
Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. 
za rok 2013 

 

V roce 2013 30.4. skončil ve funkci tajemníka Ing. Rudolf Peleška. Po přechodnou dobu (květen a 

červen) než nastoupil nový tajemník, vykonávala tuto funkci Mgr. Jarmila Machová. Od 1. 7. se úřadu 

ujal nový tajemník Ing. Petr Krejčík. 

V roce 2013 pracovala jednotlivá oddělení sekretariátu Republikového výboru ČSV, o. s., následujícím 

způsobem: 

Právní a provozní oddělení 

Svépomocný fond (SF): 

Příděl do SF na rok 2013 byl 3 688 244 Kč (o cca 200 tisíc méně než v roce 2012). 

K 31. 12. 2013 bylo na sekretariát ČSV doručeno 176 žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu. 

Projednány byly všechny žádosti, 8 žádostí bylo neúplných. Zamítnuty byly 4 žádosti. Nejvíce 

škodních případů má okres Mělník a Litoměřice – po 6. Okres Mělník má nejvyšší součet všech 

příspěvků na škodní případy – 154 497 Kč; 23 žadatelů obdrželo příspěvek vyšší než 20 000 Kč. 

Nejvyšší vyplacený příspěvek byl 108 000 Kč. 

Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem – 96 žádostí za 679 883 

Kč, 41 případů bylo způsobeno povodní za 860 000 Kč, 22 případů bylo způsobeno požárem za 505 

364 Kč, z toho bylo 8 případů nedbalostních za 113 823 Kč, 10 případů bylo způsobeno vichřicí – 

vyplaceno 77 165 Kč, dále pádem stromu, bleskem, sesuvem půdy – 7 případů za 59 376 Kč. 

Příspěvky byly přiznány v celkové hodnotě 2 181 788 Kč, tj. o cca 850 tisíc více než v roce 2012. Je to 

dáno velkými červnovými povodněmi. 

Na základě usnesení RV ČSV ze dne 11. 8. 2012 bylo uloženo PRV ČSV doplnit Svépomocný fond ČSV 

do konce roku 2012 částkou 3 miliony Kč, což se stalo, a do konce roku 2013 částkou 1,5 milionu Kč. 

Ke konci roku 2013 tato částka byla připsána na účet Svépomocného fondu. 

K 31. 12. 2013 vyplatila účtárna poškozeným včelařům 1 907 897 Kč. V této částce je vyplacení 

příspěvků ještě z konce roku 2012. Příspěvky přiznané na přelomu roků 2013/2014 nebyly již 

zúčtované v roce 2013 a přecházejí do roku 2014. Další náklady ze SF v roce 2013 znamenaly 

poštovné, bankovní poplatky, znalečné, cestovné komise SF a soudní poplatky, celkem ve výši 

9 715,80 Kč.  

Úrazové pojištění členů ČSV činilo 189 888,20 Kč. 

Celkové výdaje ze Svépomocného fondu za rok 2013 tak, jak jsou vykazovány účtárnou sekretariátu 

RV ČSV, byly 2 107 501,20 Kč.  

Za rok 2013 je příjem z úroků z termínovaného vkladu 84 293 Kč po zdanění. 



Zůstatek z minulých let k 31. 12. 2013 je 18 509 787,92 Kč.  

Komise SF: 

Komise SF (KSF) se sešla 3x. Projednala 6 případů odvolání. Příspěvek přiznala ve 3 případech. 

Ve 3 případech rozhodnutí potvrdila. Komise se zabývala změnou „Ceníku morových škod“. Konečné 

znění dosud nebylo schváleno. Komise SF v současné době má jen tři členy. Členství v komisi se 

postupně vzdali Ing. Jiří Jiránek, Václav Plášil a nyní i Leoš Vaněček. 

Spory (náklady hrazené ze SF): 

K 31. 12. 2013 byly v jednání 2 sousedské soudní spory. Jeden se po projednání u odvolacího soudu 

vrátil zpět soudu obvodnímu. Druhý spor byl již v prvním stupni rozhodnut a to ve prospěch včelaře. 

Žalobce však podal odvolání.   

Spory ČSV, o. s.: 

V současné době žádné spory ČSV nevede. Pravomocně uzavřené spory ČSV byly předány advokátní 

kanceláři k zajištění vymáhání přiznaných částek, případně k dohledu nad vymáháním dlužných 

částek. Jedná se o dva spory s neplatiči (dlužné nájemné, dlužná částka za inzerci) a částky, o kterých 

rozhodl proti V. Kořánovi Rozhodčí soud nálezem. V posledním případě jsou dlužné částky již 

vymáhány exekutorským úřadem.  

Úrazové pojištění: 

Právní oddělení vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění z úrazového pojištění členů ČSV a 

provádí prvotní kontrolu potřebných dokladů a tyto pak zasílá na příslušné oddělení pojišťovny. V 

roce 2013 bylo pojišťovně postoupeno k vyřízení 18 řádně vyplněných formulářů „Oznámení úrazu, 

trvalé následky“ s příslušnými přílohami. U jednoho případu se čeká na doplnění hlášení úrazu. 8 

případů škod na zdraví bylo způsobeno při práci na kotoučové pile, hoblovce nebo fréze, 6 pádem při 

práci se včelami, 4 případy jsou popáleniny při hašení požáru včelína a voskem. Úrazové pojištění 

členů ČSV činilo 189 888,20 Kč. Pojišťovna v roce 2013 vyplatila na pojistném plnění našim členům 51 

490 Kč, což je o dvě třetiny méně než v roce 2012. Zřejmě se nestaly žádné vážné úrazy (v roce 2012 

byl např. jeden případ velmi těžký úraz při pádu při sbírání roje a pojistné plnění jen na něj bylo 70 

tis. Kč).   

Poradenská činnost: 

Právní oddělení v roce 2013 řešilo tak jako každý rok dotazy řadových včelařů a funkcionářů ČSV. 

Naprostá většina těchto dotazů je vyřizována obratem prostřednictvím e-mailu. Řada z nich byla 

zveřejněna v časopise Včelařství v rubrice „Včelaři mezi paragrafy“. 

Vnitřní předpisy ČSV: 

Co se týče vnitřních předpisů ČSV byla v roce 2013 schválena nová směrnice č. 1/2013 o činnosti 

včelařských kroužků mládeže, Jednací řád RV ČSV a změna Stanov ČSV – registrace na MV ČR 

proběhla 17. 5. 2013. Stanovy ČSV byly měněny ještě i usnesením RV ČSV v listopadu 2013. Zásadní 

změnou stanov bylo vypuštění článku stanov č. 22, který upravoval činnost organizační jednotky 

s celostátní působností – Cechu profesionálních včelařů Českého svazu včelařů, o. s. Tato organizační 



jednotka byla RV ČSV na listopadovém jednání zrušena s likvidací. Registrace změn stanov svazu 

proběhla u MV ČR 29. 11. 2013. V roce 2013 byl RV ČSV schválen také nový Chovatelský řád ČSV, 

Statut redakční rady časopisu Včelařství a byla přijata změna Směrnice pro organizační zabezpečení 

vzdělávací činnosti pořádané organizačními jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže č. 

