
Rozpracování hlavních směrů činností schválených 
X. sjezdem ČSV, z.s. 

 

1. Prosazování obecných zájmů členů ČSV 
 

a) Orgány svazu, vedoucí funkcionáři, sekretariát RV - účinná komunikace vůči příslušným orgánům 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 Z: předsedkyně, PRV, sekretariát 

V roce 2017 probíhala účinná komunikace s příslušnými orgány státu. Jednalo se o jednání oficiální i zcela neformální 
při různých příležitostech. Setkání se uskutečnila na úrovni náměstků, náměstků ministrů, ředitelů odborů, odborných 
výborů PSP, poslanců a senátorů. Výsledky jednání jsou přínosem pro ČSV a je pozitivně hodnocena celková činnosti 
ČSV pro společnost i samotné včelaře. Vysoce je oceňována administrace poskytované dotace 1.D i NV č. 197/2005 Sb. 

 

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 Z: KKV,OO, ZO 

Z krajských prostředků jsou včelařům poskytovány prostředky zpravidla na pořízení včelařských pomůcek nebo na 
úhradu výdajů spojených se zjišťováním nákazy moru včelího plodu. V jednotlivých krajích jsou pořádány desítky akcí 
se včelařskou tématikou a úspěšně se daří propagovat a popularizovat včelařství v široké veřejnosti. Dobrá spolupráce 
je i na úrovni okresů a jednotlivých měst a obcí. 

 

c) Podporovat akce prezentující činnost svazu a jeho organizačních složek pro včelařskou i nevčelařskou veřejnost, 
podpora výstav a podobných akcí celostátního charakteru 

T: trvalý Z: PRV 

ČSV se podílí dlouhodobě na propagaci včelařství při různých akcích regionálního i celostátní významu (např.: výstava 
Natura Viva v Lysé nad Labem, Zahrada Čech v Litoměřicích, Země živitelka v Českých Budějovicích, Flora Olomouc…). 
Ze strany pořadatelů je pozitivně hodnocena návštěvnost veřejnosti a profesionalita zástupců včelařských organizací. 
Nejedná se vždy pouze o jednorázové akce, ale i o akce dlouhodobého charakteru, např.: oslavy 150. let včelaření na 
Českobudějovicku. 

 

d) Zvážit možnost vytvoření programu podpory medu a ostatních včelích produktů z domácí produkce – 

zapojit do něj i další subjekty 

T: trvalý  Z: PRV 

Propagace spotřeby medu v roce 2017 stagnovala a byla do značné míry ovlivněna medializací falšování medu. ČSV 
zdůrazňuje výhody nákupu medu přímo od včelaře a je zaznamenán posun v přístupu konzumentů k pořízení 
kvalitního produktu. Česká republika se spotřebou 1 kg na obyvatele zaostává např.: za Slovenskem, kde činí spotřeba 
přes 2kg. Ministerstvo zemědělství pořádá po celé republice takzvané „Medové snídaně“ (pečivo + máslo + med – vše 
od přímých výrobců) a ČSV na tyto akce doporučuje přednášející.  

 

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 
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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 Z: PRV 

Zástupci ČSV se v září 2017 zúčastnili mezinárodního kongresu Apimondia v tureckém Istanbulu. Předání informací 
z kongresu proběhlo prostřednictvím časopisu Včelařství. Bylo konstatováno, že se kongresy stávají spíše společenskou 
a obchodní záležitostí na úkor sdělení nových poznatků týkajících se chovu včel a včelařství jako celku. Oproti 
minulému roku se neuskutečnilo jednání se Slovenský zväzom včelárov, protože organizátor posunul jednání na 
začátek roku 2018. Spolupráce s Agrární komorou se promítla do zajištění účasti zástupce ČSV na jednání COPA 
COGECA v květnu 2017.  

 

f) Organizovat nebo spolupracovat při organizaci mezinárodních včelařských konferencí spojených se 
včelařskou výstavou 

T: 2016, 2018, 2020 Z: KRO 

Úzká spolupráce je navázána se SZV. 21. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s  mezinárodní včelařskou 
výstavou se bude opět konat v roce 2018.  

