. V ob-
dobí přípravy změny daňového sys-
tému se představitelé svazu i v roce 
2008 soustředili především na obha-
jobu stávajícího § 10 zákona o dani 
z příjmu. Na problematice daňových 
úlev nebylo s ohledem na realitu, eko-
nomickou a politickou situaci v roce 
2008 pracováno.

6.
SPOLUPRACOVAT S ORGÁNY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ
SPRÁVY ČR

K ZAJIŠTĚNÍ DOBRÉHO
ZDRAVOTNÍHO STAVU

VČELSTEV

Ke splnění hlavního úkolu č. 6 se uklá-
dá (kromě úkolů na úseku legislativy i ve-
terinárního lékařství ve včelařství uvede-
ných v rozpracování hlavního úkolu 1):

1. Prosazovat urychlené provádění šetření 
v ochranných pásmech moru včelího plodu.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V ro-

ce 2007 byla vyšetřena zimní měl při-
bližně od poloviny chovatelů matek, 
u všech s výsledkem „negativní“. Pro 
rok 2008 byla zavedena povinnost 

vyšetření vzorků zimní měli na pů-
vodce moru včelího plodu při veš-
kerých přesunech včelstev – kočují-
cími včelaři počínaje a chovateli ma-
tek a prodejci oddělků konče. V ro-
ce 2008, kdy byla vyšetřena zimní měl 
ze všech oblastních, uznaných, roz-
množovacích a registrovaných cho-
vů, byly také všechny výsledky nega-
tivní. Nutnost tohoto opatření se pro-
jevila zvláště v roce 2008, kdy z důvo-
dů zimních úhynů včelstev proběhlo 
zvýšené množství přesunů a prodejů 
včelstev.

2. Při řešení výskytu nákazy zabezpečit vzá-
jemnou úzkou spolupráci mezi KVS, OV 
a ZO ČSV až po jednotlivé chovatele.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové  ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV.

3. Využívat všechny možnosti diagnostiky v te-
rénu se zapojením vyškolených prohlížitelů 
včelstev z řad členů ČSV.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové  ZO.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV.

4. Požadovat důsledné provádění veterinárních 
kontrol ve výrobnách mezistěn.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů OV.

5. Pokračovat ve školení vybraných členů ČSV 
v kurzech prohlížitelů včelstev, zejména z ob-
lastí, kde nyní chybějí, případně kde pro ne-
příznivý nákazový stav je jich nedostatek. 
Vést seznam těchto členů a v případě potřeby 
jej poskytnout KVS.

•• Termín: trvale a podle požadavků 
KVS.

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

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Prů-
běžně plněno. Každoročně jsou nabí-
zeny a organizovány kurzy pro vyško-
lení prohlížitelů včelstev. V roce 2008 
byly organizovány dva kurzy. Závě-
rečné zkoušky v  září se konají za pří-
tomnosti pracovníků Institutu celoži-
votního vzdělávání a informatiky Ve-
terinární a farmaceutické univerzity 
Brno. Na přípravě těchto prohlížite-
lů-odborných pracovníků, se podíle-
jí lektoři z řad přednášejících odbor-
níků VÚVč, ČSV i SVS ČR. Seznamy 
prohlížitelů jsou po ukončení kurzů 
poskytovány jednotlivým KVS. V roce 
2008 proběhly dva kurzy. Vždy v úno-
ru se pořádá společná porada inspek-
torů KVS, kteří jsou pověřeni dozo-
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rem na úseku nákaz včel a referen-
tů pro tlumení včelích nákaz OV ČSV 
(v roce 2008 to bylo ve dnech 19. a 20. 
února). Inspektoři KVS se pravidelně 
účastní zasedání OV ČSV, kde se hod-
notí nákazová situace. 

6. Požadovat od SVS ČR sdělování aktuálních 
údajů o výskytu moru včelího plodu na úze-
mí ČR.

•• Termín: minimálně vždy před začát-
kem včelařské sezony a opakovaně na 
podzim.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Infor-

mace o výskytu moru včelího plodu 
na konci roku 2006 byla publikována 
ve Včelařství č. 5/2007. Zatím se nepo-
dařilo se SVS  ČR dohodnout jedno-
duchý systém informací o ohniscích. 
Lze pouze získat jednotlivé vyhlášky 
krajských veterinárních správ na 
www. svscr. cz.

7. Prosazovat větší kontakt s inspektory kraj-
ských veterinárních správ pověřenými péčí 
o zdraví zvířat, včetně včel.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV.

8. Sledovat nejen výskyt varroázy, ale ve spolu-
práci s VÚVč v Dole, s. r. o., v křížových po-
kusech získávat včasné poznatky o případ-
ném nástupu rezistence roztočů vůči použí-
vaným prostředkům.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV.

9. Vytvářet předpoklady pro systematicky pro-
váděnou prevenci a léčbu varroázy s vy-
užíváním organizačních možností struktu-
ry ČSV.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: tajemník, předsedové ZO 

a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je trvale zajišťován. I v roce 2008 byl 
poskytován příspěvek na zakoupe-
ní kompresorů k ošetření včelstev ae-
rosolovou technikou. Metodický po-
stup při čerpání této dotace byl publi-
kován v časopisu Včelařství č. 4/2008 
a je soustavně vyvěšen na webových 
stránkách svazu (www.vcelarstvi.cz, 
podpora včelařství). Dotace byly po-
skytnuty na celkem 160 kompresorů.

10. Podílet se podle požadavků SVS ČR na sle-
dování výskytu cizorodých látek v medu. 
Informovat Ministerstvo zemědělství ČR 
a kontrolní orgány (SVS ČR a SZPI na 
všech úrovních) o všech vlastních zjištěních 
ČSV, týkajících se kvality, zdravotní nezá-

vadnosti a nákazové bezpečnosti importo-
vaných i tuzemských medů. Požadovat na 
zmíněných orgánech státní kontroly častěj-
ší kontroly zaměřené na tuto problematiku. 
Každý OV ČSV naváže úzkou spoluprá-
ci s okresním inspektorátem KVS za účelem 
výraznější realizace ochrany a tvorby život-
ního prostředí, zejména zajišťování vzor-
ků včelích produktů na monitoring cizoro-
dých látek podle požadavků 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. 2008: Prů-
běžně plněno.  Díky činnosti kont-
rolních orgánů byla zjištěna konta-
minace některých prodávaných me-
dů původcem moru včelího plodu, 
například v síti Discont Plus dokon-
ce i u medů prodávaných pod označe-
ním „bio“.
O zvýšení počtu kontrol s využitím 
nového unikátního zařízení na odha-
lování falšování potravin (hmotnost-
ní spektrometrie izotopových po-
měrů [IRMS] byl představiteli svazu 
v únoru 2008 požádán ústřední ředi-
tel SZPI. Jeho příslib zavedení a akre-
ditace metody na stanovení C4 cukrů 
v roce 2008 byl dodržen. Výsledek 
zveřejnila SZPI formou tiskové zprá-
vy dne 7. listopadu  2008.

11. Získané poznatky využívat k propagaci tu-
zemských včelích produktů.

•• Termín: trvale.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník, před-

sedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: O pu-

blikaci výsledků monitoringu cizo-
rodých látek v medu byla požádá-
na SVS ČR. Informace byly uveřej-
něny ve Včelařství č. 8/2007 a č. 11/
2008. Zájemci se s nimi mohli sezná-
mit i na internetových stránkách ČSV 
a SVS ČR.

12. Organizovat objednávky prostředků k tlu-
mení varroázy v souladu s opatřeními naří-
zenými příslušnými KVS.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV.

13. Zasílat SVS ČR komplexní celostátní výkaz 
o včelařství.

•• Termín: 31. 12. každého roku.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 30. 6. 2008: Úkol 

splněn. Přehledy zaslány.

14. Informovat ve sdělovacích prostředcích o spo-
lupráci ČSV a SVS a seznamovat členy ČSV 
s požadavky veterinární péče na chov včel, 

s opatřeními stanovenými orgány veterinár-
ní péče na chov včel, zejména za účelem před-
cházení nebezpečným nákazám včel a jejich 
tlumení a s novými poznatky veterinární pé-
če v chovu včel.

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

dakční rady časopisu Včelařství, OV, 
členové ÚV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
plněn průběžně pracovníky sekreta-
riátu ÚV ČSV. Nejsou informace o vý-
sledcích činnosti OV a členů ÚV.

15. Používat časopis Včelařství k prohloube-
ní informovanosti členů svazu se zdravotní 
problematikou v chovech včel a zdravotní ne-
závadností včelích produktů.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: tajemník, šéfredaktor Vče-

lařství.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

trvalý, v roce 2008 plněn.

16. Zvát odborné pracovníky organizací veteri-
nární správy 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. 2008: Úkol 
plněn. Ve dnech 19. a 20. února 2008 
proběhla tradiční porada inspekto-
rů KVS, kteří jsou pověřeni dozorem 
na úseku nákaz včel a referentů pro 
tlumení včelích nákaz OV ČSV. Pora-
dy mají vysokou úroveň a jsou oběma 
stranami kladně hodnoceny.

7.
UDRŽET VYSOKOU ÚROVEŇ

PLEMENNÉHO CHOVU
VČEL V ČR

Ke splnění hlavního úkolu č. 7 se ukládá:

1. Vydat chovatelský řád, příručku plemenář-
ské práce při chovu včelích matek, která bu-
de plně respektovat příslušná ustanovení 
plemenářského zákona a prováděcích před-
pisů, seznam šlechtitelských chovů a chovů 
v uznávacím řízení.

•• Termín: do porady vyšších chovů 
2007.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-
stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V ro-
ce 2007 byl vydán nový chovatelský 
řád, byla zpracována příručka pleme-
nářské práce a v návaznosti na noveli-
zaci nařízení vlády č. 197/2005 Sb. byl 
zpracován i nový uznaný šlechtitelský 
program. Jejich aplikace na chovy ma-
tek proběhla v roce 2008.



VŠE, CO CHCETE VĚDĚT
O „EVROPSKÉ“ DOTACI
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSVZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV

KE DNI 31. PROSINCE 2008

Pro vedení evidence jednotlivými 
chovy byl koncem roku 2008 vydán 
nový úlový výkaz v počtu 1 tisíce ku-
sů, který bude distribuován na semi-
náři vedoucích šlechtitelských chovů 
v roce 2009.

2. Ve své chovatelské činnosti plně respektovat 
chovatelský řád, propagovat a šířit poznatky 
specifikované příručkou plemenářské práce.

•• Termín: průběžně, po vydání příruč-
ky.

•• Zodpovídá: vedoucí šlechtitelských 
chovů.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
byl projednán na semináři vedoucích 
šlechtitelských chovů  ve dnech 15. 
a 16. února 2008. 

3. Zabezpečit výkon odborných činností v roz-
sahu § 7 plemenářského zákona. Kontro-
la užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkon-
nostní testy a posuzování u včely kraňské.
K tomu:
Zajistit v oblastních chovech testování 
a posuzování včelstev, zejména v souvislosti 
se zřizováním nových šlechtitelských chovů 
(uznávací řízení) podle chovatelského řádu.
Zabezpečit pro členy chovatelského sdruže-
ní morfometrickou kontrolu exteriéru ple-
menných včelstev na základě:
•  dlouhodobého programu, jako součást ří-

zení a  kontroly šlechtitelských chovů,
• objednávek chovatelů.
Vést formou databáze rodokmenových ka-
ret evidenci o plemenných matkách šlech-
titelských chovů, dodávkách inseminova-
ných matek z oblastních chovů dalším šlech-
titelským chovům a evidovat zpětná hlášení 
o kontrole užitkovosti těchto matek.
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. 2008: Úkol 

průběžně plněn.

