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Komentář  k  výsledku  hospodaření  ČSV, z. s.     
za  rok  2021 

 
Schválený rozpočet roku 2021 skončil ziskem v částce 13 294 tis. Kč před zdaněním. Tohoto 
hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout hlavně tím, že rok 2021 byl, jako v minulém 
roce, ovlivněn celorepublikovou situací spojenou s nemocí covid 19, kvůli které se konalo 
pouze minimum kulturních akcí i projektů. V prosinci se sice konal XI. Sjezd ČSV, který byl 
původně plánován v roce 2020, ale byl velmi ovlivněn covidovou situací, která se právě ve 
dnech jeho konání výrazně zhoršila  a bylo nutné omezit kapacitně jeho účast na minimální 
počet přítomných. Prostory konání sjezdu byly prostorné a dobře vybavené  a tím byl průběh 
sjezdu příznivě ovlivněn.  

Příděl do Svépomocného a Chovatelského fondu je tvořen stále z příspěvků členů a 
chovatelů přímo do fondů, ve stejné hodnotě jako v minulém období. Sociální fond je tvořen 
v nákladech částkou 202 tis. Kč, pouze Rezervní fond je tvořen v následujícím roce z rozdělení 
zisku v částce 255 tis. Kč, po schválení výsledku hospodaření RV. 

Všechny níže uvedené položky byly podrobeny posouzení auditorem a nebyly nám sděleny 
žádné zásadní připomínky. 

 

 I. Náklady 

 

1. Spotřeba materiálu je plněna zejména využitím možnosti výběru propagačních 

materiálů z EU dotace v opatření technická pomoc. Dotační akce setkání mládeže 

Zlatá včela 2021 byla splněna pouze částečně. Tato položka byla čerpána 

propagačními materiály, letáčky, bavlněnými vaky a taškami, pexesy, podtácky, bloky 

s propiskou, hrnky, noži, čelovou svítilnou aj.  určenými na osvětovou činnost. Nákup 

propagačního včelařského materiálu byl doplněn nákupem Roll upů se včelařskou 

tematikou. 

2. Spotřeba energií byla mírně nižší. Spotřeba PHM služebního vozidla byla čerpána 

pouze pro potřeby svazových služebních cest v tuzemsku (např. inventury Rosic a 

Jabloňan, převoz časopisů, návštěvy ZO, účasti na výstavách a ostatních včelařských 

akcích, kterých bylo, vzhledem ke covidové situaci, minimálně). Na zahraniční 

služební cesty nebylo auto využito. 

3. Položku drobného nehmotného a drobného hmotného majetku tvoří nákup 

počítačové, kopírovací a skenovací techniky a obnova vybavení kanceláří, zejména 

židlí. Čerpání bylo nízké vzhledem k neuskutečněným opravám prostor v budově 

svazu. 
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4. Náklady na opravy nebyly čerpány na větší opravy majetku, akce se nerealizovaly. 

(zejména opravy podlahových krytin kanceláří)  

5. Náklady na služby jsou čerpány jen na 80 procent, zejména z důvodu uzavření 

včelařského učiliště v Nasavrkách a konání seminářů on line.  

6. Náklady na občerstvení a cestovné nebyly naplněny zejména konáním plánovaných 

akcí on line a snížením počtu hostů na sjezdu.  

7. Položka mzdové náklady je čerpána pouze na 83 procent, důvodem nižšího čerpání 
jsou uplatněná úsporná opatření zejména u Home office a vyšší čerpání náhrad od 
SSZ při karanténách, ošetřování člena rodiny a nemocenské. 

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

9. Položka pojištění byla snížena novým smluvním ujednáním pojištění majetku.  

10. Příspěvky za členství byly uhrazeny oproti zaslaným dokladům.  

11. Bankovní poplatky byly sníženy uzavřením nových smluv k účtům. Odpisy majetku 
jsou plněny zařazením technického zhodnocení CIS a úpravou interiéru prodejny 
v Křemencově ulici pronajaté společnosti Příroda, včely a člověk. Odpisy VS Rosice 
(rekonstrukce z části hrazené dotací) jsou účtovány v odpovídající výši do ostatních 
výnosů oproti snížení jmění v rozvaze. Změna stavu včelstev byla upravena na 
skutečný stav včelstev po prodeji včelstev ve VS Jabloňany. 

