Rozpracování hlavních směrů činností schválených X.
sjezdem ČSV, z.s.
1. Prosazování obecných zájmů členů ČSV
Naplnění tohoto cíle není možné bez úzké spolupráce se státními a zákonodárnými orgány ČR.
X. sjezd tento hlavní směr činnosti svazu již částečně v podbodech definoval. Český svaz
včelařů jako rozhodující partner pro veškerá jednání o oboru včelařství, dotační politice a
legislativě dokáže zabezpečovat i úkoly pro státní správu buď vůbec neřešitelné, nebo řešitelné
s neúměrnými finančními náklady a personálního nasazení.
a) Orgány svazu, vedoucí funkcionáři, sekretariát RV - účinná komunikace vůči
příslušným organum státu (vláda, parlament, MZe ČR, MF ČR, MŠMT, MŽP, MMR,
SVS) za účelem dojednání co nejlepšího postavení oboru včelařství, k zachování
postavení ČSV jako hlavního partnera státních orgánů v oblasti včelařství.
T. trvalý
předsedkyně, PRV, sekretariát
b) orgány a funkcionáři KKV, OO a ZO – obdobná komunikace vůči krajům, městům,
obcím. Za účelem rozvoje včelařství v daných lokalitách budou tyto organizační
jednotky spolupracovat s příslušnými KVS a zemědělskými subjekty za účelem ochrany
včelstev a uvnitř svých organizací i navenek pro veřejnost pořádat vzdělávací akce,
výstavy a další akce k propagaci významu včel v přírodě,
T: trvalý
KKV,OO, ZO
c) podporovat akce prezentující činnost svazu a jeho organizačních složek pro včelařskou i
nevčelařskou veřejnost, podpora výstav a podobných akcí celostátního charakteru
T: trvalý
PRV
d) zvážit možnost vytvoření programu podpory medu a ostatních včelích produktů z
domácí produkce – zapojit do něj i další subjekty
T: trvalý
PRV
e) sledovat vývoj včelařství ve světě, spolupracovat se zahraničními včelařskými a
dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu
včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství
mezinárodní vztahy – zůstat členy APISLAVIE a APIMONDIE, prosazovat a zavádět
nové a progresivní poznatky z výzkumu a zkušenosti z práce velkovčelařů do řad
včelařů, dál rozvíjet mezinárodní vztahy pro výměnu zkušeností a reprezentace našeho
včelařství, aktivně se zúčastňovat kongresů, iniciovat vznik norem, legislativních
opatření a zákonů týkajících se zabránění falšování včelích produktů. V rámci
spolupráce s Agrární komorou ČR se za tím účelem aktivně zúčastňovat zasedání
COPA COGECA.
T: trvalý
PRV
f) Organizovat nebo spolupracovat při organizaci mezinárodních včelařských konferencí
spojených se včelařskou výstavou.
T: 2016, 2018, 2020
KRO

2. vnitrosvazová činnost
a) Sekretariát RV – optimalizace a stabilizace personálního složení, zvýšení kvality práce
aparátu
T: Trvalý
PRV, tajemník
b) KKV - vytvořit podmínky pro činnost ve všech krajích
T: trvalý

PRV

c) Na všech organizačních stupních připravovat schopné mladé členy na funkcionářskou
práci..
T: trvalý
funkcionáři svazu
d) Vytvořit normu Morální (etický) kodex funkcionáře
T: 31.12.2016

PRV

e) Revidovat vnitřní předpisy svazu na základě přijetí nových stanov X. sjezdem ĆSV.
T: 31.8.2017
PRV, LK

3. zdravotní situace
SVS –
a) prosazování obhajoby zájmů chovatelů včel při tvorbě zákonných a podzákonných
norem řešících zdravotní opatření týkající se chovu včel
T: trvale
KZV
CHK
b) prosazovat účinnější spolupráci organizačních jednotek svazu s příslušnými
organizačními jednotkami SVS na úseku nebezpečných nákaz
T: trvale
KZV, Org. jedn.
c) prosazovat u státních orgánů možnost přijetí eradikačního program MVP
T: trvale
PRV
d) usilovat o prohloubení opatření k prevenci a tlumení hniloby včelího plodu,
T: trvale
KZV
e) usilovat o zvýšení dohledu nad dovozovými medy,
T: trvale

KZV

f) průběžně sledovat dynamiku varroázy a navrhovat SVS revize současných
metodických postupů k tlumení varroázy
KZV
T: trvale
g) usilovat o optimalizaci sítě prohlížitelů včelstev, ve spolupráci s SVS navrhnout
legislativní změny k jejich využití v prevenci a tlumení nákaz, novelizace směrnice
o prohlížitelích
T: 30.6.2017
KZV
h) zapojit se do mezinárodního projektu COLOSS a projektů podobných
T: trvalý
KZV, členové svazu

4. zvyšování úrovně plemenného chovu včel v ČR
a)

zvýšit úroveň chovu včely kraňské na území ČR.

b)
šlechtitelskou práci zaměřit na hygienické chování, vitalitu a odolnost včelstev, a k tomu
upravit pravidla pro činnost vyšších chovů, a kontrolu dosažených výsledků šlechtění.
T: do tří měsíců po schválení chovatelského řádu
PRV, CHK
c)

