
ZO âSV
Pfiedseda:
• jedná samostatnû za ZO; 
• podepisuje za ZO spoleãnû s jednatelem nebo ji-

n˘m v˘borem povûfien˘m ãlenem v˘boru ZO;
• svolává v˘borovou schÛzi;
• svolává z rozhodnutí v˘boru ãlenskou schÛzi;
• fiídí jednání v˘borové a ãlenské schÛze;
• zaji‰Èuje  ãinnost v˘boru a zodpovídá za provádûní

ãinností a úkolÛ ZO stanoven˘ch stanovami, vnitfi-
ními pfiedpisy âSV a usneseními ãlensk˘ch a v˘-
borov˘ch schÛzí;

• pfiedkládá ãlenské schÛzi zprávu o ãinnosti ZO
a návrh programu jednání. 

Místopfiedseda:
• zastupuje v plném rozsahu pfiedsedu ZO v dobû

jeho nepfiítomnosti nebo v pfiípadû  povûfiení v˘-
boru ZO.

Jednatel:
• jedná samostatnû za ZO;
• podepisuje za ZO spoleãnû s pfiedsedou nebo ji-

n˘m povûfien˘m ãlenem v˘boru ZO;
• zaji‰Èuje vedení a vyfiizování agendy spojené s

ãinností ZO;
• vede ãlenskou evidenci v rozsahu stanoveném

jednacím fiádem âSV;
• zpracovává podklady pro ãlenskou evidenci vede-

nou sekretariátem ÚV âSV a pro úãely dotací;
• zpracovává podklady pro statistické v˘kazy ZO

podle právních pfiedpisÛ a rozhodnutí âSV;
• spolupracuje pfii vyfiizování Ïádostí ãlenÛ o pfiís-

pûvek ke zmírnûní ‰kod ze svépomocného fondu
podle statutu svépomocného fondu âSV;

• vyfiizuje do‰lou po‰tu a bûÏné záleÏitosti.

Pokladník:
• zaji‰Èuje vedení úãetnictví podle zákona o úãetnic-

tví;
• vede ekonomickou agendu podle Metodického

pokynu pro ãinnost organizaãních sloÏek âSV –
ekonomická a kontrolní ãinnost;

• zaji‰Èuje placení urãen˘ch ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
ãleny ZO a odvod stanovené v˘‰e ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ sekretariátu ÚV âSV;

• zaji‰Èuje placení stanoven˘ch registraãních pfiís-
pûvkÛ registrovan˘mi ãleny âSV v souladu se

smûrnicí pro registraci vãelstev;
• provádí v˘platy a úhrady schválen˘ch odmûn a ná-

kladÛ spojen˘ch s ãinností ZO schválen˘ch v˘bo-
rem, popfi. ãlenskou schÛzí v souladu s rozpo-
ãtem ZO;

• zabezpeãuje a zodpovídá za pokladní hotovost
ZO;

• zpracovává podklady pro návrh rozpoãtu ZO
a zprávy o jeho naplÀování;

• zaji‰Èuje kontrolu a úplnost podkladÛ pro vyúãto-
vání státních podpor.

Referent pro osvûtu:
• v osvûtové ãinnosti se fiídí zejména smûrnicí âSV

o osvûtové ãinnosti a rozhodnutími âSV; 
• vypracovává a pfiedkládá návrhy na osvûtovou ãin-

nost ZO;
• zaji‰Èuje provedení plánovan˘ch pfiedná‰ek, kur-

zÛ a dal‰ích osvûtov˘ch akcí a k tomu potfiebn˘ch
pfiedpokladÛ a podmínek v souladu se smûrnicí
âSV o osvûtové ãinnosti;

• zaji‰Èuje potfiebnou souãinnost s krajsk˘m osvû-
tov˘m referentem, popfi. osvûtov˘m referentem
OV a delegovan˘mi uãiteli vãelafiství, popfi. pfied-
ná‰ejícími odborníky;

• zaji‰Èuje dostupn˘mi prostfiedky propagaci vãelafi-
ství a v˘znamu chovu vãel na vefiejnosti v obvodu
pÛsobnosti ZO;

• spoluorganizuje v˘bûr nov˘ch uchazeãÛ o vyuãe-
ní v oboru vãelafi.      