1/2006. Novela této směrnice byla nutná vzhledem ke změnám nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 

s kterým je spojena. 

Obecně závazné právní předpisy související se včelařstvím: 

V první polovině roku 2013 probíhalo připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 

Novela nařízení byla schválena a je účinná od 1. 9. 2013 a platí pro tříleté období, tj. do 31. 8. 2017. 

V první polovině roku 2013 byly ze strany ČSV zásadně připomínkovány návrhy změn veterinární 

vyhlášky č. 299/2003 Sb. Nepodařilo se však již ovlivnit konečné znění a od 1. 4. 2013 byla radikální 

likvidace včelstev a vybraného včelařského majetku omezena limity (do 15 % včelstev s potvrzenou 

nákazou MVP se likvidují jen nakažená včelstva). Právní oddělení spolupracovalo spolu s komisí pro 

zdraví včel na nové Dohodě o spolupráci se SVS ČR, která byla podepsána v závěru roku 2013. Na 

březnovém zasedání RV ČSV byla ustavena a naplněna legislativní komise ČSV, jejíž hlavní činností je 

nejen práce na dosažení souladu Stanov ČSV s novým občanským zákoníkem, ale zejména práce na 

změnách stanov, které si vyžaduje aktuální dění a potřeby svazu, to vše ke schválení na nadcházejícím 

X. sjezdu ČSV v roce 2015. 

Jako každý rok i v roce 2013 proběhl seminář soudních znalců oboru zemědělství, odvětví včelařství. 

Náhrady za škody způsobené v souvislosti s Mimořádnými veterinárními opatřeními – mor včelího 

plodu: 

Právní oddělení vede též evidenci náhrad vyplacených v souvislosti s realizací mimořádných 

veterinárních opatření (likvidace včelstev a včelařského majetku z důvodu prokázané nákazy včel 

morem včelího plodu), a to náhrad vyplacených státem. Jednotlivcům bylo vyplaceno na základě 230 

žádostí 12 822 806 Kč. Nejvyšší náhrada jednotlivci byla ve výši 403 577 Kč. O náhradu za vyšetření 

měli v ochranných pásmech moru včelího plodu požádalo 240 základních nebo okresních organizací 

ČSV, které pak náhrady rozdělovaly svým postiženým členům. Celkem ZO/OO ČSV obdržely 3 511 366 

Kč. V roce 2013 tak stát vyřídil celkem 470 žádostí a rozhodl o vyplacení náhrad celkem 16 334 172 

Kč. 

Účast ČSV na kontrolách dotací konečných příjemců podle NV č. 197/2005 Sb.: 

Od roku 2013 se ČSV prostřednictvím svých zástupců-funkcionářů okresních organizací ČSV 

zúčastňuje jakožto žadatel o dotaci kontrol jejího užití konečnými příjemci. V roce 2013 proběhlo 33 

kontrol a jen 4 případy vykázaly drobné chyby - neprokázané doklady o prodeji včelích matek, 

nesoulad počtu včelstev v žádosti a počtu včelstev uváděných v oficiální evidenci hospodářských 

zvířat, vzdělávací akce – v požadavku na vzdělávací akci byl uveden seminář a přednáška nakonec 

trvala jen 3 hodiny, v požadavku na technickou pomoc bylo zařízení na získávání vosku, ale pořízeno 

bylo pastovací zařízení, chovatel neoprávněně uplatnil nárok na dotaci nákladů včetně DPH, a přitom 

byl plátcem DPH a o vrácení DPH požádal. 

Současně proběhlo i 12 kontrol MZe ČR taktéž na čerpání dotací podle VN č- 197/2005 Sb. (technická 

pomoc, vzdělávací akce i nákup zařízení, racionalizace kočování, boj proti varroáze, úhrada nákladů 



na rozbory medu a obnova včelstev) se závěrem u všech 12 případů „Nebylo zjištěno pochybení, 

kontrolovaný subjekt splnil podmínky pro vyplacení podpor dle NV č. 197/2005 Sb.“ 

Knihovna: 

Do knižního fondu bylo v průběhu roku zaevidováno 97 titulů, celkem knihovna čítá 8 914 knih, z 

toho je 5 448 v českém jazyku, 2 112 v německém a 1 354 v ostatních cizích jazycích. K rozšíření 

knižního fondu Včelařského střediska v Rosicích se přispělo 23 knihami. Formou výměny odebírá 

knihovna 32 zahraničních a 13 tuzemských časopisů. Do chráněné dílny, s kterou spolupracujeme, 

bylo zadáno ke svázání 52 ročníků časopisů. Celkem je v přírůstkové knize evidováno 7 479 periodik. 

Ke zpracování Odborných včelařských překladů bylo využito 130 zahraničních časopisů. Pro Národní 

knihovnu ČR byla provedena aktualizace časopisů.  

V přírůstkovém seznamu audiovizuálních nosičů bylo zaznamenáno 136 přírůstků, z toho je 119 DVD 

a 17 CD. Pro archivaci videokazet byl zajištěn přepis na DVD a 50 DVD bylo uloženo do knihovního 

archivu. Knihovna disponuje celkem 1 085 audiovizuálními nosiči, odepsáno pro opotřebovanost bylo 

8 kusů. V knihovním počítačovém programu je evidováno celkem 1 569 čtenářů. Knihovnu navštěvují 

tři skupiny čtenářů, jsou to jednak začínající i zkušení včelaři, studenti, ale i nevčelaři. V hojné míře 

využívají oskenování potřebných článků, plně je využívaná také meziknihovní výpůjční služba. Členům 

ČSV bydlícím mimo Prahu zasíláme požadované tituly poštou. Celoroční počet výpůjček činil 2 282 

(828 audiovizuálních nosičů, 724 knih a 730 časopisů). Zapomnětlivým čtenářům bylo rozesláno 50 

upomínek. 

Knihovna v Rosicích má 1 653 knih. Bylo zapůjčeno 94 publikací a DVD. Přijato v přírůstcích bylo 17 

publikací. V polovině roku došlo ke změně nájemce VS Rosice. Skončil nájem pana Ing. Josefa 

Janouška a novým nájemcem se stal Marek Linger. 