 

2. Vnitrosvazová činnost 
 

a) Sekretariát RV – optimalizace a stabilizace personálního složení, zvýšení kvality práce aparátu 

T: trvalý Z: PRV, tajemník 

Činnost sekretariátu byla v uplynulém období ovlivněna fluktuací pracovníků. Velkým problémem je zajištění právníků 
s odpovídající kvalifikací pro oblast včelařství a také možnost vyhovění na finanční nároky uchazečů o zaměstnání. 
Problematické je také zajištění zastupitelnosti jednotlivých agend, a to při dlouhodobé pracovní neschopnosti či 
čerpání řádné dovolené. 

 

b) KKV - vytvořit podmínky pro činnost ve všech krajích 

T: trvalý Z: PRV 

V roce 2017 se prohloubila dosavadní spolupráce mezi Krajskými koordinačními výbory (KKV) a krajskou 
samosprávou. V některých krajích se díky aktivní činnosti KKV podařilo zajistit významné prostředky do oblasti 
včelařství, především na monitoring moru včelího plodu, případně výstavní akce při propagaci včelařství. 

 

c) Na všech organizačních stupních připravovat schopné mladé členy na funkcionářskou práci 

T: trvalý Z: funkcionáři svazu 

Jednotlivé organizační složky se dlouhodobě potýkají s nedostatkem funkcionářů. Důvodem je především zvyšující se 
administrativní náročnost činnosti ZO a OO, která není výsledkem ČSV, ale vnějšími potřebami a novými povinnostmi. 
Nastává období, kdy jednotlivé ZO nemají dostatek funkcionářů a uvažují o zrušení organizace právě z tohoto důvodu.  

 

d) Vytvořit normu Morální (etický) kodex funkcionáře 

T: 31. 12. 2016 Z: PRV 

Etický kodex byl projednán a schválen na RV ČSV v listopadu 2016. 

 

e) Revidovat vnitřní předpisy svazu na základě přijetí nových stanov X. sjezdem ĆSV 

T: 31. 8. 2017 Z: PRV, LK 
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Legislativní komise v roce 2017 předložila RV ČSV ke schválení několik vnitřních předpisů svazu, které byly 
aktualizovány a nebo nově vytvořeny. V listopadu roku 2017 byla schválena drobná změna Stanov ČSV, z.s. 
Přijaty byly tyto vnitřní normy: 
• Směrnice ČSV, z.s. č. 1/2017o činnosti včelařských kroužků mládeže  
• Směrnice ČSV, z.s. č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
• Směrnice ČSV, z.s.  č. 3/2017 Rozpočtová pravidla 
• Směrnice ČSV, z.s. č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků 
• Směrnice ČSV, z.s. č. 5/2017 o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV, z. s. pro 
nevčelařskou veřejnost 
• Směrnice ČSV, z.s. č. 6/2017 pro udělování známky kvality „Ověřená pomůcka ČSV“ 
• Směrnice ČSV, z.s. č. 7/2017 Pravidla práce v CIS 
• Směrnice č. 7/2016 Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními jednotkami ČSV a 
včelařskými kroužky mládeže 
• Archivační a skartační řád 
• Řád ČSV pro udělování čestných ocenění 
• Statut Rozhodčí komise 
• Statut Chovatelského fondu ČSV, z.s. 
• Stanovy ČSV, z.s. 

 

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 Z: KZV, CHK 

Koncem roku 2017 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona. Prováděcí vyhlášky k ní v bezprostřední 
návaznosti nebyly vydány. KZV předala ke všem těmto právním normám svoje připomínky, někdy i s paragrafovou 
formulací. Po projednání v PRV byly odeslány SVS. Ve veterinárním zákonu je již zaveden prohlížitel včelstev jako 
odborný pracovník. Jeho vzdělávání bude stanoveno v prováděcím předpisu. 

 

b) Prosazovat účinnější spolupráci organizačních jednotek svazu s příslušnými organizačními jednotkami SVS na 

úseku nebezpečných nákaz 

T: trvale Z: KZV, Organizační jednotky 

Tato spolupráce je plně v gesci ZO a OO ČSV. Člen PRV pro zdravotní problematiku v součinnosti s KZV průběžně 
jednají se SVS. Konkrétní pracovníci SVS jsou zváni na většinu jednání KZV. To je přínosné zejména v posledním 
období, kdy došlo u SVS ke značným personálním změnám v obsazení jednotlivých odborných úseků.  U nižších 
organizačních složek ČSV, zejména na úrovni OO, je velmi účelné zvát příslušné inspektory v okresech na ta jednání, 
která se týkají problematiky zdraví včel a včelích produktů 