Referent pro vãelí nemoci a nákazy:
• zabezpeãuje informovanost ãlenÛ ZO o preventiv-

ních, diagnostick˘ch a povinn˘ch provádûcích
opatfieních v chovech vãel a hygienick˘ch smûrni-
cích podle právních pfiedpisÛ, zejména podle zá-
kona o veterinární péãi a provádûcích pfiedpisÛ
a závazn˘ch opatfiení SVS;

• spolupracuje s prohlíÏiteli vãel a vãelafisk˘mi dÛ-
vûrníky v otázkách veterinární péãe v chovech
vãel;

• zaji‰Èuje shromaÏìování a pfiedávání smûsn˘ch
vzorkÛ mûli k vy‰etfiení na varroázu a s tím spoje-
nou agendu;

• zaji‰Èuje prostfiednictvím pfiíslu‰ného OV hro-
madné objednávání SVS urãen˘ch léãiv na tlume-
ní varroázy a zpracovává podklady pro dotaci âSV
na nákup léãiv a pfiípravkÛ.
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I. 
ORIENTAâNÍ POPIS

NÁPLNÍ âINNOSTÍ FUNKCIONÁ¤Ò ZO A OV âSV

CHARAKTERISTIKA:

Orientaãní popis náplní ãinností funkcionáfiÛ základních organizací a okresních v˘borÛ âSV (dále jen ZO nebo OV) je vodítkem
pro funkcionáfie ZO a OV âSV k jednotnému v˘konu závazn˘ch, popfiípadû úãeln˘ch ãinností, s pfiihlédnutím k místním pod-
mínkám ZO nebo OV.  V podstatû se jedná o jak˘si v˘Àatek z pfiedpisÛ âSV, ve kter˘ch jsou upraveny ãinnosti jednotliv˘ch funk-
cionáfiÛ ve vztahu pfiedev‰ím ke stanovám, ale také k pfiedpisÛm o osvûtové ãinnosti, chovatelství, ãinnosti prohlíÏitelÛ vãelstev,
k pfiedpisÛm upravujícím podmínky nároku na pfiíspûvek ze svépomocného fondu atd.

ÚPLNÉ  ZNùNÍ:



Referent pro práci s mládeÏí:
• vûnuje pozornost mlad˘m vãelafiÛm a zaji‰Èuje jim

patronát zku‰en˘ch vãelafiÛ ze ZO;
• orientuje se na získávání mlad˘ch vãelafiÛ, zejmé-

na z rodin chovatelÛ vãel a ãlenÛ vãelafisk˘ch
krouÏkÛ;

• zaji‰Èuje pozornost ZO na organizaãní a finanãní
zaji‰tûní ãinnosti vãelafisk˘ch krouÏkÛ pfii ZO âSV
a ve  ‰kolách;

• pomáhá vãelafisk˘m krouÏkÛm pfii získávání pfiís-
pûvkÛ na ãinnost; 

• navazuje kontakty se ‰kolami za úãelem zaloÏení
a ãinnosti nov˘ch vãelafisk˘ch krouÏkÛ;

• dbá na organizaãní a odbornou pfiípravu stávají-
cích a nov˘ch vedoucích vãelafisk˘ch krouÏkÛ;

• spoluorganizuje úãast ãlenÛ vãelafisk˘ch krouÏkÛ
a mlad˘ch vãelafiÛ v soutûÏích organizovan˘ch âSV.

Referent pro chov:
• zaji‰Èuje plnûní úkolÛ vypl˘vajících z plemenáfi-

ského zákona, zejména v oblasti evidence vãelstev
a hlá‰ení poãtu vãelstev a umístûní stanovi‰È;

• zaji‰Èuje, aby v obvodu ZO byly plnûny úkoly
podle chovatelského fiádu âSV a u vãelstev byla za-
ji‰tûna dostateãná v˘mûna matek.