Správa budov: 

V oblasti správy nemovitého majetku ČSV, o. s., byl zrekonstruován byt 2+1 v přední budově v 1. 

patře v sídle svazu. Byt 1+1 v přízemí přední budovy byl po skončení nájmu nájemce k 30. 6. 2013 

opět pronajat a to od 1. 8. 2013. Byly dokončeny lakýrnické práce oken, byla dokončena výměna 

plynových topidel v budově svazu včetně včelařské prodejny. 

Odborné oddělení  

V roce 2013 odborné oddělení jako samostatný útvar sekretariátu ČSV nebylo vytvořeno a odbornou 

činnost zajišťovali jednotliví odborní referenti, z toho dva na poloviční úvazek - Ing. L. Kučera a V. 

Lněnička a na plný úvazek RNDr. Robert Šmied. Ve druhém pololetí roku byla týmová spolupráce 

výrazně narušena dlouhodobým těžkým onemocněním RNDr. Šmieda.  

Odborní referenti v průběhu roku zajišťovali agendu chovu včel, poradenství pro včelařskou 

veřejnost, zajistili účast na dvou výstavách: Natura Viva v Lysé nad Labem a Pražský včelařský den na 

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, angažovali se i na českobudějovické Země živitelce. Zajišťovali vše 

potřebné pro účast zástupců ČSV na kongresu a veletrhu Apimondia v Kyjevě. 



Ing. L. Kučera komunikoval od června 2013 s organizačním štábem kongresu mezinárodní včelařské 

organizace Apimondia v Kyjevě a vše potřebné pro účast naší svazové delegace zajistil. O průběhu a 

závěrech kongresu účastníci - zástupci svazu však dosud nepodali zprávu.  

V. Lněnička se spolupodílel na průběhu republikového kola soutěže Zlatá včela v SOUV-VVC, o. p. s., 

Nasavrky, v červnu 2013. 

Odborní referenti dále spolupracovali na zajištění administrativy spojené s programem propagace 

spotřeby medu, jehož tříleté období 31.8.2013 skončilo. Program byl uzavřen a probíhá příslušná 

kontrola SZIF. Odborní referenti se podíleli se také na vypracování nového včelařského programu pro 

období 2013 – 2015, který byl podkladem pro novelizované nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.  

Ze strany odborných referentů byla poskytována metodická pomoc při vytváření a zavádění 

centrálního informačního systému (CIS). Podíleli se také na odhalování případných nedostatků a 

problémů při jeho praktickém použití ve spolupráci s expedicí, sekretariátem i dalšími organizačními 

jednotkami ČSV. Podíleli se také na organizačním zabezpečení školení funkcionářů pro práci s CIS i s 

oficiálními e-mailovými adresami ČSV. 

Do odborné části patří též zajišťování fungování svazového webu www.vcelarstvi.cz i správa ústřední 

svazové adresy info@vcelarstvi.cz . 

Důležitou součástí práce odborných referentů je sledování činnosti okolních středoevropských 

včelařských svazů. 

Referenti zajišťovali organizaci jednání odborných komisí pro zdraví včel (V. Lněnička), chovatelské 

komise (L. Kučera), vědecké komise (L. Kučera), komise pro vzdělávání (P. Krejčík), komise pro IT (V. 

Lněnička, L. Hladíková), racionalizační komise (P. Krejčík) a komise pro práci s mládeží (L. Kučera). 

Zápisy z jednání odborných komisí a návrhy usnesení PRV zpracovávají jednotliví odborní referenti, 

kteří pak zajišťují archivaci zápisů na sekretariátu RV.  

Čísla ze statistických hlášení pro rok 2013 

V roce 2013 bylo na území ČR odchováno 177 869 včelích matek, z toho 20 120 registrovanými chovy, 

22 018 šlechtitelskými chovy, 135 731 užitkovými chovy. Dále bylo provedeno celkem 33 163 přísunů 

včelstva, z toho 21 418 k zemědělským plodinám a 11 745 do lesa. 

Základní i okresní organizace celkem provedly podle zaslaných hlášení 1 330 přednášek a kurzů. 

Počty odchovaných matek, přísunů a přednášek podle krajů: 

Kraj Matek 

mimo vyšší 

chovy 

Přísunů 

včelstev 

celkem 

Přísunů k 

plodinám 

Přísunů do 

lesů 

Přednášek 

v ZO 

Přednášek 

OO 

Přednášek 

celkem 

Praha 677 0 0 0 16 4 20 

Středočeský 10 757 2 853 2 281 572 119 0 119 



Jihočeský 9 214 1 286 743 543 207 0 207 

Plzeňský 24 673 1 777 991 786 277 5 282 

Karlovarský 3 312 553 418 135 24 0 24 

Ústecký 4 282 1 714 1 382 332 35 0 35 

Liberecký 2 476 375 217 158 61 12 73 

Královéhradecký 15 835 1 594 910 684 67 2 69 

Pardubický 7 628 1 052 674 378 47 1 48 

Vysočina 7 333 2 008 1 438 570 45 0 45 

Jihomoravský 17 730 13 278 8 559 4 719 93 1 94 

Zlínský 7 654 1 327 864 463 99 0 99 

Olomoucký 9 056 2 349 1 402 947 62 0 62 

Moravskoslezský 15 104 2 998 1 539 1 459 128 25 153 

Celkem 135 731 34 164 21 418 11 746 1 280 50 1 330 

 

V České republice pracovalo 167 včelařských kroužků, ve kterých 1 414 členů ošetřovalo 521 včelstev. 

Rozložení včelařských kroužků podle krajů 

Kraj Počet kroužků Počet dětí Počet včelstev 

Hlavní město Praha 4 50 10 

Středočeský 19 163 113 

Jihočeský 15 117 62 

Plzeňský 9 71 13 

Karlovarský 2 15 7 

Ústecký 7 51 31 

Liberecký 11 81 23 



Hradecký 8 60 17 

Pardubický 9 71 13 

Vysočina 15 121 24 

Jihomoravský 29 248 85 

Zlínský 24 190 61 

Olomoucký 4 79 27 

Moravskoslezský 13 118 18 

 

V roce 2013 bylo dovezeno 2 084 t medu za průměrnou cenu 69,17 Kč za kg, vyvezeno 1 526 tun za 

průměrnou cenu 70,61 Kč/kg. Celková bilance zahraničního obchodu s medem byla záporná se 

saldem 36,4 milionu Kč. Největšími dovozci medu do ČR byla Ukrajina 651 t a Německo 288 t, a 

naopak největšími odběrateli bylo Slovensko 570 t a opět Německo 298t. 

Přehled počtu včelstev chovaných v ČR: 

Redakce časopisu Včelařství 

 



Časopis Včelařství 

Základní struktura časopisu Včelařství byla zachována i pro rok 2013. Barevná část plnila hlavně 

funkci odborného periodika, černobílá vnitřní příloha byla věnována informacím svazovým. 