 

c) Prosazovat u státních orgánů možnost přijetí eradikačního program MVP 

T: trvale Z: PRV 

Spolupráce se SVS byla v roce 2017 směrována především na vzájemné informování o vývoji nebezpečných nákaz, 
jednalo se o součinnost při přípravě eradikačního programu moru včelího plodu, o situaci a možnostech tlumení 
hniloby včelího plodu včetně činnosti jednotlivých laboratoří. Projekt eradikace MVP není nový. Ale v souvislosti s 
vysokými náhradami za splněná mimořádná veterinární opatření, když přitom nedochází k postupnému snižování 
výskytu tohoto onemocnění, máme za to, že je třeba tento projekt co nejdříve spustit. Je to hlavně otázka financí a 
vůle k dočasnému nárůstu práce ústředních orgánů. Myšlenka je přijímána jak MZe, tak SVS a také Zemědělským 
výborem PSP. Na toto téma proběhlo v r. 2017 mnoho jednání se státními orgány. I přes tyto snahy je realizace 
eradikačním plánu MVP odkládána. Přes tento zásadní problém, výchozí iniciativa ČSV není odmítána. 
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d) Usilovat o prohloubení opatření k prevenci a tlumení hniloby včelího plodu 

T: trvale Z: KZV 

Hniloba včelího plodu se v ČR prokázala v r. 2015 s odstupem několika desítek roků. Na její diagnostice úzce 
spolupracují VÚVč. Dol, SVS, KVS pro Královéhradecký kraj a SVÚ Olomouc. Při šetřeních v ochranných pásmech se 
prokázalo, že je laboratorní prokázání přítomnosti původce nákazy v dodaných vzorcích komplikovanější, zejména 
z měli, než u MVP. S ohledem na tento praktický poznatek se věnovala velká pozornost klinickým prohlídkám a 
odběrům dalších vzorků. 
Pozitivním zjištěním je, že se nákaza zatím prokázala pouze na poměrně malém území, kde ochranná pásma okolo 
původních ohnisek na sebe navazovala nebo se překrývala. V r. 2017 nebyla zjištěna další ohniska této nákazy. 
V této souvislosti je důležité všeobecně zaměřit cíleně vzdělávací akce na všech úrovních na tuto nákazu. 

 

e) Usilovat o zvýšení dohledu nad dovozovými medy 

T: trvale Z: KZV 

Bezprostředně po vypuknutí kauzy Včelpo, s.r.o. a zjištění, že zbytky ATB pocházejí z medu dovezeného z Ukrajiny přes 
Polsko, svaz požadoval na SVS a MZe zvýšení kontrol dovozových medů. Následně v rámci celorepublikových akcí SZPI 
i SVS zpřísnily cílené kontroly medů z dovozu i tuzemských. Je příznivé zjištění, že tuzemské medy jsou v tomto směru 
bez závad. 

 

f) Průběžně sledovat  dynamiku varroázy a navrhování metodických postupů k tlumení varroázy 

T: trvale Z: KZV 

Komise předkládá SVS svá doporučení a náměty, rozhodnutí je však plně v kompetenci SVS. Spolupráce se SVS byla 
v roce 2017 směrována především na vzájemné informování o vývoji nebezpečných nákaz. Svaz v rámci spolupráce 
se SVS připomínkuje každoročně vydávanou Metodiku kontroly zdraví zvířat.  V r. 2017 došlo ke schválení a registraci 
několika veterinárních léčivých přípravků zahraniční výroby.   

 

g) usilovat o optimalizaci sítě prohlížitelů včelstev, ve spolupráci se SVS navrhnout legislativní změny k jejich 

využití v prevenci a tlumení nákaz, novelizace směrnice o prohlížitelích 

T: 30. 6. 2017 Z: KZV 

Podmínky pro proškolování budoucích prohlížitelů stanoví prováděcí předpis k novelizovanému veterinárnímu 
zákonu. Gesci za jejich vzdělávání bude mít Univerzita veterinární a farmaceutická Brno. 

 

h) zapojit se do mezinárodního projektu COLOSS a projektů podobných 

T: trvalý Z: KZV, členové svazu 

Zapojení je možné na úrovni dobrovolnosti. V oblasti monitoringu úhynů včelstev (projekt COLOSS) je navázán kontakt 
a jsou zajištěny možnosti spolupráce ze strany ČSV. Chovatelé včel byli informováni formou článku v časopisu 
Včelařství o formě zapojení. Počátkem roku 2018 se předpokládá od organizátora vyhodnocení výsledků.  