4. Dodržovat schválený šlechtitelský program 
k dosažení chovného cíle, včetně způsobu vy-
hodnocování 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 tech-

niky,
• odborné články do Včelařství.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
průběžně plněn.

5. Zabezpečit výkon funkce plemenářského zoo-
technika odborně způsobilou osobou.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

splněn. Výkonem této funkce byl po-
věřen Ing. Dalibor Titěra, CSc.

6. S cílem dosažení optimální úrovně výměny 
matek známého původu (0,3 až 0,5 matky 
na včelstvo a rok) klást důraz na práci okres-
ních chovatelských referentů a spolupráci se 
šlechtitelskými chovy.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: OV.
•• Kontrola: každý člen ÚV za svůj okres.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Není 

informace od jednotlivých OV ani čle-
nů ÚV. V souvislosti s novelizací na-
řízení vlády č. 197/2005 Sb. v oblas-
ti obnova včelstev a novým chovatel-
ským řádem bylo v roce 2008 přistou-
peno k částečné změně systému evi-
dence registrovaných chovů a  k  ak-
tivaci jednotlivých chovatelských re-
ferentů OV. V říjnu 2008 byl uspořá-
dán seminář, na kterém byli chovatel-
ští referenti seznámeni s aktuální situ-
ací v chovu včel.
V roce 2008 bylo v ZO ČSV (tj. mi-
mo šlechtitelské chovy) odchová-
no 113 789 matek. Chovatelé včel si 
zakoupili od chovů zapojených do 
uznaného šlechtitelského programu 
včely kraňské 36 682 matek, na kte-
ré byla z opatření obnova včelstev 
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
poskytnuta dotace v celkové výši 
7 336 400 Kč.

7. Koordinovat účast chovatelů včelích matek 
v oblastních chovech, kteří jsou zapojeni do 
Národního programu uchování a využití ge-
nových 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. 2008: Úkol 

průběžně plněn.

8. Zajišťovat pravidelnou kontrolu šlechtitel-
ských chovů s cílem udržení jejich vysoké od-
borné úrovně. Pozornost věnovat i nižším 
chovům.

•• Termín: 4x ročně.
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Zatím 

neplněno.

9. Usilovat o podporu plemenářské práce z do-
tačního titulu obnova včelstev podle nařízení 

vlády č. 197/2005 Sb.,  případně podle je-
ho novely.

•• Termín: každoročně.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V roce 

2008 splněno.

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 programy 
předložit k projednání v PÚV a ÚV ČSV 
tak, aby mohly být zapracovány 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. 2008: V ro-

ce 2008 byly vydány metodiky Medo-
braní – odvčelování medníků  a Dez-
infekce ve včelařství.

2. Věcnou argumentací prosadit na Ministerstvu 
zemědělství ČR zapracování možnosti 
dotací na některé další investice, které není 
možno získat na základě nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., do strategických materiálů 
ministerstva, zejména pak do Programu 
rozvoje venkova České republiky na období 
2007 až 2013 (viz úkol č. 1/7).

•• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 až 2013.

•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

byl splněn. Do návrhu programu by-
ly zapracovány požadavky ČSV, ko-
nečnou verzi již neměl ČSV k dispozi-
ci a možnost dotace na stavební inves-
tice Ministerstvo zemědělství ČR  vy-
pustilo těsně před odesláním materiá-
lu orgánům EU.

3. S ohledem na současnou snadnou dostupnost 
nejmodernější techniky ve světě i na našem 
trhu připravit materiál pro propagaci v čes-
kém včelařství (formou publikací, videona-
hrávek apod.).

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: vedoucí představitelé Ce-

chu profesionálních včelařů ČSV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je realizován v  rámci publikační čin-
nosti představitelů Cechu profesio-
nálních včelařů ČSV v časopisu Vče-
lařství.

Činnost 11
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•• Prosazovat vhodné velkovýrobní technolo-
gie formou jejich propagace na vzdělávacích 
akcích organizovaných složkami a zaříze-
ními svazu. K tomu vypracovat jednotnou 
metodiku jako podklad pro učitele včelařství 
a SOUV-VVC, o. p. s., k zapracování do stu-
dijních programů.

•• Termín: 31. 12. 2007.
•• Zodpovídá: vedoucí představitelé Ce-

chu 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. 2008: 
SOUV-VVC, o. p. s.,  zařazuje do vý-
uky v rámci učebního oboru včelař  
přednášky předních odborníků z pra-
xe i výzkumu na téma velkovýrobní 
technologie.

5. Trvale sledovat situaci na tuzemském i za-
hraničním trhu s cukrem a usilovat o mož-
nost nákupu cukru pro krmení včel ze zásob 
intervenčních agentur zemí EU za cenu vý-
znamně nižší než je běžná na tuzemském tr-
hu.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předseda, tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Před-

stavitelé ČSV jednali se SZIF o mož-
nosti získání levného cukru ke kr-
mení včel. Dosud se nepodařilo na-
jít vhodné řešení. Vzhledem ke stavu 
českého cukrovarnického průmyslu, 
kdy se ČR stala dovozcem cukru, ne-
jsou reálné vyhlídky na dodávky tu-
zemského levného cukru.

6. Prosazovat hledání způsobů zvyšování vý-
nosů medu a snižování výrobních nákladů 
na ošetřování včelstev v rámci vypsaných 
grantů.

•• Termín:  v návaznosti na vypsané gran-
ty průběžně.

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

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ve 
VÚVč, s. r. o., byla řešena problemati-
ka v rámci projektů NAZV QH72144 
a NAZV 1G46032.

7. Více využívat časopis Včelařství a svazové 
webové stránky k propagaci nových metod 
a technických vylepšení. Předkládat redak-
ci a redakční radě odborně vysoce kvalitní 
a pro tisk vhodnou formou zpracované člán-
ky.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: vedoucí představitelé Ce-

chu profesionálních včelařů ČSV 
a Sekce komerčních včelařů při ČSV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: O pro-
blematice jsou průběžně publikovány 
materiály v časopisu Včelařství.

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 Programu 
propagace spotřeby med a předat ho Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
a Ministerstvu zemědělství ČR k oponentu-
ře a předložení k projednání orgánům Ev-
ropské unie. V programu preferovat následu-
jící strategii:
a) Informovat o nutričních hodnotách pra-

vého přírodního medu, mimo jiné i ve 
srovnání s klasickým cukrem.

b) Informovat o významu získávání medu 
v souvislosti s opylováním a udržením 
biologické rozmanitosti krajiny.

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

d) Informovat o poškozování medu pasteri-
zací a působením tepelné energie.

e) Zpracovat jednotnou informační strate-
gii podpořenou sérií informačních ak-
tivit a propagačních materiálů.

f) Realizovat soutěže s cílem propagace me-
du.

Cílové skupiny programu:
a) spotřebitelé všech věkových skupin s dů-

razem na děti a seniory,
b) ženy od 20 do 40 let,
c) osoby preferující tzv. zdravý životní styl,
d) odborníci na výživu, zdravotníci,
e) široká veřejnost prostřednictvím tisko-

vých médií.
•• Termín: v průběhu let 2006 až 2007.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

byl bezezbytku splněn. Program byl 
po projednání v PÚV v termínech sta-
novených státními orgány dopracován 
a předložen SZIF a Ministerstvu ze-
mědělství ČR k oponentuře a zaslání 
kompetentním orgánům EU. Po je-
jich vyhodnocení programu byl tento 
přepracován tak, aby byly odstraněny 
veškeré připomínky, týkající se pro-
pagace firem nebo regionů. Věcné za-
měření programu a výběr implemen-
tující organizace byl bez připomínek 
schválen již v prvním kole schvalo-
vacího procesu. Komise Evropských 
společenství pak schválila v červenci 
roku 2006 český Program propagace 
spotřeby medu zpracovaný Českým 
svazem včelařů ve spolupráci s agen-
turou Protocol Service Holding. Pro-

gram propagace spotřeby medu je 
prvním a za Českou republiku jedi-
ným schváleným programem na pro-
pagaci zemědělských produktů spo-
lufinancovaným z prostředků Evrop-
ské unie.

2. V případě schválení Programu propagace 
spotřeby medu zajistit s ním spojenou veške-
rou administrativu a veškeré právní zabez-
pečení.

•• Termín: v průběhu let 2006 až 2007.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

byl bezezbytku splněn. Ve spoluprá-
ci s implementující agenturou byl 
připraven návrh smlouvy mezi ČSV 
a agenturou, který byl předán SZIF 
k oponentuře. Po schválení návrhu 
pak smlouvu podepsali 3. října 2006 
statutární zástupci obou organiza-
cí. Tato smlouva podmiňovala podpis 
smlouvy o propagaci na vnitřním trhu 
(s přílohami o rozsahu více než deva-
desáti stran) mezi SZIF a ČSV, kterou 
statutární zástupci podepsali 3. říj-
na 2006. Částečně však úkol pokraču-
je v návaznosti na kontrolní systémy 
SZIF a orgánů EU, zejména v oblasti 
věcné a finanční, jímž se musí agentu-
ra i ČSV ze smluv podrobovat.
V průběhu roku 2007 byl program 
a jeho financování podroben kromě 
čtvrtletních kontrol monitorovacím 
výborem Ministerstva zemědělství 
ČR dalším kontrolám. V září byla re-
alizace programu, jeho financování 
a administrativa prověřena dvěma zá-
stupci orgánů EU za účasti Minister-
stva zemědělství ČR a SZIF na úrov-
ni náměstkyně s výsledkem „bez vý-
hrad“. V prosinci pak odbor kontro-
ly SOT provedl hloubkovou kontro-
lu, jejímž předmětem byla správnost 
účtování a ověření oprávněnosti vý-
dajů dle NK (ES) 1071/2005 a smlouvy 
o propagaci na vnitřním trhu, EZOZF: 
05 02 10 01 3800 430 se závěrem: 
„Kontrolou nebylo zjištěno porušení 
výše uvedených předpisů.“ I ve dru-
hém roce programu pokračovala jeho 
realizace podle schváleného plánu. 
To konstatovala i kontrola z Evropské 
komise v září 2008.

3. V případě schválení Programu propagace 
spotřeby medu a podpisu všech smluv k za-
bezpečení financování a jeho naplňování 
ihned zahájit realizaci programu.

