Český svaz včelařů
Křemencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 934 082 fax.: 224 934 478
e-mail: info@vcelarstvi.cz

OBĚŽNÍK č. 3/2005

V Praze dne 19. 12. 2005

Všem organizačním složkám Českého svazu včelařů
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění dále uvedených úkolů:
1.

Informace pro chovatele včel a veterinární lékaře – vyplňování registračních čísel

K informování členů ČSV zasíláme úplný text, který Státní veterinární správa ČR dne 7. 11. 2005 zaslala
všem svým složkám (byl zveřejněn již 10. 11. 2005 na www.vcelarstvi.cz).
„Pro řádnou evidenci chovatelů včel, jejich stanovišť při vyšetřování na mor včelího plodu (ze zimní nebo
ostatní měli) a při vyšetřování směsných vzorků na varroázu je bezpodmínečně nutné na všech žádankách
(seznamech) uvádět registrační čísla. Registrační čísla také vyžadovat na výsledných protokolech z SVÚ a VÚVč
Dol.
Chovatelům včel je přiděleno registrační číslo chovatele (včelaře) jako jedinečné neopakovatelné číslo
každého subjektu a registrační číslo stanoviště (hospodářství). Tato čísla byla včelařům vydána ČMSCH
(Českomoravská společnost chovatelů) v Hradišťku p. Medníkem. K dispozici jsou na portálu SVS ČR v registru
zvířat.*
Pro elektronické zpracování výsledků vyšetření je potřebné uvádět tato čísla na všech předepsaných
formulářích.
S pozdravem
MVDr. Josef Vitásek, Ph.D., ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat“
*
2.

Čísla jsou k dispozici pouze orgánům státní správy, ČSV ani jeho organizační složky k nim přístup nemají
(pozn. ČSV).
Kurz prohlížitelů včelstev – pomocníků veterinární správy

11. a 12. února 2006 proběhnou tradiční kurz prohlížitelů včelstev a seminář stávajících prohlížitelů
zaměřený na zdokonalení jejich znalostí, které pořádají společně ČSV, SOUV –VCC, o. p. s., Nasavrky a Státní
veterinární správa ČR. Zájemci se mohou hlásit do poloviny ledna přímo ve SOUV –VVC, o. p. s., Nasavrky,
p. Mikeš, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz .
3.
Nabídka e-mailových adres pro OV ČSV
Při posledních úpravách serveru, na kterém je provozována svazová stránka www.vcelarstvi.cz , nechal
ČSV rozšířit možnosti poštovního serveru. Nyní lze poskytnout všem okresním výborům příležitost využívat
e-mailovou adresu v doméně vcelarstvi.cz. Adresa bude mít tvar okres@vcelarstvi.cz . V případě, že máte zájem
tuto možnost využít, kontaktujte Sekretariát ÚV ČSV, odborné oddělení, Křemencova 8, 115 24 Praha 1,
tel. 224 934 082, e-mail lnenicka@vcelarstvi.cz a dohodněte se o organizačních podrobnostech. Upozorňujeme,
že současná kapacita poštovního serveru dovoluje poskytnout adresy pouze okresním výborům.
4.
Výplaty dotací na opatření v oblasti včelařství
K četným dotazům o výplatě dotací podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. uvádíme informaci Státního
zemědělského intervenčního fondu, vydanou dne 25. 11. 2005:
„SZIF oznamuje, že podle schváleného tříletého Českého programu na podporu včelařství vydal
dne 22.9.2005 pět rozhodnutí, určujících výši dotací na jednotlivá opatření podle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Na čtyři opatření z pěti se někteří koneční příjemci dotací odvolali
prostřednictvím Českého svazu včelařů. Protože jsou výše zmíněná čtyři rozhodnutí stále v odvolacím řízení, byla
zatím vyplacena pouze dotace na páté opatření „obnova včelstev“. Zbývající dotace budou vyplaceny neprodleně
po ukončení odvolacích řízení. Jednotlivá rozhodnutí jsou rozdělena podle opatření a jsou v nich zahrnuti jak
koneční příjemci dotace, kterým byla přiznána dotace v plné výši, tak i ti, jimž byla dotace zkrácena nebo vůbec
nepřiznána.
Ing. Petr Polívka, referent oddělení intervencí ml. výrobků a podpory včelařství“

5.