 

4. Zvyšování úrovně plemenného chovu včel v ČR 
 

a) Zvýšit úroveň chovu včely kraňské na území ČR 

T: trvalý                                                                                             Z: CHK, PRV 

V 1. Q roku 2017 byla schválena novela plemenářského zákona, která na základě poslaneckého návrhu určila pro 
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území ČR pro plemenitbu jen včelu medonosnou kraňskou. Je úspěchem ČSV, že se podařilo prosadit tuto změnu. 
Zmenšilo se tak akutní nebezpečí zničení dlouholeté plemenářské práce neuváženými dovozy a dosáhlo se tak 
maxima pro zachování plemene včely medonosné kraňské v co nejčistší formě pro naše včelaře. Byl dokončen projekt 
mapování populace včely v ČR a výsledky publikovány v časopise Včelařství. 

 

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 Z: PRV, CHK 

Chovatelský řád ČSV zahrnuje povinné a doporučené testy hygienického chování včel, jakožto selekčního kriteria. 
Metodiky jsou obsaženy v Příručce plemenářské práce. Výsledky testů jsou povinnou součástí plemenářské 
dokumentace každého chovatele. Kontrola chovů probíhá podle plánu a je hrazena z chovatelského fondu. Plánuje se 
zapojit do kontrol i proškolené prohlížitele včelstev. PRV schválilo plán na objednání modulu CIS pro chovatele matek 
ke zlepšení evidence výsledků chovů. Implementace proběhne v březnu 2018. 

 

c) Vypracovat nový chovatelský řád 

T: do 31. 3. 2017 Z: PRV, CHK 

Chovatelský řád ČSV byl schválen RV ČSV 20. 11. 2016. Jeho znění bylo uveřejněno začátkem r. 2017 v časopise 
Včelařství. 

 

5. _Zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů 
 
 

a) Vypracovat komplexní systém vzdělávání členů od začátečníků až po pokročilé včelaře 

T: trvalý Z: PRV, KRO 

V roce 2017 probíhalo vzdělávání členů ČSV prostřednictvím přednášek, kurzů a seminářů. Kurzy pro začátečníky 
probíhají ve velké míře a podléhají dotaci podle NV č. 197/2005 Sb. Stejně tak ostatní kurzy pro chovatele matek a 
další pro pokročilé včelaře. KRO vypracovala osnovu přednášky pro začínající včelaře ve dvou variantách. Osnovy byly 
rozeslány na organizační složky ČSV. Měly by být jakýmsi vodítkem pro penzum znalostí u začínajících včelařů. 

 
 

b) Učitelé - přepracovat systém vzdělávání učitelů včelařství a zvýšit nároky na jejich odbornou úroveň, 

novelizovat směrnici o činnosti učitelů včelařství a přednášejících odborníků 

T: Trvalý Z: KRO, LK 

Seminář učitelů včelařství a přednášejících odborníků proběhl v říjnu a listopadu 2017 v Nasavrkách, program byl 
sestaven z hodnotných přednášek. V březnu 2017 byla RV schválená nová měrnice pro činnost učitelů včelařství a 
přednášejících odborníků. Padesáti šesti učitelům včelařství a přednášejícím odborníkům, kteří za poslední dva roky 
neodpřednášeli minimálně 4 hodiny, bylo realizováno vyřazení ze seznamu. Koncem roku 2017 bylo vytipováno 31 
učitelů včelařství, ti se dvakrát za sebou v roce 2016 a 2017 nezúčastnili podzimního semináře. Podle směrnice by 
měli být vyřazeni ze seznamu, zatím jim byl zaslán dotazující dopis, zda chtějí být dále ve sboru Učitelů včelařství. 

 

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 Z: PRV, sekretariát, KRO 

V září 2017 byly uskutečněny krajské aktivy zástupců ZO a OO, kde byly předneseny aktuální informace (nákazová 
situace, dotace – žádosti a výplaty, CIS, statistika apod.). Otázky a podněty, které vznesli účastníci, byly vyřešeny 
přímo na aktivech nebo později prostřednictvím rubriky dotazy-odpovědi ve Včelařství.  
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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 Z: KPM 

 V roce 2017 fungovalo v rámci ČSV cca 211 VKM, jejichž vedoucí byli pravidelně proškolováni. V průběhu měsíce 
dubna a května byla organizována oblastní kola soutěže Zlatá včela a následně celostátní finále. Finalisté pak 
reprezentovali ČR na mezinárodním setkání mládeže IMYB 2017 v Malborough, kde se umístili na předních místech. 
V roce 2017 se nepodařilo ani na kongresu Apimondie v Turecku získat podporu pro vytvoření mezinárodní komise 
pro práci s mládeží, která by pracovala pod vedením Dr. Jiřího Pízy.  