12. Další položkou v nákladech je administrace dotace 1.D pro ZO a OO v částce čerpané 
dle doložených dokladů 5 250 tis. Kč pro rok 2021 a dočerpání 171 tis. Kč dle dokladů 
ještě z nároku roku 2020. 

13. V roce 2021 byly poskytnuty od MZe ČR dotační příspěvky na tři projekty 
neinvestičních dotací pro NNO v celkové výši 9 062 tis. Kč, celkové náklady však činí 
12 729 tis. Kč. Jedná se o tyto projekty: Rozhodnutí č. 38 Časopis Včelařství a OVP, 
Rozhodnutí č. 41 Zlatá včela-finálová kola, IMYB a Rozhodnutí č. 37 Spolková činnost 
ČSV. Vzhledem k průběhu nákazy se soutěž Zlatá včela konala v omezeném počtu 
žáků a část přidělených finančních prostředků se vrátila na MZe ČR. Ostatní dotace 
byly čerpány na sto procent.  

II. Výnosy 

1. Tržby za prodej výrobků a služeb se podařilo naplnit díky prodeji včel ze VS Jabloňany 
a provizí za zprostředkování dotace podle NV 418/2019 Sb. pro nečleny. Výnosy 
z nájmů nebytových i bytových prostor byly naplněny pouze z části, pro snížení 
nájemného v době covidové. Nájemné je celkově hrazeno, částečně dluží společnost 
Příroda, včely a člověk o.p.s. částku 4,4 tis. Kč po splatnosti a 3,5 tis. Kč společnost 
Včelpo s.r.o., ostatní pohledávky jsou splatné v lednu 2022.  

2. Tržby za inzeráty byly splněny. 

3. Dotace pro neziskové organizace byla v roce 2021 v celkové výši 9 mil. Kč. Je 
rozdělena na tři výše uvedené projekty, které byly již popsány v nákladech.  Příspěvek 
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na administraci dotace k dotaci 1.D je pro rok 2021 ve výši 5,25 mil. Kč a finanční 
prostředky byly poukázány SZIF až koncem ledna 2022, vyplacené částky v prosinci 
byly čerpány ze zdrojů ČSV.  

 
4. Ostatní výnosy 

Za prodej pozemků a majetku VS Jabloňany jsme obdrželi 3 500 tis. Kč. 

Plánovaný podíl na zisku společnosti VÚVč, s. r. o. Dol   byl překročen. Po uzávěrce 
bude tato částka převedena do rezervního fondu v plné výši. 

Ostatní tržby jsou naplněny smlouvou s Českomoravskou společností chovatelů 
z Hradištka pod Medníkem, smluvními pokutami (soudní spory vratek dotací podle 
NV) Smlouvou o spolupráci s MZe ČR a přefakturací služeb. 

5. Příjem z členských příspěvků ČSV byl splněn. Členské příspěvky SKV nebyly splněny 
pro zrušení plánovaných akcí. V současné době žádná ZO členské příspěvky za minulá 
období nedluží. Všechny příspěvky pro okresní organizace byly uhrazeny v průběhu 
roku.  

6. Příděl do Svépomocného fondu za rok 2021 byl převeden v dubnu. 

 

III. Rozvaha 
 
 

1. Stálá aktiva - dlouhodobý majetek  

 
Do nehmotného majetku bylo zařazeno technické zhodnocení programu CIS –  
o úpravy a rozšíření jednotlivých modulů.  
Z hmotného majetku byl vyřazen majetek VS Jabloňany. 
 

 
Oběžná aktiva – krátkodobý majetek 
Snížení zásob - spotřeba brožur a knih ze skladu. 
Snížení pohledávek – úhrady od žadatelů dotací NV 148/2019 Sb. 
V položce bankovní účty – je navýšení o vybraný členský příspěvek pro rok 2022, 
tržby z majetku.  
Jiná aktiva-příjem příštího období (administrace dotace 1.D. od SZIF) 

 
3. Vlastní zdroje krytí – vlastní zdroje celkem 

 
Vlastní jmění je poníženo o odpis dotačního příspěvku VS Rosice, který se postupně 
rozpouští ve výši odpisů do výnosů.  
Uvedená položka fondy je tvořena z finančních zdrojů Svépomocného fondu, 
Sociálního fondu, Fondu chovatelského a Rezervního fondu a je mírně snížena (jedná 
se o čerpání SF nad roční příděl). 
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Hospodářský výsledek běžného období je kladný, což bylo ovlivněno nižšími náklady 
oproti plánu a vyššími tržbami. 
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let - zisk byl upraven o hospodářský výsledek 
minulého roku po přerozdělení.  
 