•• Termín: v průběhu let 2006 až 2007.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

byl bezezbytku splněn. V provozu 
jsou webové stránky www. medeu.cz 
ve druhé grafické verzi z roku 2008 
se základní informací o tvorbě medu, 
jeho produkci, získávání, zpracová-
ní, použití a působení na lidský orga-

Činnost 12



VŠE, CO CHCETE VĚDĚT
O „EVROPSKÉ“ DOTACI
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSVZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV

KE DNI 31. PROSINCE 2008

nizmus, recepty nejen na sladká jídla 
a nekomerční informace o právě pro-
bíhajících akcích, jež se v České re-
publice ve spojitosti s medem a ČSV 
konají, a kontaktní webová adresa, na 
níž je možno nalézt veškeré zaregis-
trované domácí prodejce medu.
Komunikace s veřejností – inzerce – 
2007 (viz tabulka 2)

V rámci spolupráce s nakladatelství-
mi byly publikovány redakční články 
o medu vycházející z programových 
dokumentů (např. Žena a kuchyně, 
dne 5. prosince 2007, v ceně 80 tisíc Kč, 
zdarma; Tommy Food č. 24/2007, „ce-
lostrana“ Med je víc než sladidlo, v ce-
ně 99 tisíc Kč, zdarma atd.). Osobními 
kontakty realizátorů programu s hereč-
kou  Jiřinou Bohdalovou se podařilo 
proniknout do vysílání České televize 
(pořad Dobrá rada nad zlato, s vystou-
pením 2x odborníků o medu). Je pří-
slib další spolupráce. Dále byly v rámci 
programu zajišťovány mj. propagační 
akce na výstavách celostátního význa-
mu, road show ke Světovému dni výži-
vy, tisk tří včelaři oceňovaných propa-
gačních letáků a plakátu atd.
Komunikace s veřejností – inzerce 
2008:

1) Žena a kuchyně – inzerce plus čtvrt 
strany PR;

2) Nejlepší recepty – 1/9 strany PR a bo-
nusové PR – recept na «bábovku»;

3) Puls – inzerce – recepty s medem;
4) Tina – vaříme pečeme – PR a bonu-

sové PR – recept na «bábovku»;
5) Blesk pro ženy – inzerce plus bonu-

sové PR;
6) Blesk Zdraví – inzerce;
7) Tommy Food č. 3/2008 – «celostrana» 

v ceně 99 tisíc Kč zdarma, recept na 
«bábovku»;

8) článek v časopise Zdraví – citace 
z knihy Ing. Dalibora Titěry, CSc., 
navázána redakční spolupráce;

9) spolupráce se školou vaření Chef 
parade, kde je propagován med 
jako alternativa cukru při vaření 
a pečení; 

10) ochutnávky medu – Medové road-
show – byly realizovány vždy v roz-
sahu osmi hodin v obchodních cen-
trech vždy od 10.00 do 18.00 hodin: 
OC Futurum Ostrava, OC Haná 

Olomouc, OC Avion Shop Park Br-
no, OC Olympia Plzeň, OC Dryáda 
Karlovy Vary, OC Nisa Liberec, OC 
Futurum Hradec Králové, OC Čer-
ný Most Praha, OC Letňany Praha, 
OC Chodov Praha a na včelařské 
akci ve Městě Albrechticích (okres 
Bruntál).

Další realizace programu:
Realizace druhého roku programu 
probíhala vesměs dle plánu. Proběh-
la soutěž pro mateřské školy, pro kte-
rou byla zpracována řada informač-
ních a doprovodných materiálů, jež 
byly mj. šířeny i prostřednictvím ča-
sopisu Včelařství. Soutěže se zúčast-
nilo 96 mateřských škol, které zasla-
ly celkem 142 obrázků. Byli vyhláše-
ni dva vítězové. Vítězná cena byl zá-
jezd do DinoParku (zoo) ve Vyškově 
pro oba vítěze.
Podařilo se též snížit některé předpo-
kládané náklady. Rozdíl mezi pláno-
vanými a sníženými náklady byl po-
užit na vytvoření nové grafické podo-
by letáků, plánovací kalendáře 2009, 
závěsné kalendáře 2009 a nové webo-
vé stránky. Bylo vytisknuto 2 x 20 ti-
síc letáků informačního charakteru. 
Dále bylo využito 12 vítězných ob-
rázků z výtvarné soutěže pro mateř-
ské školy pro vytvoření závěsného ka-
lendáře (300 ks) pod ústředním hes-
lem Bez medu to nejde. Bylo vydáno 
50 tisíc kusů plánovacích kalendářů 
na rok 2009 se včelařskou tematikou 
a „medovým menu“. Ty byly distribu-
ovány jako příloha časopisu Včelař-

ství tak, aby byly k dispozici všem čle-
nům Českého svazu včelařů s mož-
ností jejich stažení ze stránek www.
medeu.cz.
V závěru roku 2008 byl připraven scé-
nář na šestidílný seriál TV spotů pro 
ČT za velmi příznivých podmínek, 
které jsou spojeny s velmi dobrou 
vzájemnou spoluprací ČSV a ČT 1. 
Tak zásadní změna náplně programu 
však vyžaduje jednoznačný souhlas 
orgánů EU (zatím je předběžný). Zá-
jem televize o spolupráci je zcela evi-
dentní. I když není přímým důsled-
kem realizace programu, je s progra-
mem přes vystoupení řady funkcio-
nářů na okresech a pracovníků sekre-
tariátu velmi provázán.

4.  Pokračovat ve veškerých aktivitách spo-
jených se svazovou normou Český med 
a usilovat o maximální zapojení včelařů do 
produkce medu této normě vyhovujícího.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: tajemník, komise ÚV ČSV 

pro racionalizaci, předsedové ZO.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je průběžně plněn. Na XV. konferen-
ci zlepšovatelů a vynálezců ve včelař-
ství byly předány zlaté a stříbrné me-
daile (50 a 70) za vzorky medu z celko-
vého počtu 265 (rekordní počet v his-
torii soutěže Český med). Z nich pou-
ze tři nevyhověly normě Český med. 
Za zbývající vzorky obdrželi včela-
ři osvědčení o splnění normy Čes-
ký med. Soutěž pokračovala i v ro-
ce 2007, kdy bylo uděleno 110 zla-
tých a 119 stříbrných medailí. Včela-
ři si postupně uvědomují i význam, 
proslulost a stále se zvyšující hodno-
tu (cenu) svazových ochranných zná-
mek spojených s normou. Tuto tržní 
hodnotu je nutno zohlednit při veš-
kerých jednáních o poskytnutí licen-
ce podnikatelským subjektům mimo 
ČSV. Zájem včelařů je dokumentován 
řadou dotazů na podmínky užívání 
svazových OZ.

Další ročník se konal i v roce 2008. 
Soutěž byla obeslána 243 vzorky. 
V roce 2008 se staly velmi populární 
soutěže o ocenění „potravina roku“, 
které vypisují jednotlivé krajské úřa-
dy. I na těchto soutěžích mají funkcio-
náři svazu významný podíl. Zejmé-
na pak při odborné včelařské pomoci 
krajským organizátorům.

5. Se sdělovacími prostředky jednat o možnos-
ti realizace pořadů, jejichž cílem by byla ne-
jen informace o včelařství jako takovém, ale 
i o včelích produktech na našem trhu, o vyná-
lezcích ve včelařství atp. K tomu využít veš-
keré formy slušného a kultivovaného vystu-
pování i v regionálních vysíláních.

•• Termín: průběžně.
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Titul Číslo
Blesk pro ženy III. 2007, 7. 11. 2007

Fit pro život CT – 29. 3. 2007
Fit pro život 26. 4. 2007

Nejlepší recepty 23. 2. 2007, č. 3/2007
Nejlepší recepty 30. 3., 26. 10. 2007 (2x)

Puls III. 2007
Puls 29. 3., 25. 10., 29. 11. 2007

Tina – Vaříme & pečeme PA – 2. 3. 2007
Tina – Vaříme & pečeme 21. 3., 7. 11. 2007 (2x)
Tina – Vaříme & pečeme  30. 5. 2007

Senior revue Duben 2007
Zdraví 19. 3. 2007, č. 4/2007
Zdraví 16. 4. 2007

Žena & kuchyně 14. 3., 14. 11. 2007
Žena & kuchyně 11. 4., 5. 12. 2007

Tabulka 2
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•• Zodpovídá: předseda, tajemník, členo-
vé ÚV, předsedové OV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
je průběžně plněn předsedou, tajem-
níkem, několika členy ÚV a předsedy 
OV. Viz též bod 9. 3. Ke komplexněj-
šímu vyhodnocení byli členové ÚV 
žádáni o vyhodnocení plnění úkolu 
v okruhu jejich působnosti (formou 
dotazníku).
Podle dotazníku se na propagačních 
a informačních aktivitách podílelo je-
denáct členů ÚV. V roce 2008 došlo 
též k výraznému zvýšení počtu pří-
spěvků do médií na regionální i celo-
státní úrovni ze strany funkcionářů 
ZO a OV. To ale nelze hodnotit jedno-
značně jako aktivity včelařů. Je to mj. 
způsobeno též zvýšeným zájmem sa-
motných novinářů o reportáže spoje-
né s úhyny včelstev v uplynulém ob-
dobí. K tomu též přispívají aktivity re-
alizátorů Programu na podporu spo-
třeby medu, kteří v rámci spoluprá-
ce s novináři dávají tipy na zajímavos-
ti o medu a včelařství jako takovém. 
A to platí jak pro oblast tisku, tak i pro 
rozhlas a televizi.

6. Vydávat propagační včelařský kalendářík 
s informačním obsahem.

•• Termín: každoročně ke dni 30. 11.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Bylo 

splněno v listopadu 2008. Kromě toho 
každý člen svazu obdržel v časopisu 
Včelařství pro potřebu propagace plá-
novací kalendář, který je včelaři hod-
nocen vesměs pozitivně.

7. Expozice ČSV na celostátní úrovni (NATU-
RA VIVA , PRAGAAGRO, ZEMĚ ŽI-
VITELKA, ZAHRADA ČECH atp.) za-
bezpečovat s vysokou hospodárností, ale na 
smluvní profesionální úrovni tak, aby svaz 
důstojně reprezentovaly a maximálně vy-
užily propagační možnosti především ve sfé-
ře obchodní a výchovně-vzdělávací.

•• Termín: v návaznosti na termíny vý-
stav.

•• Zodpovídá: tajemník, pracovníci po-
věření realizací výstavy.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
byl bezezbytku splněn. Dokonce i ně-
kteří včelaři z řad notorických nespo-
kojenců a kverulantů nalezli slovo 
uznání nad úrovní výše uvedených 
výstav.

8. Zabezpečit podmínky pro cenově přijatelnou 
výrobu „svazových“ sklenic tak, aby se vy-
tvořila možnost jejich prodeje podnikatel-
skými subjekty ve včelařství. S výsledky ob-
chodních jednání seznámit včelařskou veřej-
nost formou výzvy 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 vče-
lařů ČSV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: První 
etapa úkolu byla bezezbytku splněna. 
Výzva byla publikována v časopisu 
Včelařství č. 10/2006. Do systému, kte-
rý měl zdokumentovat zájem včelařů 
o výrobu 200 tisíc kusů  „svazových“ 
sklenic se zapojilo celkem 186 poten-
cionálních odběratelů, z toho 26 ZO 
a 3 OV, jež se čestně přihlásili k odbě-
ru více než 510 tisíc sklenic. Tento vý-
sledek byl předán sklárně, která ústy 
svých obchodních zástupců dala pří-
slib, že učiní vše možné tak, aby by-
ly sklenice na trhu v roce 2007, v lep-
ším případě v závěru prvního polole-
tí. Sekce komerčních včelařů při ČSV 
na výzvu nereagovala vůbec, předsta-
vitelé Cechu profesionálních včelařů 
ČSV vyjádřili neoficiálně nespokoje-
nost se zveřejněním sklárnou nabíd-
nuté ceny ve „výzvě“.
V červnu 2007 získala včelařská veřej-
nost na trhu „svazovou“  sklenici Čes-
ký med za cenu dosud nejvíce použí-
vané sklenice Facette. Nemalý podíl 
na tom měli i pracovníci sekretariátu 
ÚV ČSV. Akce je většinou členů svazu 
hodnocena z hlediska propagace me-
du jako velmi přínosná.
I v roce 2008 se do odběru „svazo-
vých“ sklenic zapojilo stále více vče-
lařů, kteří pochopili propagační vý-
znam těchto obalů. Naproti tomu 
s naprostým nezájmem se setkal  prů-
zkum zájmu včelařů o sklenice na 
0,5 kg medu, ve světě jednoznačně 
preferovaných. Na trh bylo uvedeno 
víčko s ochrannou známkou Český 
med, jehož distribuci zajišťuje na zá-
kladě licenční smlouvy SOUV-VVC, 
o. p. s. Návrhy na víčka připravili pra-
covníci sekretariátu ÚV ČSV, redak-
ce Včelařství, grafického studia NVT 
Repro Praha, SOUV-VVC, o. p. s., od-
borník na heraldiku a dva členové 
ÚV. Šest  grafických návrhů hodno-
tilo dvacet laiků i odborníků. Vybra-
ný návrh zvítězil s jednoznačnou pře-
vahou.