 
 

e) K prezentaci poznatků důležitých pro zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů využívat časopis 
Včelařství a Odborné včelařské překlady 

T: trvalý Z: RR 

Stěžejním informačním prostředkem zůstává i nadále časopis Včelařství. Jedná se především o informovanost členů a 
funkcionářů včetně dodání různých formulářů. Časopis obsahuje informace pro začínající včelaře i nové poznatky a 
odborné články pro zkušené včelaře. Odborné včelařské překlady ze zahraničních časopisů jsou vhodným doplněním a 
nadstavbou časopisu Včelařství.   

 

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 Z: PRV 

Spolupráce s SOUV-VVC Nasavrky o.p.s. je na vysoké úrovni. Jednotlivé akce, na kterých se účastní ČSV jsou předem 
konzultovány a i přes změnu způsobu financování je třeba spolupracovat a koordinovat některé činnosti. To se týká 
především oblasti vzdělávání a součinnosti se SZIF. 

 

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 Z: KRO 

Kromě již v minulosti vydaných publikací se s velkým ohlasem u veřejnosti setkalo vydání knihy Ing. Dalibora Titěry 
„Včely zdravé a nemocné“. Je to po delší době skutečně odborné shrnutí příčin a důsledků v oblasti nemocí a nákaz 
včel.  

 
 

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 Z: KSF 

V roce 2017 byla vytvořena Příručka (návod) včetně příkladů stanovení příspěvku ze SF. 

 

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 



7 

T: trvalý Z: KRO, RR, Organizační jednotky (ZO, OO) 

Zajištění tohoto úkolu je v gesci jednotlivých ZO, které dobře znají místní poměry a možnosti, které mohou případně 
využít. U některých organizací se osvědčila spolupráce s obecními úřady, které odsouhlasily výsadbu keřů a dřevin 
zlepšujících včelí pastvu na obecních pozemcích a i uhradily faktury na pořízení. Byla vydána publikace „Kočování se 
včelstvy“ další na toto téma po 30 letech. Přednášejícím je vysvětlován význam velikosti stanoviště včelstev, na 
semináři učitelů včelařství je vysvětlován limit velikosti stanoviště, maximálně do 30 včelstev. Menší stanoviště 
poskytují jednotlivým včelstvům více pylu se svým blahodárným vlivem na kondici včelstev. 

 

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 Sb. a navazujících 
předpisů na ochranu včel 

T: trvalý Z: KZV 

V roce 2017 došlo k novele Zákona o rostlinolékařské péči. Předmětem změny bylo zrušení úlohy obce v procesu 
hlášení stanovišť chovatelů a zjišťování údajů o stanovištích ošetřovateli porostů na obci. Tuto roli by měl nahradit 
elektronický způsob vedení stanovišť včelstev pro potřeby zemědělců. Je skutečností, že koncem roku 2017 po vydání 
nové prováděcí vyhlášky k novele Zákona o rostlinolékařské péči stále není funkční elektronický způsob vedení 
stanovišť pro potřeby zemědělců. 

 

c) Prosazovat u státních orgánů (MZe ČR a MŽP ČR) 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 Z: PRV, OO, ZO 

V roce 2017 probíhala jednání týkající se nepůvodních invazivních druhů. Původní seznam druhů byl na základě 
odborné diskuse měněn a v současné době nebyl do této skupiny zařazen akát.  

 

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 Z: IT komise 

V roce 2017 využíváme Google služby. Stále probíhá osvěta mezi funkcionáři ZO. Bohužel je to běh na dlouhou trať. 

Využívá se mailová komunikace, sdílení složek, tvorba dokumentů a tabulek. Ostatní služby zatím ne. 

 

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 
stránky 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 Z: IT komise 

V roce 2017 byly připraveny ke spuštění zcela nové www stránky včelařství, které podporují i mobilní telefony. Api 
rozhraní na propojení je připraveno. Z důvodů komplikací a nejasností kolem GDPR není přenos dat spuštěn. 