Jednotlivá čísla měla vždy 40 barevných stran (4 strany obálky + 36 stran základní části časopisu). 

Počet stran černobílé přílohy se měnil podle množství a rozsahu zařazovaného materiálu (8, 12, 16 

stran, příloha v čísle 7 měla 32 stran a v čísle 4 dokonce 64 stran). Náklad časopisu se pohyboval nad 

50 000 výtisků. 

Z počátku roku se objevovaly stále častěji výhrady ke stylistické i gramatické úrovni časopisu a k 

obsahu a kvalitě některých příspěvků. V květnu proto došlo k personální výměně na pozici redaktora 

časopisu.  

Redakční rada se sešla na čtyřech zasedáních. Kromě hlavních úkolů, jako je schválení koncepce 

časopisu s výhledem na celý ročník, příprava tematického plánu vždy na další tři čísla vypracovala 

redakční rada Statut redakční rady časopisu Včelařství, který byl Republikovým výborem ČSV 

schválen. Je základním materiálem, který specifikuje postavení a činnost redaktora a působnost, 

zodpovědnost a pravomoce redakční rady a vymezuje pravidla spolupráce mezi nimi. 

Předseda redakční rady Vladislav Synek požádal na základě předchozí dohody o uvolnění z funkce a 

novým předsedou byl zvolen Jiří Sláma.  

 

Odborné včelařské překlady 

Odborné včelařské překlady (OVP) vyšly podle plánu dvakrát ročně. Distribuovány byly s červnovým a 

prosincovým číslem časopisu Včelařství. 

Zasílány byly druhým členům z rodiny (namísto Včelařství), na základní organizace, okresní výbory, 

členům republikového výboru, aktivním přednášejícím odborníkům a učitelům včelařství, včelařským 

kroužkům mládeže a téměř 260 předplatitelům. Slovenský zväz včelárov (SZV) odebíral 220 kusů. 

Náklad OVP byl pro každé číslo 4 100 výtisků, tisk zajišťoval Ringier Print Ostrava. 

Spolupráce mezi redakcí časopisu Včelařství a Odborných včelařských překladů byla na dobré úrovni. 

Překlady ze zahraničních časopisů zajišťovalo 23 aktivních překladatelů. 

Distribuce 

V distribuci svazem vydávaných periodik nedošlo v roce 2013 ke změnám. Včelařství i Odborné 

včelařské překlady byly nadále rozesílány členům ČSV prostřednictvím Postservisu. Čtenáři dostávali 

časopis zabalený do průhledné fólie. 

V distribuci nedocházelo v průběhu roku k vážnějším problémům. Jednotlivé případy byly okamžitě 

ve spolupráci s Postservisem řešeny. 

Současně se Včelařstvím byl pravidelně rozesílán slovenský měsíčník Včelár, který ČSV vyměňuje se 

Slovenským zväzom včelárov. SZV odebíral 780 kusů Včelařství a ČSV 950 kusů Včelárů. Časopis 



Včelár byl zasílán třetím členům z rodiny (namísto Včelařství nebo OVP), učitelům včelařství, 

přednášejícím odborníkům a téměř 100 předplatitelů. 

 

Další aktivity 

Na počátku roku se redakce podílela na vydání reprezentativní publikace Včelaření v Česku. Tato 

brožura obsahuje cizojazyčné verze (anglickou, německou, francouzskou) a bude sloužit zahraničním 

účastníkům svazových jednání pro získání základních informací o ČSV. 

V průběhu roku připravila redakce čtyři volné přílohy časopisu Včelařství. S lednovým číslem byl 

rozeslán leták „Krystalizace medu – známka kvality“, který slouží včelařům při prodeji medu ze dvora 

a poskytuje důležité informace o vlastnostech medu. Leták byl včelaři kladně hodnocen. Přílohou 

říjnového čísla byl leták „Ochranné známky ČSV Český (Moravský, Slezský) med“. Lístkový kalendářík 

na rok 2014 byl rozeslán s listopadovým číslem. K prosincovému číslu byl přiložen plánovací kalendář, 

na jehož druhé straně je zveřejněno „Kalendárium zdravých a silných včel aneb Co by měl dělat každý 

chovatel v průběhu roku pro zdraví svých včelstev?“ 



VÝNOSY Plán 2014 Plán 2013 Skutečnost % plnění

k 31.12.13

tržby za prodej tiskovin 25 25 26 104,0%

tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb

nájem bytů 670 620 532 85,8%

nájemné z nebytových prostor 775 775 806 104,0%

odborné překlady 65 125 117 93,6%

inzerce 370 370 341 92,2%

časopis 50 50 50 100,0%

celkem 1 930 1 940 1 846 95,2%

ostatní dotace 2 000 3 500 4 142 118,3%

dotace 20 000 20 000 20 000 100,0%

dotace MMR 100 300 100 33,3%

dotace SZIF PSM 6 486 4 731 72,9%

ostatní výnosy

výnosy Nasavrky 480

úroky 100 130 105 80,8%

pokuty 14

plemen. evidence ČMSCH 67 67 67 100,0%

přepl.daní z m.l. 57

přefakturace 130

fin.maj.DOL 75 75 170 226,7%

nájem pozemku 15 15 14 93,3%

ostatní (SZIF,MZe) 275 125 296 236,8%

celkem 532 412 853 207,0%

příspěvky CHŘ(2011-2013) 369

přijaté členské příspěvky 17 200 17 300 17 200 99,4%

ČP 15 % OO -1 270 -1 335 -1 256 94,1%

celkem 15 930 15 965 15 944 99,9%

VÝNOSY CELKEM 40 517 48 628 48 491 99,7%

NÁKLADY CELKEM 35 262 43 304 48 178 111,3%

H. V. CELKEM 5 255 5 324 313 5,9%

(mimoř.1500) (mimoř.1500)

PŘÍDĚL DO SF 3 880 5 376 5 272 98,1%

PŘÍDĚL DO SOC. FONDU 200 200 200 100,0%

NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. 1 175 -252 -5 159



PLNĚNÍ  ROZPOČTU  ČSV, o. s.  za rok  2 0 1 3
(v tisících)