9. Ve spolupráci se SZIF zajistit vydání brožu-
ry, která bude kombinací informací pro širo-
kou veřejnost o včelařství a medu a informace 
o možnostech dotace pro včelaře podle naří-
zení vlády ČR č. 197/2005 Sb.

•• Termín: 31. 12. 2006.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn. Brožura byla vy-
dána v srpnu 2006 a mezi odbornou 
i laickou veřejnost byla distribuová-
na poprvé u příležitosti celostátní vý-
stavy Země živitelka. Propagační část 
brožury byla zpracována sekretariá-

tem ÚV ČSV s využitím podkladů pro 
Program propagace  spotřeby medu.
V roce 2008 byla svazem za finanční 
podpory Ministerstva zemědělství ČR 
vydána účelová publikace Včelařství 
v Česku ve čtyřjazyčné mutaci. Ta je 
materiálem přímo ovlivňujícím infor-
movanost obyvatel zemí EU v souvis-
losti s předsednictvím Česka. Její sou-
částí je mj. i informace SZIF o čerpání 
dotací z prostředků EU.

10. Na základě doporučení komise ÚV ČSV 
pro informatiku upravovat svazové we-
bové stránky podle nejnovějších poznatků 
a reálných požadavků členů svazu.

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

se ÚV ČSV pro informatiku.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je průběžně plněn v rámci sekretari-
átu ÚV ČSV tzv. pracovní skupinou 
pro web. Komise pro informatiku ne-
uplatnila požadavek na zásadní úpra-
vu webových stránek, ani požadavek 
na šablonu webových stránek pro zá-
kladní organizace.

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 Před-
boj a šetření orgánů činných v trestním říze-
ní zabezpečit účinnou spolupráci všech stá-
vajících pracovníků sekretariátu ÚV ČSV, 
zejména při poskytování podkladů, důkaz-
ních a archivních materiálů. Stejným způ-
sobem zabezpečit veškerou 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. 2008: Úkol 
byl splněn. Veškeré požadované ma-
teriály byly předány jak orgánům čin-
ným v trestním řízení, tak ÚKRK.
Policie ČR svým rozhodnutím ze dne 
31. ledna 2007 trestní oznámení, které 
podali Mgr. Vlastimil Protivínský, 
Jan Halada, Milan Špaček a Ladislav 
Špaček, odložila.
Po neúspěšné výzvě jedinému vlast-
níkovi převáděných akcií V. Kořá-
novi k zaplacení byla podána příslušná
 žaloba k Rozhodčímu soudu. Ten 
uznal nárok ČSV a uložil Kořánovi 
zaplatit 3 miliony Kč s příslušenstvím 
a náklady sporu. Dne 9. dubna 2008 
byl vydán exekuční příkaz. V současné 
době věc řeší exekutor. Druhá splátka 
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dle smlouvy 1, 4 milionu Kč je splatná 
dne 27. března 2009.
Přihláška pohledávky ČSV do kon-
kurzního řízení ve výši 15 592 839 Kč
byla řádně podána a následně byla 
p o p ř e n a  s p r á v c e m  k o n k u r z n í 
podstaty a V. Kořánem. Proto byla 
p o d á n a  ž a l o b a  p ro  u r č e n í  t é t o 
pohledávky. Krajský soud v Praze 
určil, že z uplatněných pohledávek 
nejsou promlčeny pohledávky ve výši 
2 533 839 Kč, v ostatním pak žalobu 
zamítl .  ČSV se o dvolal  a  Vrchní 
soud rozhodnutí KS Praha potvrdil. 
Rozsudek nabyl právní moci dne 
21. ledna 2008.
Dne 2. června 2008 vydal Krajský 
soud v Praze v konkurzním řízení 
usnesení o rozvrhu zpeněženého ma-
jetku z podstaty. Usnesení bylo napa-
deno odvoláním V. Kořána a součas-
ně byla podána žaloba na vyloučení 
jiné peněžité pohledávky z exekuč-
ního řízení panem Jiráskem, na které-
ho V. Kořán převedl svou pohledávku 
přiznanou mu předmětným rozvrho-
vým usnesením. 
Po vyřešení vlastnictví pohledávky 
bude pokračováno jak v konkurzním, 
tak v exekučním řízení.
Kvalifikovaný právní rozbor ve věci 
případných nároků akcionářů bude 
publikován ve Včelařství č. 1/2009.

2. Důsledně sledovat ekonomické výsledky ve 
všech subjektech s majetkovým podílem ČSV. 
Ze zjištěných nedostatků vyvozovat oka-
mžitě závěry v rámci kompetencí správních 
a dozorčích rad. Okamžitě informovat PÚV 
ČSV.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčích 

a správních radách.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Eko-

nomika všech subjektů je hodnocena 
v příslušných orgánech podle základ-
ních dokumentů, kterými jsou zřizo-
vací listiny, popř. statut. V průběhu 
roku 2007 a 2008 nebyly zjištěny ta-
kové okolnosti, jež by vyžadovaly mi-
mořádný zásah. Kromě toho je hod-
nocení výkonů SOUV-VVC a Včelpa, 
s. r. o., pravidelnou součástí práce 
PÚV a statutárních zástupců svazu 
(to kromě valných hromad ve výko-
nu funkce předsednictva). Oba právní 
subjekty jsou navíc hodnoceny nezá-
vislými audity. Ke Včele Předboj, a. s., 
viz bod 10.1.
V roce 2007 došlo k hloubkové kon-
trole v SOUV-VVC, o. p. s., na správ-
nost použití investičních prostřed-
ků ze státního rozpočtu. Kontrolu 
provedlo Finanční ředitelství Hradec 
Králové se závěrem, že financování 
proběhlo v souladu s ustanoveními 
zákona o rozpočtových pravidlech.

Na postu ředitele Včelpa, s. r. o, do-
šlo v dubnu 2007 k výměně. Této 
personální změně předcházel audit 
hospodaření a předávací inventura. 
Mimo jiné byl zakoupen stroj na
výrobu mezistěn od firmy Ritschie 
(SRN)  za pořizovací cenu 921 tisíc Kč
včetně dopravy a instalace. Byl dosažen 
kladný hospodářský výsledek a obrat 
o 3 miliony vyšší než v roce 2006. 
Společnost získala certifikaci pro 
produkty ekologického zemědělství. 
Byl  realizován vývoj a  následně 
výroba nových komerčních  výrobků 
– studentská medová směs, švestky 
v medu, vlašské ořechy v medu. 
Byla zrušena nerentabilní prodejna  
v Luhačovicích. Společnost získala 
hlavní cenu výstavy Země živitelka 
2007 – Zlatý klas s kytičkou – za směs
medu s mateří kašičkou a pylem 
Honey Vit. V podniku došlo  k čá-
stečné rekonstrukci ústředního tope-
ní, k minimalizaci režijních a vý-
robních nákladů, rozšíření IT na další 
pracoviště (ekonom, laboratoř, ob-
chodní odd.). Hospodářské výsledky 
byly pro všechny kontrolory zveřej-
něny po ukončení auditu v obchod-
ním rejstříku. 
Za rok 2008 vykazuje společnost 
kladný hospodářský výsledek. Došlo 
ke snížení mzdových nákladů o 10 
procent. Z aktivit firmy za toto období 
lze mj. uvést:
1) recertifikace HACCP i pro pro-

dukty ekologického zeměděl-
ství;

2) diplom a čestné uznání na vý-
robek studentská medová směs 
Včelpo a med květový pastový 
450 g (Regionální agrární komo-
ra, Mendelova zemědělská a les-
nická univerzita a Veterinární 
a farmaceutická univerzita Br-
no);

3) nové výrobky kosmetické řady 
Šalvěj spray 15 ml, Šalvěj kapky 
50 ml, Šalvěj s propolisem spray 
150 ml, Šalvěj s propolisem kap-
ky 50 ml, nové druhy výrobků řa-
dy API-GEMMO a kosmetické 
řady Propolis;

4) nové obchodní realizace (prodej 
medu navýšen finančně o 82 pro-
cent);

5) podána žádost na dotace (SZIF – 
2 miliony Kč) na novou techno-
logii plnění, uzavírání a etiketo-
vání energetických stimulantů 
(placeno spolupracující společ-
ností Food formou předplatby za 
práci). Zařízení bude majetkem 
Včelpa, s. r. o.;

6) sponzoring výročních akcí ZO 
ČSV, registrace užitných vzorů 
Med s konopím, Dědečkův med, 

příprava další komerční řady me-
dových výrobků;

7) výroba velmi kvalitních mezi-
stěn;

8) nové webové stránky www.vcel-
po.cz.

Orgány státní správy nebyla schválena 
dotace na novou technologii. Jednání 
však stále probíhají. Plánovaný výkup 
medu nebyl díky známé situaci v roce 
2008 splněn. Došlo k propadu v pro-
deji voskových mezistěn o 20 pro-
cent.
Včelařská prodejna a bistro ČSV, 
s. r. o., vykázala v roce 2008 kladný 
hospodářský výsledek. Objem tržeb 
velmi pozitivně ovlivnilo zmenšení 
tvrdosti cenového limitu pro nákup 
včelařských zařízení podle nařízení 
vlády č.  197/2005 Sb.  v platném 
znění.
Správní a dozorčí rady společností 
vykonávají své funkce v souladu 
se zakládacími dokumenty společ-
ností.

3. Předsednictvu ÚV ve funkci valných hromad 
společností s majetkovou účastí svazu oka-
mžitě a s nejvyšší náročností řešit případné 
ohrožení ekonomických funkcí těchto společ-
ností, až po návrhy řešení v kompetenci ÚV 
ČSV.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: členové PÚV, členové ÚV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Eko-

nomické funkce společností nebyly 
ohroženy.

4. Pro zabezpečení kontrolního systému dozor-
čí rady ve  Včelpu, s. r. o., zejména v oblas-
ti obecně závazných veterinárních předpisů 
(v návaznosti na předpisy EU), rozšířit do-
zorčí radu o jednoho odborníka se speciali-
zací na veterinární medicínu.

•• Termín: 31. 12. 2006.
•• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčí ra-

dě Včelpa, s. r. o., a členové PÚV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

splněn bezezbytku. Lze konstatovat, 
že přítomnost veterináře v dozorčí 
radě je jednoznačným přínosem pro 
kvalitu rozhodování tohoto orgánu 
společnosti.

11.
ZLEPŠOVAT SYSTÉM ČINNOSTI

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 11 se ukládá:

1. Nadále využívat přílohu časopisu Včelařství 
k informování všech organizačních složek 
svazu i jeho jednotlivých členů.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: tajemník, redakční rada 

časopisu Včelařství.
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•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
průběžně plněn.

2. Organizačně zabezpečit technicko-ekono-
mické aktivy funkcionářů 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. 2008: Úkol 
průběžně plněn. Technicko-ekono-
mické aktivy jsou pořádány pravidel-
ně na základě požadavků ČSV.

3. Pro potřebu funkcionářského aktivu ČSV 
vydat metodiku pro zabezpečení realiza-
ce zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony související s oblastí evidence 
obyvatel (změna zákona o sdružování obča-
nů).