Vãelafisk˘ dÛvûrník:
• zaji‰Èuje pravideln˘ kontakt ZO s konkrétními

ãleny;
• podílí se na zaji‰Èování a provádûní veterinárních

opatfiení, zejména pfii tlumení varroázy a dal‰ích
nebezpeãn˘ch vãelích nemocí a nákaz;

• sleduje pfiesuny vãelstev ve svém úseku;
• podle pokynÛ ZO kontroluje poãty vãelstev u jed-

notliv˘ch chovatelÛ, zejména pro úãely plemenáfi-
ského zákona a poskytování státních podpor, 
popfi. dotací.

OV âSV
Pfiedseda:
• jedná samostatnû za OV;
• podepisuje za OV spoleãnû s jednatelem nebo ji-

n˘m povûfien˘m ãlenem;
• svolává zasedání  POV;
• svolává z rozhodnutí POV zasedání OV;
• fiídí zasedání POV a OV;
• zaji‰Èuje  ãinnost POV a OV a zodpovídá za prová-

dûní ãinností a úkolÛ OV urãen˘ch stanovami, dal-
‰ími vnitfiními pfiedpisy âSV a usneseními POV
a OV;

• pfiedkládá zasedání OV zprávu o ãinnosti OV a ná-
vrh programu jednání a návrh na usnesení OV. 

Místopfiedseda:
• zastupuje v plném rozsahu pfiedsedu OV v dobû

jeho nepfiítomnosti nebo v pfiípadû  povûfiení
POV. 

Jednatel:
• jedná samostatnû za OV;
• podepisuje za OV spoleãnû s pfiedsedou nebo ji-

n˘m povûfien˘m ãlenem POV;
• zaji‰Èuje vedení a vyfiizování agendy spojené s ãin-

ností OV;
• zpracovává podklady pro statistické v˘kazy OV

podle právních pfiedpisÛ a rozhodnutí âSV;

• spolupracuje pfii vyfiizování Ïádostí ãlenÛ o pfiís-
pûvek ke zmírnûní ‰kod ze svépomocného fondu
podle statutu svépomocného fondu âSV;

• zaji‰Èuje shromaÏìování, kontrolu a odeslání pod-
kladÛ pro vyúãtování podpor vãelafiství sekretariá-
tu ÚV âSV;

• zpracovává návrhy Ïádosti ZO na poskytnutí dota-
cí âSV na nákup léãiv a pfiípravkÛ k tlumení var-
roázy;

• vyfiizuje do‰lou po‰tu a bûÏné záleÏitosti.

Pokladník:
• zaji‰Èuje vedení úãetnictví podle zákona o úãetnic-

tví;
• vede ekonomickou agendu podle Metodického

pokynu pro ãinnost organizaãních sloÏek âSV -
ekonomická a kontrolní ãinnost;

• zaji‰Èuje informace o placení urãen˘ch ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ v ZO a o jejich odvod âSV;

• provádí v˘platy odmûn a úhrady schválen˘ch ná-
kladÛ spojen˘ch s ãinností OV urãen˘m funkcio-
náfiÛm;

• zabezpeãuje a zodpovídá za pokladní hotovost OV;
• zpracovává podklady pro návrh rozpoãtu OV

a zprávy o jeho plnûní;
• podílí se na kontrole podkladÛ pro vyúãtování

státních podpor.

Referent pro osvûtu:
• fiídí se ve své ãinnosti zejména smûrnicí âSV pro

osvûtovou ãinnost a rozhodnutími âSV;
• vypracovává a pfiedkládá návrhy na osvûtovou ãin-

nost OV;
• spolupracuje se ZO pfii zaji‰Èování plánovan˘ch

pfiedná‰ek, kurzÛ a dal‰ích osvûtov˘ch akcí a k to-
mu potfiebn˘ch podmínek v souladu se smûrnicí
âSV pro osvûtovou ãinnost;

• organizuje osvûtové akce uskuteãÀované OV;
• zaji‰Èuje potfiebnou souãinnost s krajsk˘m osvû-

tov˘m referentem a delegovan˘mi uãiteli vãelafi-
ství, popfi. pfiedná‰ejícími odborníky;

• zaji‰Èuje dostupn˘mi prostfiedky propagaci vãelafi-
ství a v˘znamu chovu vãel na vefiejnosti v obvodu
pÛsobnosti OV;       

• spoluorganizuje v˘bûr nov˘ch uchazeãÛ o vyuãe-
ní v oboru vãelafi a na uãitele vãelafiství.       