NÁKLADY plán 2014 plán 2013 skutečnost % plnění

k 31.12.2013

náklady na poříz. zboží 0 0 0

spotřeba materiálu

1.D.administrace sekr. 45

kancelářský 200 120 273 227,5%

čisticí a ostatní materiál 60 60 55 91,7%

knihy časopisy 20 20 34 170,0%

celkem 280 200 407 203,5%

spotřeba paliv a energie

 1.D.administrace sekr. 60

plyn 150 150 140 93,3%

elektřina 100 100 75 75,0%

PHM 60 60 39 65,0%

voda 3 3 17 566,7%

celkem 313 313 331 105,8%

nákup HIM a DHIM 100 350 148 42,3%

náklady na služby a opravy
budovy 200 350 159 45,4%

zařízení 50 50 14 28,0%

 1.D.administrace sekr. 4

auta 10 10 8 80,0%

celkem 260 410 185 45,1%

ostatní náklady na služby
telefon 140 140 103 73,6%

ostatní 350 250 281 112,4%

školení 30 30 36 120,0%

poštovné 220 220 244 110,9%

vn.audit,znal.,právní sl. 20 20 183 915,0%

přefakturace 130

náhrady 140 40 193 482,5%

prádelní služby 16 16 14 87,5%

stočné,srážky 10 10 10 100,0%

odvoz odpadu 5 5 10 200,0%

 1.D.administrace sekr. 290

propagace spotř.medu 6 486 4 731 72,9%

celkem 931 7 217 6 225 86,3%

náklady na repre
občerstvení 50 50 59 118,0%

občerstvení aktivy 70 70 73 104,3%

celkem 120 120 132 110,0%

náklady na cestovné
zaměstnanci 50 25 36 144,0%

RV a PRV 300 300 293 97,7%

komise 100 60 116 193,3%

ostatní 140 140 288 205,7%

celkem 590 525 733 139,6%



osobní náklady
mzdy 6 450 6 450 5 112 79,3%

 1.D.administrace sekr. 826

mezisoučet mzdy celkem 6 450 5 938 92,1%

delegačné,funk.pož.,OF 725 760 519 68,3%

vyhodnocení org. složek 30 20 33 165,0%

honoráře, dohody 780 780 759 97,3%

dotace QI Dol 10

refundace mezd 40 15 50 333,3%

odměny ZO, OO-administrace 1.D 500 1 000 1 090 109,0%

celkem 8 525 9 025 8 399 93,1%

náklady na soc. zabezp.
sociální pojištění 1 670 1 670 1 389 83,2%

zdravotní pojištění 650 650 516 79,4%

SZ,ZP admin. 1.D.sek. 281

připojištění, ostatní soc. 30 30 26 86,7%

náklady na stravování 200 200 162 81,0%

celkem 2 550 2 550 2 374 93,1%

pojistné
auto 10 11 9 81,8%

věcné a budov 52 52 53 101,9%

celkem 62 63 62 98,4%

poplatky
banky 70 70 48 68,6%

banky admin. 1.D.sekr. 16

odpis 150 50 220 440,0%

odpis pohledávek 4 472

penále FÚ 2 391

ostatní daně,KR,dary 100 100 44 44,0%

člen Apislavie 6 6 6 100,0%

člen Apimondie 20 20 20 100,0%

člen Agrární komory ČR 60 60 64 106,7%

celkem 406 306 7 281 2379,4%

daň z příjmů 125 275

admin.dotace 1.D ZO,OO 700 1 450 1 388 95,7%

poskytnuté příspěvky
na varroázu 950 800 924 115,5%

plem. práce 195 300 195 65,0%

spol.prosp. a vzdělávací činnost ost. 18 855 18 900 18 941 100,2%

ostatní dotace 153

MMR 300 500 300 60,0%

celkem 20 300 20 500 20 513 100,1%

Náklady celkem: 35 262 43 304 48 178 111,3%

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém 400 175 43,8%

INVESTICE-rekonstrukce bytu  1.patro 553



Včel. stanice Rosice 100 100 15 15,0%

Administrace dotace 1.D. 4 000 4 000 100,0%

Program na podporu

spotřeby medu  ze SF 3 243 2 425 74,8%

15 % pro OV 1 270 1 335 1 256 94,1%

Kontrolní číslo 36 632 48 382 50 486 104,3%



Rozvaha 

 stav k 1. 1. 2013 

tis. Kč 

stav k 31.12.2013 

tis. Kč 

STÁLÁ AKTIVA 42 278 71 964 

nehmotný majetek  175 

oprávky k nehmotného majetku   

pozemky 37 093 37 093 

budovy haly stavby 4 195 4 748 

stroje přístroje zařízení 121 88 

dlouhodobý hmotný majetek 394 394 

drobný dlouhodobý hmotný majetek   

oprávky k hmotnému majetku -3 915 -4 104 

finanční investice 4 390 33 570 

OBĚŽNÁ AKTIVA 44 294 41 501 

materiál 654 570 

zvířata 54 66 

pohledávky 7 738 1 645 

peníze 223 206 

bankovní účty 35 374 38 929 

přechodné účty aktivní 251 85 

AKTIVA CELKEM 86 572 113 465 

 

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 71 081 95 543 

vlastní jmění 57 013 86 193 

fondy organizace 18 747 19 048 

hospodářský výsledek 7 979 313 

nerozdělený zisk -12 658 -10 011 

CIZÍ ZDROJE 15 491 17 922 

rezervy zákonné   



závazky z obchodního styku 734 76 

závazky k zaměstnancům 507 455 

závazky ze soc. zabezpečení 247 214 

daňové závazky -2 084 941 

jiné závazky 95 111 

výdaje příštích období  137 169 

výnosy příštích období 15 855 15 841 

Dohadné účty pasivní  115 

PASIVA CELKEM 86 572 113 465 
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Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. 
k 31. 12. 2013 

 I. Náklady 

Náklady v roce 2013 byly ovlivněny uloženým penále za zadržené finanční prostředky 
dotace za roky 2005-2007 ve výši 2 387 tis. Kč a koncem roku odepsáním položek 
pohledávek po splatnosti, zejména pana Václava Kořána ve výši 4 472 tis. Kč. Na 
uložené penále je splátkový kalendář na 50 tis. Kč měsíčně. Ke konci roku bylo 
splaceno 157 tis. Kč.  

Ze skutečnosti čerpání rozpočtu bylo třeba vyčlenit náklady spojené s výplatou dotace 
1.D. U základních organizací se využily dotační prostředky pro nákup kancelářských 
potřeb, výplatu cestovného při kontrolách stanovišť, úhradu nájmů nebytových 
prostor, telefonních poplatků, poštovného a ostatních služeb. U okresních organizací 
byly tyto prostředky čerpány na výplatu odměn pro zpracovatele administrativních 
podkladů i dokladů od ZO a také pro nákup kancelářských potřeb nebo služeb. Na 
sekretariátu RV ČSV byly náklady vyčleněny ze stávajícího rozpočtu. Jednotlivé 
nákladové položky jsou pro přehlednost vedeny odděleně, a tím je ovlivněno i jejich 
plnění. Popis k jednotlivým položkám rozpočtu bude porovnáván jako k celkovému 
čerpání nákladů. 