•• Termín: 30. 6. 2008.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Na za-

sedání ÚV v listopadu 2006 byla při-
jata změna názvu Českého svazu vče-
lařů na Český svaz včelařů, občanské 
sdružení (Český svaz včelařů, o. s.).
V návaznosti na změnu názvu by-
lo aktualizováno znění stanov ČSV 
a provedena registrace na Minister-
stvu vnitra ČR. Na základě přijatých 
změn byl pro informaci členů sva-
zu vydán oběžník ČSV č. 1/2007. Ke 
konci roku 2008 bylo ještě 77 základ-
ních organizací, jež dosud nepožáda-
ly o přeregistraci.

4. V rámci možností technického vybavení 
a odborné kvalifikace členů ČSV v oblasti 
výpočetní techniky zabezpečit co možná nej-
vyšší využití administrativního programo-
vého vybavení a komunikace prostřednic-
tvím výpočetní techniky.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: V ro-

ce 2008 byla zahájena práce na ver-
zi programu Evidence, která by měla 
sloužit okresním výborům. Bohužel 
stále mnoho ZO i OV zatím nevyužívá 
možností moderní techniky. Důsled-
kem je příliš vysoká náročnost výko-
nu funkcí jednotlivých funkcionářů, 
zvláště v oblasti agendy spojené s do-
tacemi.

5. Aktualizovat programové vybavení pro evi-
denci v ZO a vedení účetnictví ZO a OV 
v návaznosti na obecně platná závazná na-
řízení.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Byly 

zpracovány nové verze programů Evi-
dence ZO (nyní 3.4.) i účetního pro-
gramu. Vzhledem ke změně zákona 
o účetnictví zatím není aktuální účet-

ní část programu – bylo odloženo po-
vinné vedení podvojného účetnic-
tví. Problém působí zatím to, že orga-
nizační složky udržují evidenci jak 
ve verzi pro Windows, tak ve staré ver-
zi pro DOS. Je obtížné určit počet or-
ganizací používajících počítačovou 
evidenci (vzhledem k možnosti zís-
kání programu z internetu). Lze se ale 
domnívat, že se jedná asi o 30 pro-
cent.

6. Krajské koordinační výbory využít při jed-
náních se státními orgány a orgány místní 
samosprávy k jejich co nejširší informova-
nosti o včelařství a jeho potřebách (financo-
vání, dotace, granty atp.).

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

v gesci předsedů ZO a OV. Není ucele-
ná informace, i když v některých kra-
jích je úkol plněn na vysoké úrovni 
s konkrétními výstupy.

7. V maximálně možné míře využívat možností 
komunikace formou elektronické pošty s cí-
lem minimalizovat náklady na spojové služ-
by. Přitom však vždy vyhodnotit, zda se ne-
jedná o dokument, který je nutno poslat v lis-
tinné formě (např. podepsané originály žá-
dostí o dotace).

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Bo-

hužel se zatím tuto formu komunika-
ce nedaří příliš prosazovat.

8. Pro potřebu funkcionářského aktivu ČSV 
zpracovat archivační a skartační řád ČSV 
s cílem bezpečného zachování archivního bo-
hatství budoucím generacím.

•• Termín: 30. 6. 2006.
•• Zodpovídá: tajemník.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

bezezbytku splněn. Archivační a skar-
tační řád ČSV byl vydán ve směrnici 
ČSV č. 2/2006 a publikován ve vnitřní 
příloze časopisu Včelařství č. 5/2006.

12.
PODÍLET SE NA PŘÍPRAVĚ

KOORDINAČNÍHO CENTRA
VČELAŘSKÝCH ORGANIZACÍ EU

S CÍLEM VYTVOŘIT
OFICIÁLNÍHO A SILNÉHO

PARTNERA PROSAZUJÍCÍHO ZÁJMY
VČELAŘŮ A OBORU V ORGÁNECH EU

Ke splnění hlavního úkolu č. 12 se ukládá:

1. Na všech mezinárodních jednáních s part-
nerskými svazy, především se členy meziná-
rodní federace Apislavia, prosazovat myš-
lenku vzniku koordinačního centra včelař-
ských organizací EU. V maximální míře 
v té souvislosti spolupracovat se svazy, kte-

ré v minulém období poukázaly na podobné 
problémy včelařství ve své zemi a obdobné, 
popř. stejné cesty k jejich odstranění. Kon-
krétně se jedná o včelařské svazy Slovenska, 
Německa a Rakouska.

•• Termín: průběžně.
•• Zodpovídá: vedoucí mezinárodních 

delegací na všech úrovních.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Ob-

last kontaktů s představiteli včelař-
ských organizací zemí EU byla v roce 
2008 charakterizována osobními se-
tkáními představitelů ČSV se zástupci 
těchto organizací, ale též komunikací 
telefonickou či písemnou.
Při jednáních v Bruselu (únor a lis-
topad 2008) se předseda ČSV setkal 
s představiteli komise pro včely a med 
v COPA-COGECA Etienem Brun-
neauem (navštívil dvakrát Českou re-
publiku) a též tajemníkem komise 
Stanislavem Jašem. Významnou po-
mocí v uplatnění názorů ČSV na pro-
blematiku včelařství v EU prezen-
tovanou v jednáních v Bruselu byla 
přítomnost stálého zástupce Agrární 
komory ČR v Bruselu Karla Matouš-
ka. Zdá se, že náhled na vývoj a bu-
doucnost evropského včelařství pre-
zentovaný v Bruselu je nejen identic-
ký s náhledem Českého svazu včela-
řů, ale je dokonce iniciativou české, 
slovenské a polské delegace ze setká-
ní v polských lázních Krynica v ro-
ce 2007. Nelze ani opomenout setká-
ní 17 představitelů evropských vče-
lařských organizací, které se s doku-
mentem z polské Krynice ztotožni-
lo na jednání v australském Melbour-
ne v září roku 2007. Na základě pod-
nětů vycházejících z české strany jed-
nal o včelařské problematice Evrop-
ský parlament na konci roku 2008. Po-
žadavky na EK, jež ve svém usnesení 
schválil, souzní s požadavky Českého 
svazu včelařů.
Bilaterální rozhovory vedl předseda 
ČSV s představiteli organizovaných 
včelařů Polska a Německa v rámci 
Všepolských dní včelařství a medu 
v Krakově. Zde se naposledy setkal 
oficiálně s odstupujícím preziden-
tem Německého svazu včelařů Anto-
nem Reckem. Poděkoval mu za péči 
v oblasti budování přátelských vztahů 
mezi včelaři obou zemí. Nově zvole-
ný prezident organizovaných němec-
kých včelařů Peter Maske obdržel gra-
tulační dopis předsedy ČSV ke zvole-
ní a následně s ním bylo uskutečně-
no krátké pracovní setkání při zasedá-
ní v Bruselu. Bylo dohodnuto, že do-
jde k obsáhlému jednání mezi těmi-
to představiteli v březnu 2009 na půdě 
České republiky.
Dalším důležitým kontaktem v roce 
2008 byla přátelská návštěva české de-
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legace ve Slovinsku. Na tomto jedná-
ní došla česká delegace k poznání, jak 
silným fenoménem je propagace obo-
ru formou kvalitních publikací, kte-
rých Slovinský včelařský svaz vydává 
poměrně mnoho. Tato země je příkla-
dem nejen pro naše včelaře, ale i pro 
celou Evropu v tom, jak lidé ctí včela-
ře – spolutvůrce krásné přírody. Chov 
včely kraňské ve Slovinsku je doslo-
va posvátnou činností. Reciproční ná-
vštěva představitelů organizovaných 
včelařů Slovinska se uskuteční v ro-
ce 2009.
Významnou událostí na poli me-
zinárodních kontaktů bylo setkání 
předsedy ČSV s prezidentem maďar-
ských organizovaných včelařů Pete-
rem Brossem a předsedou Sloven-
ského zväzu včelárov Ľudovítem Gá-
lem v Ipeľském Sokolci na hranicích 
Slovenska a Maďarska. Zde byly kon-
zultovány především otázky falšová-
ní medu, čerpání dotací z národních 
a evropských zdrojů a práce s mláde-
ží. Ze závěrů rozhovorů vyplývá, že 
především v oblasti práce s mládeží 
zaujímá ČSV přední místo v Evropě.
Další zahraniční aktivitou Českého 
svazu včelařů byla účast na kongre-
su Apislavie v ukrajinském Kyjevě na 
podzim 2008. Zde česká delegace vel-
mi výrazně přispěla k tvorbě nových 
stanov federace a dalšímu vývoji to-
hoto společenství. Předseda ČSV byl 
zvolen viceprezidentem Apislavie. 
Sekretariát sídlí nadále v Bratislavě 
a je tedy dobrý předpoklad tvorby no-
vých nosných pilířů v činnosti Apisla-
vie právě v ČSV a SZV.
Jako ne příliš efektivní se z dnešního 
pohledu jeví účast české delegace na 
regionálním protestu německých vče-
lařů v Braunschweigu v červenci 2008 
proti používání pesticidů. Zúčastnili 
se předseda, místopředseda a vedoucí 
odborného oddělení sekretariátu ÚV 
ČSV. Nepřítomnost vedoucích před-
stavitelů Německého svazu včelařů 
podtrhla lokální charakter této akce.
Na bázi elektronické či telefonické ko-
munikace byly v roce 2008 kontak-
ty s předsedou včelařské organizace 
v Rakousku  Josefem Ulzem. Konkrét-

ním výstupem těchto vazeb byla účast 
dětí z Rakouska na soutěži Zlatá včela 
s perspektivou dalších kontaktů mla-
dých chovatelů včel z obou zemí v lé-
tech budoucích.
Několikrát za rok 2008 se uskutečni-
lo setkání představitelů ČSV a SZV při 
různých příležitostech (např. Konfe-
rence vynálezců a zlepšovatelů v Bra-
tislavě, jednání koordinačního výbo-
ru ČSV a SZV v Praze, osobní setkání 
předsedů SZV a ČSV apod.) Předseda 
ČSV byl přítomen na sjezdu SZV v Ži-
lině. Jeho vystoupení v rámci jednání 
sjezdu bylo přijato s maximálním po-
chopením.
Původní záměr vytvoření silného 
partnera (centra) v oboru včelařství 
vůči orgánům EU se jeví v součas-
ných ekonomických podmínkách ja-
ko velmi nereálné. Snahou ČSV je po-
sílit postavení včelařských organiza-
cí seskupených nejen v Apislavii, ale 
především spolupráci s organizace-
mi Rakouska a Německa. Český svaz 
včelařů počítá s prezentací své prá-
ce ve francouzském městě Montpel-
lier v rámci kongresu Apimondie v zá-
ří roku 2009.

13.
PODPOROVAT

ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ
VČELSTEV V KRAJINĚ

ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ
BIOLOGICKÉ ROVNOVÁHY

OPYLENÍ KULTURNÍCH
A PLANĚ ROSTOUCÍCH

ROSTLIN, PODPOROVAT
PŘÍSUNY VČELSTEV

K JEDNOTLIVÝM KULTURÁM

Ke splnění hlavního úkolu č. 13 se ukládá:

1. Podporovat vytváření podmínek pro přemís-
ťování včelstev za účelem opylení a snůšky 
na celém území republiky, zejména pak osvě-
tovou činností mezi zemědělci.

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

nizačních složek ČSV.

•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 
trvalý, je plněn. K osvětové činnos-
ti však musejí být vždy nejméně dva 
partneři a alespoň jeden musí mít sna-
hu naslouchat. A to je v oblasti kočo-
vání u zemědělců výjimka. Zřejmě 
i proto poklesly počty přísunů včel-
stev z celkem 53 432 přísunů v roce 
2007 na 41 900 v roce 2008. Z toho by-
lo 27 334 přísunů k plodinám a 14 566 
k využití lesní snůšky.