Vypracovat nový chovatelský řád.
T: 31. 3. 2017

PRV, CHK

5. zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů
a) vypracovat komplexní systém vzdělávání členů od začátečníků až po pokročilé včelaře
T: trvalý
PRV, KRO
b) učitelé - přepracovat systém vzdělávání učitelů včelařství a zvýšit nároky na jejich
odbornou úroveň, novelizovat směrnici o činnosti učitelů včelařství a přednášejících
odborníků
T: 31. 7. 2017
KRO
LK
c) vzdělávání funkcionářů ZO a OO – zaměřit se na zvyšování odborné úrovně
funkcionářů dle jejich funkčního postavení, pořádat každoročně aktivy a semináře ZO
a OO
T: trvalý
PRV,sekretariát,KRO
d) nadále podporovat činnost včelařských kroužků, práci s mládeží a začínajícími včelaři,
pokračovat v pravidelném proškolování stávajících vedoucích VKM ve spolupráci s
SOUV-VVC Nasavrky, pokračovat v organizování soutěže ZLATÁ VČELA formou
oblastních kol a celostátního finále, zaměřit se na tvorbu nových metodických a
vzdělávacích materiálů pro práci s mládeží ve spolupráci s SOUUV-VVC Nasavrky,
zapojovat se do mezinárodní výměny zkušeností v oblasti práce se včelařskou mládeží.
Usilovat na mezinárodním poli o vytvoření komise pro práci s mládeží a na nejbližším
kongresu Apimondie navrhnout za předsedu této komise Dr. Jiřího Pízu.
T: trvalý
KPM
e) k prezentaci poznatků důležitých pro zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů
využívat časopis Včelařství a Odborné včelařské překlady
T: trvalý
RR
f) SOUV – VVC Nasavrky – dobudovat jako základní vzdělávací centrum svazu,
prohloubit koordinaci vzdělávací činnosti mezi sekretariátem a komisemi RV ČSV a
SOUV-VVC.
T: trvalý
PRV
g) definovat doporučenou včelařskou praxi a šířit ji mezi všechny subjekty zabývající se
včelařením. Minimálně jednou za dva roky novelizovat příručku o správné včelařské
praxi.
T: trvalý
KRO

h) připravit návod pro funkcionáře jak postupovat v případě vzniku škod na včelařském
majetku člena ČSV a podání žádosti člena o příspěvek ze SF
T: 31. 12. 2017
KSF
6. zlepšování podmínek pro včelí pastvu
a) těžiště je v místních podmínkách – proto úzce spolupracovat s místními orgány a
organizacemi, usilovat o rozšiřování zdrojů včelí pastvy v daných místních
podmínkách, rovnoměrnější rozmístění včelstev v krajině
T: trvalý
KRO
RR
Org. jedn. ZO, OO
b) ve spolupráci se SVS a ÚKZÚZ a za účasti VÚVč Dol sledovat a vyhodnocovat vliv
aplikace prostředků na ochranu rostlin na zdravotní stav včelstev a usilovat o žádoucí
změny zákona 326/2004 a navazujících předpisů na ochranu včel.
T: trvalý
KZV
c) prosazovat u státních orgánů (MZe ČR a MŽPČR) a na místní úrovni u zemědělců,
využívání dotačních programů EU na rozšiřování biokoridorů a zelených pásů na
zemědělské půdě s vysazováním pylodárných a nektarodárných plodin a dřevin.
T: trvalý
PRV, OO, ZO

7. využití IT techniky (CIS, web)
a) v činnosti org. složek svazu postupně přejít na plnou elektronickou komunikaci
Budeme prohlubovat znalosti odpovědných zástupců všech organizačních složek ČSV o
možnostech využití Google služeb, pro komunikaci mezi nimi. Vzhledem k měnící se členské
základně se jedná o úkol trvalý.
T: trvalý
IT komise
b) WEB – předělání WEBu s ohledem na jednotnou vizuální identitu, sladěnou i s
ostatními formami prezentace na internetu
Do konce roku 2017 budou vytvořeny zcela nové webové stránky ČSV, podporující nové
technologie. Tyto stráky budou propojeny s CISem, geoportálem a Facebookem. Cílem je, aby
ČSV oslovilo pomocí těchto stránek širokou včelařskou i nevčelařskou veřejnost. Dále pak
průběžně všechny 3 komunikační portály aktualizovat a vylepšovat.
T: trvalý
IT komise
c) CIS – postupně rozšiřovat jeho využití pro praktickou činnost funkcionářů org. složek
svazu dle jejich požadavků, začlenění plemenářské evidence
2016 - zprovoznit v CISu modul na vyšetření MVP
2017 - tento modul otestovat a vyladit
2017 - modul včelařské kroužky
2017 - modul chovatelé matek - plemenářská evidence
2017 - 2018 - propojení CISu s geoportálem ČSV - podpora prodeje medu ze dvora
2018 + - práce na vylepšení geoportálu ČSV s důrazem na lepší informovanost členů ČSV o
zavčelenosti a úživných podminkách pro včely v celé ČR.
T: trvalý
IT komise

8. majetek, ekonomika
a) subjekty s majetkovým podílem ČSV – vytvářet tlak na jejich ekonomickou prosperitu a
využívat je vice k propagaci a podpoře oboru, do kontrolních orgánů těchto subjektů
delegovat odborně erudované zástupce svazu
T. trvalý
EK
b) majetek svazu – zabezpečit účelné a ekonomické využívání s péčí řádného hospodáře,
T: trvalý
EK
c) ekonomika – v činnosti orgánů svazu důsledně prosazovat zásadu plánovitého a
účelného využívání rozpočtových prostředků,
T: trvalý
EK
d) dotační politika :
- program EU k podpoře včelařství – i nadále vytvářet podmínky pro plné využití
disponibilních prostředků, připravit analýzu a návrh včelařského programu na další
programovací období
- národní podpora 1.D – udržet tuo formu podpory i pro další období
T: trvalý
Zástupci svazu v orgánech
VVÚV – Dol, Včelpo,
SOUV - Nasavrky

Při realizaci úkolů se počítá s úzkou součinností organizačních jednotek a
odborných komisí RV.