 

1. Spotřeba materiálu je vyšší. Byla ovlivněna  náklady na administraci dotace 1. D. 

Položka knihy a časopisy byla ovlivněna výrazným navýšením ceny za sbírku zákonů a 

odbornou literaturu. Byly pořízeny propagační předměty s logem ČSV – deštníky, 

zapalovače, kapesní nože.  

2. Spotřeba paliv a energie mírně narostla cenami se zvýšením DPH. Spotřeba vody byla 

ovlivněna ročním zúčtováním na bytové a  nebytové prostory a novou metodikou 

účtování.  

3. Položku hmotného a drobného hmotného majetku tvoří nákup výpočetní techniky, 

multifunkčního kopírovacího stroje, kamen, sporáků atd. Celkové plnění této položky 

je nižší, vzhledem k rozhodnutí, šetřit finanční prostředky.  

4. Náklady na služby a opravy jsou nedočerpány. Dokončila se pouze oprava sklepních 

prostor pod expedicí. Ostatní plánované opravy byly zatím odloženy, také z důvodů 

šetření finančních prostředků svazu. 

5. Ostatní náklady na služby jsou celkově přeplněny. Položky telefony, poštovné měly 

zvýšené čerpání v důsledku letošních nákladů na administraci dotace 1. D. V položce 

ostatní jsou zahrnuty platby licencí programů, tvorba filmu Fenologie II. v anglickém 

jazyce, zúčtováním dodatečných nákladů ze zrušené smlouvy JUDr. Šplíchala a 

náklady na propagaci na výstavách a medových dnech. 
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6. Položka náhrady pro funkcionáře je čerpána jako služba ve formě náhrady ušlého 

příjmu včetně DPH bez sociálního a zdravotního pojištění v souladu se směrnicí ČSV. 

Možnost náhrady využilo více zástupců všech funkčních složek. 

7. Právní služby, znalečné, byly přečerpány. Externí právní služby byly využity na právní 

stanovisko ke smlouvám s firmou Videoslužby Kolář, právní výklad na dopad nového 

občanského zákoníku pro ČSV, právní výklad k platnosti odvolání PRV na 

listopadovém zasedání RV, pracovněprávní dokumenty, reorganizace sekretariátu. 

Také zde bylo zaúčtováno znalečné na pozemky v Rosicích a částečná úhrada za 

probíhající audit. Při existenci právního oddělení je asi nadbytečné zpracování 

pracovně právních a organizačních záležitostí externími dodavateli. 

8. Náklady na „Program zvýšení spotřeby medu“ byly téměř splněny. Rozložení čerpání 

nákladů do čtyř účetních období viz tabulka čerpání prostředků SF na „Propagaci 

spotřeby medu“. Plán programu „Bez medu to nejde“ byl v běhu od 1. 9. 2010 do 31. 

8. 2013, tedy tři hospodářské roky. Nepoužité finanční prostředky převedené ze SF 

byly vráceny zpět do SF v hodnotě 563 513,- Kč. 

                                                                                                                    Tabulka v Kč 

 

9. Náklady na občerstvení byly čerpány nad plán  především zvýšenými náklady na 

pohoštění při mezinárodních setkáních (APIMONDIA Kyjev), ale i domácích akcích 

(Gastro Tour, Natura Viva, Země Živitelka).  

10. Čerpání položky náklady na cestovné bylo překročeno. Jedná se zejména o cestovné 
na zahraniční výjezdy na APIMONDII (83 tis. Kč), APISLAVII (27 tis. Kč), SLOVENSKO 
(15 tis. Kč) a úhradu cestovních výdajů při zajišťování úkolů svazu v republikových 
orgánech a řešení ostatních plnění mezi organizacemi (118 tis. Kč), setkání soudních 
znalců koncem roku (14 tis. Kč). Také bylo více výjezdů na akce zajišťované svazem: 
výstavy, konference i mezinárodní setkání mládeže v NĚMECKU IMYB (v hodnotě 19 

Rok Celkem Podíl EU Podíl ČR Podíl ČSV 
Zaplacené 

DPH 

2010 4 534 678 1 889 449 1 133 669 755 780 755 780 

2011 9 216 342 3 840 088 2 304 051 1 536 040 1 536 163 

2012 8 784 453 3 660 189 2 196 113 1 464 076 1 464 075 

2013 7 155 448 2 956 797 1 774 078 1 182 718 1 241 855 

C e l k e m  29 690 921 12 346 523 7 407 911 4 938 614 4 997 873 
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tis. Kč). Níže je uvedena tabulka čerpání nákladů jednotlivých komisí, které je 
podobné jako minulé účetní období, jen náklady komise pro informatiku jsou 
několikanásobně vyšší, vzhledem k zajišťování a přípravě Centrálního informačního 
systému pro všechny složky svazu. Možná by stálo za úvahu používat na výměnu 
informací mezi jednotlivými členy komise Skypovou konferenci, jak to v minulosti 
využívala např. ekonomická komise. Ušetřilo by se tak za cestovné a činnost komisí by 
se tak zefektivnila a urychlila by se tak výměna informací. 

N Á K L A D Y   C E S T O V N É   A   R E P R E   R O K    2 0 1 3  

 
 

  
Tabulka  Kč 

 

 
CESTOVNÉ 

 
REPRE.ČINNOST CELKEM  

Podíl 
% 

Republikový výbor 154 021 0 154 021 51,73 

Předsednictvo RV 139 245 4 455 143 700 48,27 

Celkem 293 266 4 455 297 721 100,00 

ÚKRK 15 494 165 15 659 12,81 

ROZHODČÍ-RK 8 554 136 8 690 7,11 

PRO ZDRAVÍ VČEL-KPZ 7 719 837 8 556 7,00 

RACIONALIZAČNÍ-KR 4 576 0 4 576 3,74 

PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ-KPM 8 228 367 8 595 7,03 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ-KV 16 744 648 17 392 14,22 

PRO IN FORMATIKU-KIT 35 892 1 867 37 759 30,88 

LEGISLATIVNÍ 5 454 395 5 849 4,78 

REDAKČNÍ RADA - RR 6 702 1 181 7 883 6,45 

VĚDECKÁ - KVE 5 582 622 6 204 5,07 

EKONOMICKÁ - KE 840 280 1 120 0,91 

CELKEM 115 785 6 498 122 283 100,00 

 

11. Položka osobní náklady je nedočerpána. Byly čerpány dávky nemocenského pojištění 
v nemoci, ošetřování členů rodiny a byly ušetřeny finanční prostředky u nově 
nastoupených zaměstnanců. Také byly vyplaceny roční odměny zaměstnancům ve 
zkrácené výši. 

Refundace mezd jsou nyní čerpány plně. Položka delegačné a funkční požitky nebyla 
dočerpána, nebyly uplatněny všechny nároky. 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění odpovídají výdajům na výplatu mzdy. 