2. Usilovat o udržení, popř. o zvýšení všech fo-
rem ekonomických podpor pro kočující vče-
laře.

•• 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. 2008: Při 

veškerých jednáních s orgány státní 
správy a přípravě programových do-
kumentů v roce 2006 byl prosazován 
požadavek ekonomických podpor 
pro kočující včelaře. To pokračovalo 
i v celém roce 2007 s výsledkem schvá-
lení dotací na kočování orgány EU. 
V roce 2008 byla racionalizace kočo-
vání podpořena podle nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., v platném znění, část-
kou 7 844 tisíc Kč. V rámci této dotace 
bylo přispěno na 21 756 přisunutých 
včelstev v celkové výši 3 263 tisíc Kč,
zbytek chovatelé včel využili pro in-
vestice do kočovného zařízení.

14.
KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

K naplnění sjezdového usnesení rozpra-
covaného do konkrétních úkolů se uklá-
dá:
1. Kontrolu plnění přijatých úkolů provádět na 

zasedáních PÚV průběžně a na plenárních 
zasedáních ÚV ČSV formou písemné zprá-
vy 1x ročně.

•• Zodpovídá: předseda.
•• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2008: Úkol 

je plněn touto zprávou.
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III.III.
DALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU ÚV ČSVDALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU ÚV ČSV

SVÉPOMOCNÝ FOND,
PRÁVNÍ PROBLEMATIKA

A SPRÁVA BUDOV

Příděl do svépomocného fondu Českého 
svazu včelařů na rok 2008 činí 3 564 967 Kč.

   Ke dni 31. prosince 2008 bylo na sekretariát 
ÚV ČSV doručeno 201 žádostí o příspěvek 
ze svépomocného fondu. Projednány 
byly všechny žádosti,  3 žádosti jsou 
neúplné, čeká se na doplnění, zamítnuto 
bylo 8 žádostí. Nejvíce škodních případů 

má okres Nový Jičín (9),  dále okresy 
Havlíčkův Brod (8) a České Budějovice (8).
Nejvyšší  součet všech příspěvků na 
škodní případy má okres Pardubice 
(115 760 Kč), dále Brno-venkov (92 600 Kč)
a  Č e s k é  Bu d ě j o v ic e  ( 85  7 2 6  K č ) .  Z e 
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svépomocného fondu nečerpalo 20 okre-
sů a 951 základních organizací.

Nejvíce škod na včelařském majetku 
bylo způsobeno neznámým pachatelem 
– 112 žádostí (za 716 515 Kč), 60 případů 
bylo způsobeno vichřicí a pádem stromu 
(škody ve výši 512 185 Kč), 22 škod (v hod-
notě 475 202  Kč) bylo způsobeno požárem,
v ostatních případech (blesk, povodeň, kru-
pobití) bylo 7 žádostí (škoda za 23 142 Kč).

Příspěvky byly přiznány v celkové 
hodnotě 1 727 044 Kč.

Ke dni 31. prosince 2008 vyplatila účtár-
na poškozeným včelařům 2 367 684 Kč.
V této částce je vyplacení příspěvků ještě 
z konce roku 2007. Příspěvky přiznané 
koncem prosince roku 2008 nebyly již 
zúčtovány v roce 2008 a přecházejí do 
roku 2009. Škod nad 20 000 Kč bylo 27 
v celkové hodnotě příspěvků 816 955 Kč. 
Nejvyšší vyplacený příspěvek byl ve výši 
64 924 Kč. Další náklady ze svépomocného 
fondu v roce 2008 znamenaly poštovné, 
znalečné, delegačné, cestovné a soudní 
poplatky, celkem ve výši 64 055 Kč. Úrazové 
pojištění členů ČSV činilo 183 719 Kč.

Celkové výdaje ze svépomocného fon-
du za rok 2008 tak, jak jsou vykazovány 
účtárnou sekretariátu ÚV ČSV, byly 
2 615 458 Kč.

Zůstatek z minulých let ke dni 31. pro-
since 2008 činí 18 352 314 Kč.

Komise svépomocného fondu (KSF) 
se sešla čtyřikrát. Projednala 15 případů 
odvolání. Příspěvek přiznala v 1 případě 
s použitím § 5 odst. 6 e) statutu SF, tj. 
přiznala příspěvek, i když se na škodu SF 
nevztahuje, avšak nepřiznání příspěvku 
by bylo ke všem okolnostem příliš tvrdé. 
Ve 13 případech rozhodnutí potvrdila. 
V průběhu roku KSF připravila změnu 
„Zásad pro poskytování příspěvků ze 
svépomocného fondu ČSV při vzniku 
š ko d  n a  v č e l a ř s k é m  m aj e t k u  č l e n ů 
ČSV“. Změnu schválil ÚV ČSV na svém 
listopadovém zasedání, a to s účinností od 
1. ledna 2009.

V časopisu Včelařství číslo 10/2008 
byl uveřejněn článek, ve kterém KSF 
poskytla náměty na předcházení škodám 
na včelařském majetku.

Dále byli členové ČSV průběžně in-
formováni prostřednictvím časopisu 
Včelařství  a  web ových stránek ČSV 
o právních předpisech v oblasti včelařství 
a o jejich změnách.

V roce 2008 byly v rámci právní pomo-
ci dle statutu SF v řízení 4 soudní spory
(3 spory byly sousedské, 1 spor o náhradu 
škody). Úspěchem včelaře skončil dlouho-
letý spor o náhradu škody způsobené hro-
madným úhynem včel následkem otravy. 
Tři sousedské spory dosud probíhají.

Dosud nebylo ukončeno konkurzní 
řízení Včely Předboj, a. s.

Právní oddělení vede evidenci poško-
zených, kteří žádají o plnění  z úrazového 
pojištění členů ČSV a provádí prvotní 
kontrolu potřebných dokladů. Tyto pak 
zasílá na příslušné oddělení pojišťovny. 
Pojistné pro rok 2008 bylo zaplaceno 

ve výši 183 719 Kč. V roce 2008 bylo po-
jišťovně postoupeno k vyřízení 20 řádně 
vyplněných formulářů oznámení úrazu 
s příslušnými přílohami (11 případů 
úrazu bylo způsob eno při  práci  na 
kotoučové pile nebo hoblovce, 4 pádem 
ve včelíně nebo při sbírání rojů, 2 případy 
byly způsobeny popálením při požáru, 
ostatní případy úrazu se staly při práci se 
včelami). Pojišťovna vyplatila v roce 2008 na 
pojistném plnění našim členům 94 970 Kč.

Právní oddělení vede též evidenci ná-
hrad vyplacených v souvislosti s likvidací 
včelstev a včelařského majetku z důvodu 
nákazy morem včelího plodu – a to náhrad 
vyplacených státem. V roce 2008 stát vyřídil 
285 žádostí, z toho 5 zamítl z důvodu 
nedodržení lhůty podání. Vyplaceno 
bylo rekordních 15 803 352 Kč. Nejvyšší 
náhrada jednotlivci činila 665 965 Kč. 
Poprvé byly v roce 2008 vypláceny náhrady 
za vyšetření měli v ochranných pásmech 
moru včelího plodu. O náhradu požádalo 
141 základních organizací ČSV, které pak 
náhrady rozdělovaly svým postiženým 
členům. Celkem takto obdrželi žadatelé 
2 219 054 Kč. Součet náhrad v roce 2008 
činil 18 022 406 Kč (o více než 5 milionů Kč
oproti roku 2007).

V roce 2008 řešilo právní oddělení 
166 písemných dotazů řadových včelařů 
a funkcionářů ČSV. Dotazy jsou zasílány 
jednak klasickou poštou a jednak e-mailem 
přímo na adresu právního oddělení ČSV. 
Elektronický způsob korespondence 
naprosto převažuje.

V roce 2008 právní oddělení připravilo 
ke  s c h v á l e n í  v n it ř n í  p ř e d p i s y  Č S V 
– požární řád, organizační řád, změnu 
domovního řádu a předpisy týkající se 
čerpání sociálního fondu ČSV. V souvislosti 
se změnou nařízení vlády č. 197/2005 
Sb., kterou došlo k rozšíření dotačního 
titulu technická pomoc – a to o odměny 
za práci vedoucích včelařských kroužků 
mládeže – byla novelizována směrnice 
č. 1/2006 o organizačním zabezpečení 
vzdělávací činnosti. Dále právní oddělení 
komentovalo v oběžníku č. 1/2008 změnu 
právních předpisů ohledně placení 
zdravotního pojištění z příjmů z funkčních 
požitků funkcionářů organizačních 
jednotek svazu. Oběžník ČSV č. 3/2008 
obsahoval výklad k problematice užívání 
osobních údajů členů ČSV a potřebné 
kroky k narovnání dosavadních novel 
zákona o ochraně osobních údajů č. 101/
2000 Sb., v platném znění, s vedením 
evidence členů v základních organizacích 
a s vedením evidence členů pro zasílání 
časopisu Včelařství.

Knihovna v pražském sídle svazu čítá 
8 330 knih, z toho je 5 003 v jazyku českém, 
2 056 v německém a 1 271 v ostatních 
cizích jazycích. Do fondu bylo v průběhu 
roku zaevidováno 155 titulů, převážnou 
část tvoří darované knihy. U nečitelných 
signatur došlo k výměně 200 štítků.

Knihovna disponuje s 728 audio-
vizuálními nosiči, z toho 104 kusů jsou 
DVD, 44 kusů jsou CD, 19 disket a 561 
videokazet. Pro opotřebovanost bylo 
vyřazeno 25 audiovizuálních nosičů.

Formou výměny odebírá knihovna 32 
zahraničních a 9 tuzemských časopisů. 
Ke svázání bylo dáno 131 časopiseckých 
titulů. Českých a zahraničních časopisů 
je evidováno celkem 7 224. Darované 
časopisy, které již knihovna vlastní, byly 
předány SOUV-VVC, o. p. s., v Nasavrkách. 
Pro zpracování Odborných včelařských 
p ř e k l a d ů  b y l o  p o u ž i t o  p ř e s  1 0 0 
zahraničních časopisů. Byla provedena 
a k t u a l i z a c e  č a s o p i s ů  p r o  N á r o d n í 
knihovnu. Došlo k výměně 500 štítků 
se signaturou za nové. Celoroční počet 
výpůjček činil 2 259. Z toho bylo půjčeno 
1 180 videokazet, 521 časopisů a 550 knih. 
Do knihovny si v roce 2008 přišlo vypůjčit 
knihy,  časopisy,  videokazety a DVD 
celkem 580 návštěvníků. Zapomnětlivým 
včelařům bylo rozesláno 50 upomínek. Po 
zakoupení archivních krabic byl roztříděn 
archivní materiál (etikety, fotografie, 
známky, plakáty, diplomy, pamětní listy, 
lidová tvořivost, medaile, pozvánky).

Knihovna včelařského střediska v Ro-
sicích vlastní 1 588 knih. Přírůstky převo-
dem z knihovny v pražském sídle svazu 
činily 39 publikací. Dále byly dodány DVD 
Včelařský rok I  a Proč hynou včely. Počet 
výpůjček byl 124 kusů. Byly vytříděny 
starší  ročníky včelařských časopisů 
a doplněny do knihovny. Přebytek byl 
vydán se souhlasem ústřední knihovny 
do ZO ČSV Dubicko pro knihovnu jejich 
včelařského muzea. Včelařské časopisy 
Včelařství (2x) a Včelár (1x) byly svázány.