4. Cizí zdroje – cizí zdroje celkem 
 
Závazky byly celkově zvýšeny, jedná se o neuhrazenou daň z příjmů z prodeje 
majetku. 

 
Jiné závazky jsou tvořeny složenými kaucemi nájemníků a kaucí k výběrovému řízení 
na časopis Včelařství. 
 
Dohadné účty pasivní – smlouva o auditu na rok 2021. 
Výdaje příštích období – faktura za plyn. 
Výnosy příštích období – vybrané členské příspěvky. 
 

 
ČSV neposkytl v roce 2021 půjčku žádnému subjektu. 

 
IV. Svépomocný fond 

 
Přehled o stavu Svépomocného fondu k 31. 12. 2021 v účetnictví je následující: 
 
Stav k 1. 1. 30 131 544,30 Kč 
 
Příděl za včelstva 1 222 088,- Kč 
 
Uhrazené škody 1 180 218,- Kč 
Cestovné ostatní 2 354,- Kč 
Poštovné  47,- Kč 
Pojištění včelařů, funkcionářů 303 862,76 Kč 
Soudní poplatky(vratky) 2 250,- Kč 
Bank. poplatky  948,- Kč 
Celkem čerpání 1 489 679,76 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2021 29 863 952,54 Kč 
 z toho: 
Spořící účet 10 000 000,- Kč 
Účet Svépomocného fondu 19 863 952,54 Kč 
 

 
V. Chovatelský fond 
 
Přehled o stavu Chovatelského fondu k 31. 12. 2021 v účetnictví je následující: 
 
Počáteční stav k 1. 1. 555 149,- Kč 
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Příjmy: 
Příspěvky 64 500,- Kč 
Výdaje: 
Cestovné 0,- Kč 
Program – chovy 3 025,- Kč 
Bankovní poplatky, ostatní 1 245,- Kč 
Odměny, dohody 0,- Kč 
Revize 0,- Kč 
Celkem čerpání 4 270,- Kč 
 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 615 379,00 Kč 

 
 

VI. Rezervní fond 
 
Přehled o stavu Rezervního fondu k 31. 12. 2021 v účetnictví je následující: 
 
Počáteční stav k 1. 1. 1 016 745,- Kč 
 
Příděl 255 000,-    Kč 
 
Bankovní poplatky 2 105,-    Kč 
Zůstatek fondu 
k 31. 12. 2021 1 269 640,00 Kč 
 

VII. Závěr: 
 
V prosinci hodnoceného roku se konal úspěšně s ročním zpožděním XI. Sjezd ČSV, kde 
proběhlo hodnocení uplynulých mezisjezdových období, která byla poznamenána 
novými zkušenostmi a možnostmi, zejména elektronickými, se kterými se spolek 
vyrovnal se ctí. 
V roce 2021 bylo řešeno i mnoho neplánovaných úkolů, zejména v souvislosti s 
nouzovým stavem a se zajištěním finančních prostředků dotačních titulů pro členy. 
Vedení spolku zajistilo ze svých zdrojů plynulý průběh dotace na administraci, 
všechny akce, které proběhly on line spojením, jak se členy P/RV tak s ostatními 
orgány MZe ČR, SZIF i jednání na mezinárodní úrovni nebo připravených svazem nebo 
semináře prostřednictvím SOU-VVCv o.p.s. Nasavrky. Na základě uvedených 
skutečností v plnění rozpočtu a z předložené zprávy o činnosti je zřejmé, že Český 
svaz včelařů, z. s., hospodařil se svěřeným majetkem odpovědně tak, aby 
neuhrazenou ztrátu minulých let převedl na zisk. 

 Výsledek hospodaření za r. 2021 skončil ziskem v částce 12 251 tis. Kč po přerozdělení. 

Jak už bylo řečeno, je to hlavně tím, že činnost svazu a akce svazu nemohly být z velké 
části naplněny, a to vlivem mimořádných opatření proti pandemii koronaviru.  

Hospodaření svazu bylo posouzeno auditorem bez významných připomínek a bylo 
projednáno i se zástupci ekonomické komise a doporučeno k projednání v PRV a RV.  
 
V Praze dne: 18. března 2022   Zpracovala: Prchlíková Jana 