12. Pojistné – položka pojištění aut a budov je vlivem uzavřené výhodnější smlouvy 
a změnou stavu majetku ve stejné výši jako předešlý rok. 
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13. Vysoký nárůst odpisů byl způsoben zařazením technického zhodnocení rekonstrukce 
bytu v I. patře budovy ČSV v Křemencově ulici v hodnotě 553 tis. Kč. Tato 
rekonstrukce bytu byla schválena začátkem roku předsednictvem RV po odstoupení 
od nájemní smlouvy paní Hořínkové ze zdravotních důvodů. 

14.  Poplatky za členství ve vnitrostátních a mezinárodních institucích, které byly 
předloženy, byly uhrazeny. Je potřebné se zamyslet nad smysluplností členství 
v různých organizacích a zhodnotit jaké přínosy tohoto členství ČSV přináší. Bankovní 
poplatky jsou mírně sníženy využitím elektronického bankovnictví. 

15. Příspěvky poskytnuté na boj s varroázou jsou přečerpány z titulu zvýšeného zájmu o 
vyvíječe a kompresory od základních i okresních organizací. 

16. Příspěvek na plemenářskou práci byl nedočerpán v důsledku nedoložení evidence 
chovu matek stanovenými podmínkami Chovatelským řádem ve včelařské stanici 
Jabloňany. 

17. Dotace na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost je čerpána dle plánu SOUV – 
VVC, o. p. s., Nasavrky, příspěvkem na časopis, příspěvkem na Odborné včelařské 
překlady a dále formou příspěvků na výstavy, almanachy, včelařské kroužky, tiskoviny, 
doplněním knihovny novými produkty a vazbami ročníků časopisů o včelaření. Byl 
natočen další díl „Fenologie a včely II.“, který je také možno si vypůjčit v knihovně. Je 
zde proúčtován i příspěvek na konferenci APIMONDIE v Kyjevě, které se zúčastnilo 
pět zástupců svazu v celkové hodnotě příspěvku 192 tis. Kč. Příspěvek ČSV , o. s na 
tuto akci činil 235 tis. Kč včetně náhrad ušlého příjmu a cestovného zástupcům svazu 
a propagačních i reklamních předmětů (knih, DVD, deštníků, kapesních nožíků a 
zapalovačů). Celkové náklady tak byly 427 tis. Kč. 

18. Položka MMR představuje společný podíl nákladů na příspěvek k dotaci Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Jedná se o příspěvky ze strukturálních fondů do časopisu 
Včelařství. Podíl na 100 tis. Kč dotace je 200 tis. Kč ČSV. Členové svazu byly 
prostřednictvím příspěvku stránky MMR v časopisu Včelařství č. 1 informováni o 
Masarykově hradním včelínu. 

 

II. Výnosy 

1. Tržby za prodej tiskovin a ostatního materiálu  

Byly naplněny převážně prodejem včelařských knih a příruček, které jsou již staršího 
data a jsou realizovány za smluvní ceny. 

2. Tržby za prodej výrobků a služeb 

Tržby z nebytových prostor byly naplněny podle rozpočtu. Nájemné od společnosti 
Včelpo, s. r. o., za prodejnu v Křemencově ulici je hrazeno průběžně, včetně náhrad za 
energie a ostatní služby. Podařilo se zajistit nového zájemce o „Hospůdku u 
včelařů“ za odstupujícího nájemce p. Kříže.  
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Nájemné bytů nebylo splněno tím, že začátkem roku došlo k odstoupení ze smlouvy u 
bytu Hořínkových a to ze zdravotních důvodů. Byt byl rekonstruován a po kolaudaci 
nabídnut k pronajmutí. Pronájem se podařilo realizovat až v roce 2014 za nižší cenu, 
nežli byla původně stanovena. 

Tržby za inzeráty nebyly naplněny. Je nutné se zamyslet nad kvalitou a úrovní grafiky 
řádkové inzerce. Výnosy za časopisy Včelár a Včelařství byly splněny. Předplatné 
časopisu Odborné včelařské překlady bylo v uplynulém období opět sníženo 
minimálně o dalších 30 předplatitelů. Výběr článků k překladům je potřebné zajistit 
na vyšší úrovni, aby zájem ze strany odběratelů se v budoucnu zvýšil. 

3. Dotace 

Dotace pro NNO byla čerpána dle rozpisu položek rovnoměrně. Na základě 
požadavku ředitele SOUV Nasavrky byl příspěvek po schválení PRV navýšen o částku 
370 tis. Kč. 
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla pro letošní rok snížena na 100 tis. Kč. 
Příspěvek s naším podílem na nákladech byl čerpán plně. 

Dotace poskytnutá prostřednictvím SZIF na „Program zvýšení spotřeby medu“ má 
hodnotu výnosů odpovídající nákladům, jako každý rok. Jedná se o náklady projektu, 
které jsou hrazeny z dotace (podíl EU 50 % a podíl státního rozpočtu ČR 30 %). Podíl 
nákladů, které hradí ČSV z finančních prostředků Svépomocného fondu je uveden 
v nákladové tabulce jako informativní a odpovídá celkovému čerpání projektu po 
letech, jak je uvedeno v tabulce v bodě 7. náklady. Z celkového objemu 10,5 mil. Kč 
finančních prostředků SF zbylo po posledním roce realizace projektu 563,5 tis. Kč, 
které byly převedeny zpět do fondu. 

Ostatní dotace je na podporu řešení projektu ve spolupráci s VÚVč, s.r.o. DOL: 
„Identifikace příčin a metody prevence ztrát včelstev“, na které se podíleli i naši 
členové.  

Dotace na administraci při dotaci 1. D. byla v uplynulém období v hodnotě 4 000 000,- 
Kč. Tato dotace byla rozdělena pro všechny složky Českého svazu včelařů a čerpána 
zprostředkovaně přes OO tak, jak je uvedeno v tabulce nákladů. Nejvíce byly tyto 
prostředky využity na doplnění kancelářských potřeb (65%), poštovné a telefonní 
kupony (21%) a pronájem, cestovné a ostatní služby (14%). 
Rozpočet nákladů administrace dotace 1. D. byl v tabulce nákladů uveden jako 
položky 1. D administrace dle skutečnosti čerpání nákladových položek občanského 
sdružení. Dle schválení PRV byl rozdělen na 960 tis. Kč pro ZO, 1 540 tis. Kč pro OO a 
1 500 tis. Kč pro sekretariát. 
 