Účetnictví organizačních složek ČSV

Na základě častých dotazů upozorňujeme, že ZO a OV ČSV mohou vést jednoduché účetnictví až
do 31.12.2006.
6.

Upozornění – náhrady v případě škod způsobených morem včelího plodu

V letošním roce rekordně narostl počet žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu ČSV na škody
v souvislosti s utracením včelstev v důsledku zjištěného moru včelího plodu. Vzhledem k tomu, že dochází často
k nedorozuměním ohledně toho, co hradí stát ze svého rozpočtu a co hradí ČSV ze svépomocného fondu, ač tato
problematika byla zpracována v samostatném článku ve Včelařství č. 9/2000, podáváme tento výklad:
Podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. v platném zdění, § 67 odst. 3 náleží poškozeným
chovatelům náhrada nákladů za utracení, náhrada za dezinfekci zařízení a náhrada za zlikvidované
a znehodnocené včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení. Do tohoto výčtu patří též rámky, mezistěny
a zásoby ve včelstvu. Stát nehradí škody na včelách!!! Včela je podle § 3 odst. 1 d) zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, hospodářské zvíře. Podle § 3, odst. 2 téhož zákona se hospodářským zvířetem rozumí podle
povahy věci a okolností též plemenivo včel. Protože stát nehradí škody na hospodářském zvířeti, ČSV připustil
výjimku z ustanovení Statutu SF § 4 odst. 2 a), tj. že příspěvky se neposkytují mimo jiné též na úhradu škod
způsobených nemocemi a nákazami včel a včelího plodu, vyjma moru a hniloby včelího plodu, a to jen
za podmínek, že se jedná o utracení včel při nařízené likvidaci podle obecně závazných veterinárních předpisů
(§ 4, odst. 1 f) Statutu SF). Bude-li tedy pro stát oceňovat škody ať již znalec, či sám poškozený za spolupráce ZO
a OV ČSV, je nutné provést ocenění včelstva buď přehledně, to znamená zvlášť včely, matku a plod a zvlášť
zásobní plásty, rámky, vosk apod., nebo včely, matku a plod z oceňování úplně vyjmout. Škody na hospodářském
zvířeti, tedy včelách, matce a plodu dle platného "Ceníku Svépomocného fondu ČSV" (viz Včelařství č. 9/2003)
hradí při splnění stanovených podmínek Český svaz včelařů ze Svépomocného fondu. Mezi podmínky úhrady
mimo jiné patří i ta, že poškozený neporušil žádnou povinnost, kterou chovateli ukládá zákon o veterinární péči
a další veterinární předpisy. Chovatel ke své žádosti o příspěvek ze SF na utracené včely, matky a plod musí
přiložit příslušné doklady, kterými osvědčí oprávněnost svých požadavků, tj. především protokol o kontrolním
zjištění a protokol o utracení.
7.
Publikace „Komerční včelaření v České republice“
V příloze Vám pro potřeby členské základny ve Vaší působnosti zasíláme jeden výtisk publikace „Komerční
včelaření v České republice“ od Dr. Ing. Františka Kamlera, vydané ČSV.
8.
Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
Ve dnech 10. - 14. dubna 2006 (po – pá) proběhnou v SOUV – VVC, o. p. s., Nasavrky, další kurzy využití
včelích produktů ve zdravé výživě člověka. Zájemkyně a zájemci se mohou přihlásit na adrese SOUV – VVC,
o. p. s., Nasavrky, p. Mikeš, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz .
9.
Včelařský kalendářík na rok 2006
V příloze oběžníku Vám zasíláme včelařské kalendáříky na rok 2006, určené pro Vaše členy, k propagaci
včelařství u nevčelařské veřejnosti.
Závěrem nám dovolte, popřát Vám příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho osobních
i včelařských úspěchů v roce 2006. Zároveň přijměte naše poděkování za Vaši náročnou a záslužnou práci pro
včelařství a včelaře v roce 2005.
Za Český svaz včelařů
Mgr. Luděk Sojka, v. r.
předseda
Přílohy:

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
tajemník
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