Expedice průběžně aktualizuje data-
bázi členů pro účely zasílání časopisu 
Včelařství, adresář ZO, OV, ÚV – příjemců 
pošty, vyřizuje objednávky tiskopisů, 
rozesílá Odborné včelařské překlady 
a Včelára soukromým odběratelům. Pře-
trvávajícím problémem zůstává včasné 
nahlášení změn adres funkcionářů ČSV, 
odhlášení a přihlášení nových členů 
svazu. V polovině roku 2008 ukončila svůj 
pracovní poměr odchodem do důchodu 
dlouholetá pracovnice oddělení expedice 
Květuše Burdová. Agendu plně převzala 
Jaroslava Nechybová.

Stejně jako každý rok, tak i v roce 2008 
proběhl seminář soudních znalců oboru 
zemědělství, odvětví včelařství.

VYDAVATELSKÁ
ČINNOST

VČELAŘSTVÍ

Také v roce 2008 pokračoval Český svaz 
včelařů ve vydávání barevného měsíčníku 
Včelařství plnícího dvojí roli – odborného 
a spolkového periodika. 

Jednotlivá vydání čítala zpravidla 
48 stran (4 strany barevné integrované 
obálky, 28 barevných stran základní čás-
ti časopisu a 8 či 16 stran černobílé vnitřní 
přílohy). V případě nutnosti byl rozsah vy-
dání rozšířen zvýšením počtu stran černo-
bílé vnitřní přílohy na 24 i 32 a časopis tak 
dosáhl celkového počtu 56 i 64 stran. 

Základní obsah periodika tvořily odbor-
né materiály. Ty vznikaly ponejvíce z pod-
nětu redakční rady a pracovníků Výzkum-
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ného ústavu včelařského, s. r. o.,  ale i od-
borníků z jiných vědeckých pracovišť. 
Dolští odborníci poskytovali redakci kon-
zultační činnost, spolupráce s ústavem 
byla výborná. Obrazem této spolupráce je 
i vydání speciální vnější barevné přílohy 
Včelařství č. 3/2008 nazvané Proti varroá-
ze bojujme po celý rok, která se u čtenářů 
setkala s mimořádně příznivým ohlasem.

V prvním pololetí čtenáři výrazně pozi-
tivně ocenili i vydání černobílého oběžní-
ku ČSV č. 1/2008 jako vnější přílohy Vče-
lařství č. 5/2008 s informacemi k „evrop-
ské“ dotaci podle novelizovaného naří-
zení vlády č. 197/2005 Sb. Oběžník vzni-
kl součinností pracovníků sekretariátu 
ÚV ČSV a redakce. Ve druhém polole-
tí redakce intenzivně pracovala na přípra-
vě publikace Ekologie a včelařství k vydá-
ní a v předvánočním období také na pří-
pravě reprezentativní příručky Včelařství 
v Česku.

Pokud jde o celkovou situaci kolem ča-
sopisu, pak i v roce 2008 se nadále zvyšo-
val deficit mezi možnostmi publikování 
a zájmem čtenářů o zveřejnění příspěvků 
ve Včelařství. Časopis má naprosto nedo-
statečnou publikační kapacitu. Jeho roz-
šíření v základní (barevné) části však není 
z finančních a personálních důvodů mož-
né. Proto ve zpravodajské i odborné čás-
ti časopisu jsou zveřejňovány jen aktuální 
a obsahově nejvýznamnější a nejzajíma-
vější příspěvky. Materiály bez doprovod-
ných ilustrací jsou přesouvány do vnitř-
ní přílohy, čímž je sice narušována mono-
tematičnost stanovená základní koncepcí 
časopisu, avšak podle známých ohlasů to 
čtenářům nevadí.

Z důvodu trvale klesajícího zájmu čte-
nářů bylo upuštěno od pokračování cyk-
lu Co trápí včelaře a ovocnáře a z důvo-
du problematického přístupu ke zpraco-
vání látky v cyklu Minimum pro začínají-
cí včelaře došlo na přání čtenářů ke změně 
autora. Výsledkem je návrat k původnímu 
obsahovému záměru cyklu – tedy k po-
dávání nejzákladnějších informací o obo-
ru pro včelaře bez větší praxe. Ke změně 
autora – tentokrát pravidelné časové – do-
šlo i v cyklu Kalendárium. Obě změny au-
torů se projevily ve zvýšení kvality textů – 
jsou nyní dynamičtější a reagující na po-
třeby včelařů, v případě Kalendária do-
šlo také k realizaci námětu redakční rady 
na pravidelné měsíční připomínání včela-
řům plnění úkolů či požadavků („list trha-
cího kalendáře“).

Pro ročník 2008 byla charakteristická 
změna grafiky. Došlo k ní po nástupu no-
vého grafika, který s redakcí dohodl změ-
ny některých prvků vizuálního zpraco-
vání periodika – bylo změněno grafic-
ké ztvárnění většiny pravidelných rubrik 
(za využití motivu plástu se nyní více blí-
ží cítění včelařů), byla zavedena doplňu-
jící sdělení do delších odborných článků 
k jejich oživení (tzv. bonbonky), mezititul-
ky byly zvětšeny a nově byly umísťovány 
na střed sloupce textu, naopak zmenše-
na byla dodatečná sdělení (např. kontakty 
a charakteristiky autorů), zrušeny byly od-

Činnost 19

razy u perexů pod titulky a u prvních od-
stavců pod mezititulky, texty jsou grafic-
ky zpracovávány tak, aby byly opticky ví-
ce „vzdušné“, popisky jsou ve vyšší míře 
než dřív umísťovány přímo do fotografií 
formou textových negativů, částečně nově 
je graficky řešena i vnitřní příloha. Změny 
jsou v souladu se světovým vývojem tisko-
vé grafiky. Včelařství si tak uchovává mo-
derní tvář. Jeho vizuální vjem nadále pl-
ně odpovídá současným tuzemským i za-
hraničním trendům v oblasti časopisec-
ké tvorby. 

Podle nám známých ohlasů čtenáři při-
jímají s uspokojením také skutečnost, že 
Včelařství je nadále tištěno na kvalitním 
časopiseckém papíru.

Červnové zasedání předsednictva 
ústředního výboru oficiálně vyjádřilo 
v rámci pravidelného projednávání zprá-
vy o činnosti redakce spokojenost s úrovní 
časopisu Včelařství.

Přesto však měl náklad Včelařství po-
zvolna klesající tendenci. Tento vývoj sou-
visel se snižujícím se počtem členů ČSV 
(přirozený úbytek), byl důsledkem vyso-
ké věkové struktury čtenářské obce (člen-
ské základny ČSV). Náklad dosahoval 49 
tisíc výtisků. Z tohoto množství byla pro-
váděna i rozesílka časopisů do včelařských 
kroužků mládeže – každý z 97 kroužků 
dostával výtisky podle počtu dětí zapoje-
ných do jeho činnosti.

Tiskovou předpřípravu nadále zajišťo-
valo NVT Repro Praha, časopis tiskla Čes-
ká Unigrafie Praha.

ODBORNÉ
VČELAŘSKÉ PŘEKLADY

Český svaz včelařů pokračoval v  roce 2008 
také ve vydávání Odborných včelařských 
překladů (OVP). Jsou tradiční součástí pu-
blikační a osvětové činnosti občanského 
sdružení. 

Protože se osvědčila novinka z předcho-
zího roku (2007) – změna původního let-
ního a zimního vydání na vydání jarní 
a podzimní – bylo v její realizaci pokračo-
váno i v roce 2008. Ke čtenářům byla vydá-
ní OVP distribuována společně s červno-
vým a prosincovým číslem Včelařství a ne-
docházelo tak k časovým přesahům do ná-
sledujícího roku.

OVP byly zasílány druhým členům z ro-
diny (namísto Včelařství), organizačním 
složkám ČSV a členům ÚV, aktivním před-
nášejícím odborníkům a učitelům včelař-
ství k prohloubení jejich pedagogické čin-
nosti. OVP si nadále objednávali prostřed-
nictvím expedice ČSV i ti členové, kte-
ří odebírali Včelařství a o odběr OVP mě-
li rovněž zájem (za úhradu). Odborné vče-
lařské překlady jsou distribuovány i vče-
lařským kroužkům mládeže na jarním 
a podzimním semináři jejich vedoucích.

Bezproblémová spolupráce mezi redak-
cemi Včelařství a OVP vycházející z osvěd-
čených změn v organizaci práce provede-
ných v předchozích letech se projevila ve 
zvýšeném množství redakčně zpracova-
ných textů. V prvním pololetí se podaři-
lo redakčně zpracovat 81 nových překla-

dů, což je o tři více než za stejné období 
předchozího roku (2007), ve druhém po-
loletí pak 90 nových překladů, což je o čtr-
náct více než za stejné období předchozí-
ho roku (2007).

OVP vytiskl Ringier Print Ostrava. Ná-
klad činil 3 600 výtisků.

DISTRIBUCE

Včelařství a OVP byly nadále rozesílány 
členům ČSV prostřednictvím Postservisu 
Praha. Spolupráce je na vynikající úrovni.
Čtenáři dostávali časopis balený do prů-
hledné fólie. Veškerá agenda byla zpraco-
vávána prostřednictvím výpočetní tech-
niky.

Ne vinou Postservisu docházelo k občas-
ným nedostatkům v doručování časopisu 
Včelařství. Byly způsobeny tím, že někteří 
jednatelé ZO nenahlásili centrální eviden-
ci ČSV, jež zpracovává podklady pro dis-
tributora, nové členy, změny (úmrtí, pře-
sídlení dosavadních členů apod.) či uved-
li špatná PSČ dodacích pošt.

Expedice ČSV pokračovala ve výměnách 
časopisů Včelařství a OVP se Slovenským 
zväzom včelárov (SZV) a zajišťovala dis-
tribuci slovenského časopisu Včelár pro 
české čtenáře. SZV odebíral 550 Včelařství 
a ČSV 770 Včelárů.

DALŠÍ AKTIVITY

••   Redakce ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem včelařským připravila k vy-
dání mimořádnou barevnou vnější 
přílohu Včelařství Proti varroáze bo-
jujme po celý rok.

••  Redakce ve spolupráci s  ekonomic-
kým oddělením sekretariátu ÚV a ve-
dením svazu připravila k vydání oběž-
ník ČSV č. 1/2008 jako mimořádnou 
vnější přílohu Včelařství č. 5/2008 ob-
sahově orientovanou na informace 
o „evropské“ dotaci podporující obor 
včelařství.

••  Redakce ve spolupráci s  ekonomic-
kým oddělením sekretariátu ÚV a ve-
dením svazu připravila k vydání oběž-
ník ČSV č. 2/2008 jako mimořádnou 
vnější přílohu Včelařství č. 8/2008 ob-
sahově orientovanou na informace 
o „národní“ dotaci.

••  Redakce připravila k vydání ve spo-
lupráci s autorem publikaci Ekolo-
gie a včelařství a s kolektivem spolu-
pracovníků reprezentativní příručku 
Včelařství v Česku.

••  Redakce poskytovala na základě žá-
dostí OV a ZO ČSV ilustrační a infor-
mační materiály pro zhotovení jejich 
publikací a propagačních tiskovin či 
předmětů.

••  Redakce ve spolupráci s pracovní sku-
pinou webu ČSV průběžně zajišťova-
la aktualizaci internetových stránek 
svazu (www.vcelarstvi.cz).



KOMENTÁ  K VÝSLEDKU 
HOSPODA ENÍ ÚV SV, o. s., ZA ROK 2008 

 
 

Úst ední výbor eského svazu v ela , o. s., hospoda il podle rozpo tu schváleného na 
rok 2008. Výsledek hospoda ení je rozd len na st ediska: 

 úst ední výbor – sekretariát, 
 ela ská stanice Jablo any, 
 náklady na VS Rosice a Lednice. 