 

c) CIS – postupně rozšiřovat jeho využití pro praktickou činnost funkcionářů organizačních jednotek svazu dle jejich 
požadavků, začlenění plemenářské evidence. 
2016 - zprovoznit v CISu modul na vyšetření MVP 2017 - tento modul otestovat a vyladit 
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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 podmínkách pro včely v celé ČR 

T: trvalý Z: IT komise 

Úkoly za 2016-2017 splněny, žádanka na vyšetření MVP je začleněna do CIS, stejně tak i modul pro včelařské kroužky a 
chovatele matek. Geoportál byl ve zkušební době zastaven z důvodu velkých finančních požadavků dodavatele. 
Pracuje se na jeho spuštění na webových stránkách svazu. 

 

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 Z: EK 

Jedná se o dva subjekty Včelpo, s.r.o. a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol, ve kterých má ČSV majetkový podíl. Od 
roku 2015 se Včelpo vypořádává s kauzou zjištěných reziduí antibiotik v medu, vrácenými medy z obchodních řetězců, 
zatěžujícími sankcemi. V roce 2017 se situace dále zkomplikovala v souvislosti s tím, že SVS vyžadovala 
dosledovatelnost medu a v návaznosti na to vydala několik rozhodnutí omezujících provoz.  
Situace Výzkumného ústavu včelařského je diametrálně odlišná od Včelpa, dosahuje dobrých hospodářských výsledků 
a požadavky veřejnosti v oblasti léčiv, vyvíječů aerosolu a agregátů jsou průběžně zajišťovány.  
Činnost společnosti Včelařská prodejna a bistro ČSV, s. r. o., kde je ČSV stoprocentním vlastníkem, je utlumena, 
prostory prodejny v Křemencově ulici jsou pronajaty společnosti Včelpo, s. r. o. 

 
 

b) Majetek svazu – zabezpečit účelné a ekonomické využívání s péčí řádného hospodáře 

T: trvalý Z: EK 

Stanice Rosice – ustavení Programové rady přispělo k vyššímu využívání střediska všemi zúčastněnými subjekty (OO 
Brno-město, OO Brno-venkov a ZO Rosice). Postupně dochází ke zvelebení areálu (odstranění křovin a spadlých 
stromů v zadní části) a byly provedeny drobné opravy objektu (zatékání, topení). 

Stanice Jabloňany – bude řešeno v návaznosti na prodej Včelpa.  

Budova Křemencova – byla zahájena oprava interiéru expedice (podlahy, omítky, elektrické rozvody…). Je uvažováno 
o postupném zahájení dalších oprav budovy dle finančních možností. Po dokončení opravy expedice by bylo vhodné 
opravit byt ve 3. patře a získané nájemné směrovat opět do oprav a údržby. Svaz obdržel další nabídky na zhodnocení 
volných finančních prostředků. Limitujícím faktorem nabídek je záměr jejich uložení do kapitálových fondů, což 
z hlediska nepřiměřeného rizika nelze akceptovat. 

 

c) Ekonomika – v činnosti orgánů svazu důsledně prosazovat zásadu plánovitého a účelného využívání rozpočtových 

prostředků 

T: trvalý Z: EK 

Čerpání rozpočtu je sledováno v rámci pololetní a roční zprávy o hospodaření. Čerpání dotačních prostředků z podpor 
NNO sleduje PRV každý měsíc na svém jednání.  

 

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 tuto formu podpory i pro další období 
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T: trvalý Z: Zástupci svazu v orgánech VVÚV – Dol, Včelpo, SOUV – 
Nasavrky 

V roce 2017 byla řádně zadministrována dotace 1. D ve výši cca 105 milionů Kč. Oproti minulému období přibylo tzv. 
„bílých míst“, tj. území, která nespadají pod činnosti žádné ZO, a administraci dotace zajišťuje sekretariát pro 
chovatele včel z těchto území.  

Evropské dotace (dle NV č. 197/2005 Sb.) se v uplynulém období vyvíjely ve stejném trendu jako v předchozím období. 
U technické pomoci došlo k výraznému převisu poptávky a bylo nutno uplatnit krácení stanoveným koeficientem. 
Veškeré podkladové materiály byly zveřejněny v časopise Včelařství, využití dotace je v maximální výši. 

 

 
 