4. Ostatní výnosy 

Úroky jsou plněny ze spořicího účtu vkladu Svépomocného fondu s nižším úrokem, 
ale výpovědní dobou pouze 30 dní. Podmínky pro spořící účty jsou v současné době 
změněny, budeme dostávat nižší úrok a po zdanění 19% daní z příjmů. Bude třeba 
provést aktualizaci úročení ostatních bankovních ústavů a podat návrh na případnou 
změnu. 
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Plánovaný podíl společníka VÚVč, s. r. o., byl realizován v hodnotě 170 tis. Kč. 

Nájem z pozemků byl splněn koncem roku fakturací nájmu pozemků společnosti 
Včelpo, s. r. o. 

Ostatní tržby jsou tvořeny: Příjmem z podílu procentuálních nákladů ČSV na projekt 
„Bez medu to nejde“ v rámci zabezpečení administrativy programu. Penále za pozdní 
platby členských příspěvků, zaúčtováním přeplatku daní vedených na účtech FÚ 
v Praze, přefakturací nákladů (130 tis. (plynu, EE, telefonu, nákladů na akci medové 
dny Gastro Tour firmě Včelpo s.r.o. apod.)) a vyúčtováním služeb podkladů pro 
situační a výhledovou zprávu VČELY Ministerstvu zemědělství ČR. 

Příjem z členských příspěvků byl téměř naplněn. Zůstává pohledávka pouze za jednou 
ZO, kde byly finanční prostředky zpronevěřeny a to ve výši 10 tis. Kč, které jsou 
hrazeny podle splátkového kalendáře. Členský příspěvek za včelstva činí 7 250 tis. Kč 
a za členy 9 984 tis. Kč. Máme 1 673 členů bez včelstev a 167 včelařských kroužků. 

5. Účelový příspěvek,  

který se vybíral v roce 2012 na základě rozhodnutí RV ČSV v listopadu 2012, 
nenaplnila jedna základní organizace svazu. 

III. Rozvaha 
 
K drobným změnám došlo i na rozvahových účtech. 
 

1. Stálá aktiva 

Na základě výběrového řízení byl objednán program pro evidenci ZO a OO od firmy 
Formsoft s.r.o. CIS-centrální informační systém, který byl v konci roku 2013 spuštěn. 
Dále bylo zařazeno technické zhodnocení bytu v 1. patře do položky budovy a stavby. 

 

2. Oběžná aktiva 

 
 Navýšené pohledávky z obchodního styku jsou převážně vyfakturované inzeráty. 
 

Koncem roku byla neplánovaně v pokladně složena kauce od nového nájemce 
hospůdky (v částce 58,5 Kč), uhrazeny vyúčtované služby od původního nájemce 
(19,5 tis. Kč) a uhrazeny členské příspěvky od dvou ZO (12,7 tis. Kč). 
 
Přechodné účty aktivní - předplatné právního softwaru na tři roky. 

 
3. Vlastní zdroje krytí 

 
Vlastní jmění je nezměněno. 
Fondy jsou tvořeny z finančních zdrojů Svépomocného fondu, Sociálního fondu 
a Fondu chovatelského, který však doposud nemá dopracován vlastní statut. 
Hospodářský výsledek období před příděly do fondů je vzhledem k mimořádným 
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nákladům plněn pouze na 5% - je v zisku 313 tis. Kč. Účetní ztráta ve výši 5 159 tis. Kč 
je způsobena odpisem nedobytných pohledávek (Kořán, Chvojková, PS Holding) a 
vyměřeným penálem finančního úřadu (viz I. Náklady). 
 
Nerozdělený zisk minulých let byl upraven o hospodářský výsledek minulého roku po 
přerozdělení. 

 
4. Cizí zdroje 

 
U závazků z obchodního styku je snížení, bylo uhrazeno více faktur dle jejich uvedené 
splatnosti. 
 
Závazky za zaměstnanci jsou mírně sníženy, jedná se o nevyplacené mzdy, honoráře a 
dohody za překlady pro Odborné včelařské překlady. 
Závazky ze sociálního zabezpečení odpovídají nevyplaceným mzdám a odměnám. 
 
Daňové závazky v uvedené hodnotě jsou tvořeny nárokovanou finanční částkou za 
uskutečněné platby realizace programu „Propagace spotřeby medu“ od Státního 
zemědělského intervenčního fondu za uplynulé období čtvrtého čtvrtletí třetího roku 
projektu a také je zde proúčtován závazek vůči FÚ za vyměřené penále za zadržené 
finanční prostředky z dotace (roky 2005-2007) v Nasavrkách. Odvod daně z přidané 
hodnoty za rok 2013 činil 249 tis. Kč. 
 
Výdaje příštích období - faktura za plyn. 
Výnosy příštích období - vybrané členské příspěvky a inzeráty. 

 
ČSV neposkytl žádnému subjektu v roce 2013 půjčku. 
 

IV. Svépomocný fond 
 

Přehled o stavu Svépomocného fondu k 31. 12. 2013 v účetnictví je následující: 
 
Počáteční stav 15 344 752,12 Kč 
Příděl za včelstva 3 688 244,- Kč 
Příděl mimořádný 936 488,- Kč (z převodu 4,5 mil. Kč na „PSM“) 
Převod fin. prostř.zpět z „PSM“    563 512,- Kč (z převodu 4,5 mil. Kč na „PSM“) 
Příděl - úroky 84 293,- Kč 
C e l k e m 5 272 537,- Kč 
Uhrazené škody 1 907 897,- Kč 
Cestovné 6 463,- Kč 
Znalečné 0,- Kč 
Poštovné 1 062,- Kč 
Pojištění 189 888,20 Kč 
Soudní a bank. poplatky 2 191,- Kč 
Celkem čerpání 2 107 501,20 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2013 18 509 787,92 Kč 
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 z toho: 
 
Spořící účet 10 000 000,- Kč 
Účet Svépomocného fondu 8 509 787,92 Kč 
  
Z uvedených údajů je zřejmé, že byl splněn úkol RV a finanční prostředky v hodnotě 
4,5 mil. Kč byly vráceny zpět do svépomocného fondu v letech 2012-2013. 

 

V. Závěr: 
 
Rok 2013 přinesl neočekávané události, které měly vliv na chod celého svazu. 
Přes všechny změny, které nastaly, byl zajištěn plynulý průběh všech akcí 
připravovaných svazem a byly plněny průběžně i zadané úkoly. 
Na základě uvedených skutečností a z předloženého plnění rozpočtu je zřejmé, že 
Český svaz včelařů, o. s. rovnoměrně čerpal finanční prostředky a zajistil plánované i 
neplánované akce. Hospodaření ČSV je nadále nutné věnovat zvýšenou pozornost, 
hledat možné úspory hospodaření a čerpání finančních prostředků podřídit 
maximální zodpovědnosti a úspornosti. 
 
 
V Praze dne 10. 6. 2014 
Zpracovala: hlavní účetní Jana Prchlíková 
Doplnil: Ing. Jiří Šturma 