 

Celkový hospodá ský výsledek SV iní 5 344 328 K . 
 

Rozd lení hospodá ského výsledku roku 2008: 
 íd l do svépomocného fondu ……………………………………………………… 3 564 967 K , 
 íd l do sociálního fondu …………………………………………………………………. 200 000 K . 

 

Po et pracovník  sekretariátu ÚV SV v roce 2008 inil 15, v Jablo anech 3. 
 

Proti plánovanému hospodá skému výsledku ve výši 5 603 000 K  bylo dosaženo ástky 
5 344 328 K . Zbývající ást HV ve výši 1 379 361 K  z stává zatím nerozd lena. 
Hospodá ský výsledek ovlivnily náklady na opravy ve VS Rosice a neuhrazené náklady 
za realizaci Programu podpory spot eby medu. Náklady na Program podpory spot eby 
medu budou uhrazeny v roce 2009. Navýšení náklad  bylo i u poplatk . Jsou to náklady 
na právní zastoupení ve sporu se V elou P edboj, a. s., a panem Václavem Ko ánem. 
Malé navýšení bylo také u osobních náklad , mimo eviden ních. Jsou to úhrady 
honorá  za knihy vydané SV. Náklady na asopis V ela ství jsou zahrnuty ve 
spole ensko-prosp šné a vzd lávací innosti, spole  s náklady na innost SOUV-VVC, 
o. p. s., Nasavrky, seminá e, p ednášky, výstavy, OVP, práci s mládeží a další aktivity 
svazu. 
 

Ve výnosech je zahrnuta ástka poskytnutá za zpracování plemená ské a chovatelské 
evidence, za zpracování dotace EU, úroky a úhrada vlastníka sousedního domu jako 
kompenzace za zhoršení podmínek p i stavebních úpravách. Investi ní dotace byla 
použita na z ízení kanalizace na splaškovou a deš ovou vodu ve VS Rosice. Ostatní 
aktivity ÚV SV, o. s., byly konány podle plánovaného hospodá ského výsledku. P ijaté 

ísp vky  jsou  sledovány  jako  celek  a  teprve  v  nákladech  je  odd leno  15  %  pro  OV.  
ela ská stanice Jablo any zvýšila v roce 2008 po et prodaných matek, což celkov  

ovlivnilo  kladný  hospodá ský  výsledek.  V  roce  2008  byly  op t  hrazeny  náklady  na  
ela ské st edisko v Rosicích. Jednalo se o pojišt ní a da , vodné a sto né, náklady za 

spot ebu plynu a náklady na z ízení plynové p ípojky. V ela ská stanice v Lednici nebyla 
dosud prodána. Celkové náklady a tržby byly ve v tšin  p ípad  v souladu s plánem. 
 

V p íloze Rozvaha jsou jako výnosy p íštích období uvedeny lenské p ísp vky na rok 
2009. Neuhrazené pohledávky v této p íloze jsou: 



 pohledávka  ke  V ele  P edboj,  a.  s.,  v  ástce  2,534  mil.  K  (bude  vypo ádána  po  
rozhodnutí soudu v roce 2009); 

 pohledávka ke V ela ské prodejn  a bistru SV, s. r. o., v ástce 1,905 mil. K  (za 
prodej zboží od SV p i založení prodejny jako spole nosti s ru ením omezeným) a 
pohledávka v ástce 0,822 mil. K  (p ka prodejn  na nákup zboží a vybavení 
v letech 1998 až 2007), pohledávky budou odepsány do roku 2010; 

 pohledávka ke v ela ské stanici Lednice v ástce 0,216 mil. K  (prodej stanice), 
pohledávka bude uhrazena p i prodeji nemovitosti v roce 2009; 

 pohledávka ke V elpu, s. r. o., Obora u Skalice nad Svitavou v ástce 0,800 mil. K  
(p ka na nákup medu), pohledávka je postupn  uhrazována dle splátkového 
kalendá e; 

 pohledávka ke Státnímu zem lskému interven nímu fondu (SZIF) v ástce 0,050 
mil. K  a pohledávky ve výši 0,035 mil. K  jsou za inzerci a nájem na p elomu roku, 
které budou uhrazeny za átkem roku 2009. 
 

Celková pohledávka ke V ele P edboj, a. s., v etn  úrok  byla ve výši 15 592 839 K . 
O zaplacení této pohledávky SV vedl soudní spor s Ing. Miroslavem Grecmanem, 
konkurzním správcem V ely P edboj, a. s., a s Václavem Ko ánem u Krajského soudu 
v Praze pod . j. 55 Cm 85/2005. P íslušný soud rozhodl (a odvolací soud potvrdil) v náš 
prosp ch pouze do ástky 2 533 839 K . Ve zbytku ástky, tj. 13 059 000 K , byla námi 
žalovaná ástka soudem zamítnuta. 
Na základ  rozhodnutí úst edního výboru SV, o. s., ze dne 14. b ezna 2009 byla 
zamítnutá ástka ve výši 13 059 000 K  ke dni 31. 12. 2008 odepsána. 
 

Finan ní  investice  v  p íloze  Rozvaha  v  celkové  ástce  20  495  mil.  K  jsou  rozd leny  
takto: 
 

 SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky ………………………………………………………………… 500 000 K  
 Soukromé st ední odborné u ilišt  v ela ské, s. r. o. ……………………………. 100 000 K  
 elpo, s. r. o. .…………………………………………………………………………………..  3 600 000 K  
 ela ská prodejna a bistro SV, s. r. o., Praha ………………………...............  100 000 K  
 Výzkumný ústav v ela ský, s. r. o., Dol ……………………………………………………. 50 000 K  
 ela ské družstvo Brno ……………………………………………............................... 50 000 K  
 ela P edboj, a. s. …………………………………………………........................... 16 095 000 K  

 

Inventarizace majetku a dokladová inventura byly provedeny ke dni 31. 12. 2008. 
Inventariza ní komise neshledala žádné rozdíly v hotovosti, ceninách a na bankovních 

tech. Na základ  fyzické inventury majetku byl p edložen likvida ní komisi protokol o 
vy azení neopravitelného a nevyužívaného majetku. Tento majetek bude zlikvidován 
v pr hu roku 2009. 
 
Záv r: 
Na základ  dosaženého výsledku hospoda ení roku 2008 m žeme konstatovat, že 

eský svaz v ela , o. s., hospoda il úsporn  a dosáhl plánovaných výnos  z aktivit SV, 
o. s. Poda ilo se zajistit veškeré plánované akce. 



HOSPODÁ SKÝ  VÝSLEDEK ZA ROK        2008
v tisících

NÁKLADY plán 2008 skut. 2008 % pln ní

náklady na po íz. zboží 15 6 40%

spot eba materiálu
kancelá ský 45 41
isticí a ostatní materiál 35 28

knihy asopisy 60 62
celkem 140 131 94%

spot eba paliv a energie
plyn 230 272
elekt ina 220 185
PHM 60 61
celkem 510 518 102%

nákup HIM a DHIM ve výši odpisu
200 145 73%

náklady na služby a opravy
budovy 100 59
za ízení 40 71
auto 80 31
celkem 220 161 73%

ostatní náklady na služby

telefon 160 191
ostatní 100 41
školení 15 38
prádlo 15 16
vodné, sto né 25 24
odvoz odpadu 15 12
celkem 330 322 98%

náklady na repre
ob erstvení 20 19 95%

náklady na cestovné
zam stnanci 15 8
ÚV a PÚV 200 182
ostatní 40 70
celkem 255 260 102%

osobní náklady
mzdy 6 300 6 229
refundace mezd 80 71
delega né 20 8
vyhodnocení org. složek 30 24
mimoeviden ní 400 587
celkem 6 830 6 919 101%



náklady na soc. z.
sociální pojišt ní 1 638 1 612
zdravotní pojišt ní 567 561

ipojišt ní, ostatní soc. 30 27
náklady na stravování 200 162
celkem 2 435 2 362 97%

pojistné
auto 28 28

cné a budov 58 58
celkem 86 86 100%

poplatky
banky 110 99
ostatní 60 125
len Apislavie 10 7
len Apimondie 25 20
len Agrární komora 40 60

celkem 245 311 127%
poskytnuté p ísp vky

na varroázu 2 000 2 122
plemen .práce 500 240
spol. prosp šná a 16 500 17 026
vzd lávací akce
celkem 19 000 19 388 102%

15 % pro OV 1 236 1 210 98%

el. stanice Rosice, Lednice 15 59 393%
VS Rosice
splašková a deš ová kanalizace 120
program na podporu
spot eby medu 1 000 1 428 143%



VÝNOSY plán 2008 skut. 2008 % pln ní

tržby za prodej 20 8 40%
tiskovin

tržby za prodej vl. výr. a sl.

nájemné nebyt. pr., byt 830 837
odborné p eklady 80 104
inzerce 320 280
asopis V elár, V ela ství 40 17

celkem 1 270 1 238 97%

dotace 19 000 19 350
investi ní dotace 120

ostatní výnosy

Jablo any 0 8
Prodejna a bistro s.r.o. 10 0
ostatní 400 1 538
celkem 410 1 546 262%

IJATÉ P ÍSP VKY 17 440 16 527

VÝNOSY CELKEM 38 140 38 789

NÁKLADY CELKEM 32 537 33 445

H. V. CELKEM 5 603 5 344

ÍD L DO SF 3 605 3 565

ÍD L DO SOC. FONDU 200 200

ODPIS POHLEDÁVKY 200

ROZPO TOVÁ REZERVA 1 798 1 379



st edisko: V ela ská stanice Jablo any

NÁKLADY plán 2008 skut. 2008 % pln ní

spot eba materiálu

kancelá ský 1 1
ostatní 65 62
celkem 66 63 95%

náklady na služby

energie 12 16
telefon 10 21
poradenství 4 4
poštovné 20 24
vodné 2 2
opravy za ízení 2 2
poplatky 3 2
celkem 53 71 134%

zaplacené l. p ísp vky 4 4

osobní náklady

mzdy 465 491
nákl. soc. a zdr. poj. 163 171
nákl. na strav. 20 20
celkem 648 682 105%

VÝNOSY
tržby za prodej vl. výr.

med 80 43
matky 210 279
úroky 1 1
celkem 291 323 111%

DOTACE 480 505

NÁKLADY CELKEM 771 820

VÝNOSY CELKEM 771 828

H. V. CELKEM 0 8



Rozvaha
stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008

stálá aktiva 18996 22023
nehmotný majetek 135 135
oprávky k nehmot. majetku -135 -135
pozemky 232 232
budovy haly stavby 4275 4275
stroje p ístroje za ízení 948 1055
dlouhodobý hmotný majetek 101 101
drobný dlouhodobý hmotný maj. 3196 3133
oprávky k hmotnému majetku -7251 -7268
finan ní investice 17495 20495
ob žná aktiva 51864 40260
materiál 2689 2480
zví ata 54 54
pohledávky 19238 6102
peníze 326 97
bankovní ú ty 29557 31527
aktiva celkem 70860 62283

vlastní zdroje krytí 55830 47784
vlastní jm ní 34183 20523
fondy organizace 17450 18375
hospodá ský výsledek -70 5344
nerozd lený zisk 3595 2788
rezervy zákonné
závazky z obchod. styku 13 10
závazky k zam stnanc m 362 441
závazky ze soc. zabezp. 231 240
da ové závazky 60 63
jiné závazky 6 0
výnosy p íštích období 15030 14499
pasiva celkem 70860 62283
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