Referent pro vãelí nemoci a nákazy:
• spolupracuje s orgány SVS pfii realizaci opatfiení

podle veterinárních pfiedpisÛ a tvorbû a realizaci
závazn˘ch opatfiení orgánÛ SVS;

• zabezpeãuje informovanost ZO o preventivních,
diagnostick˘ch a povinn˘ch provádûcích opatfie-
ních podle právních pfiedpisÛ, zejména podle zá-
kona o veterinární péãi a provádûcích pfiedpisÛ
a závazn˘ch opatfiení SVS;

• podílí se na shromaÏìování a pfiedávání smûsn˘ch
vzorkÛ mûli k vy‰etfiení na varroázu; 

• zaji‰Èuje v souãinnosti s pfiíslu‰n˘mi orgány SVS
hromadné objednávání pfiedepsan˘ch urãen˘ch
léãiv, popfi. voln˘ch pfiípravkÛ k tlumení varroázy;

• zpracovává podklady pro Ïádosti o dotace âSV na
nákup léãiv a pfiípravkÛ k tlumení varroázy;

• spolupracuje s orgány SVS pfii stanovování hygie-
nick˘ch poÏadavkÛ na vybavení v˘kupen a sbûren
medu.
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Referent pro práci s mládeÏí:
• sleduje ãinnost ZO na tomto úseku;
• spolupracuje se ‰kolami a pfiíslu‰n˘mi ZO pfii vy-

tváfiení podmínek pro zaloÏení a ãinnost vãelafi-
sk˘ch krouÏkÛ ve ‰kolách, popfi. pfii ZO;

• spolupracuje se ‰kolami pfii zaji‰Èování podmínek
pro propagaci a vzdûlávání ÏákÛ v chovu vãel;

• pomáhá vãelafisk˘m krouÏkÛm pfii získávání pfiís-
pûvkÛ na ãinnost;

• dbá na organizaãní a odbornou pfiípravu stávají-
cích a nov˘ch vedoucích vãelafisk˘ch krouÏkÛ;

• spoluorganizuje úãast ãlenÛ vãelafisk˘ch krouÏkÛ
a mlad˘ch vãelafiÛ v soutûÏích organizovan˘ch
âSV.

Referent pro chov:
• sleduje plnûní úkolÛ podle plemenáfiského záko-

na, zejména v oblasti evidence vãelstev;
• vede evidenci registrovan˘ch chovatelÛ matek;
• podílí se na koordinaci ãinnosti chovÛ matek v ob-

vodu pÛsobnosti OV.
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KOMENTÁ¤:

Z ustanovení §§ 17 - 22 stanov âSV pro ZO vypl˘vá zejména:
■ poãet ãlenÛ v˘boru ZO a poãet ãlenÛ kontrolní a revizní komise stanovuje ãlenská schÛze;
■ v ZO se ve v˘boru volí povinnû tito funkcionáfii: pfiedseda, místopfiedseda, jednatel a pokladník;
■ dále mohou b˘t v ZO ustaveny k fie‰ení dílãích úsekÛ ãinnosti odborné komise (nákazová, chovatelská, osvûtová, pro práci

s mládeÏí ap.), popfi. odborní referenti; 
■ ZO mÛÏe k zabezpeãení potfiebného styku se ãleny v jednotliv˘ch územních ãástech volit také vãelafiské dÛvûrníky.
V pfiípadû, Ïe v ZO nejsou ustaveny odborné komise nebo referenti, popfi. vãelafi‰tí dÛvûrníci, zaji‰Èuje jejich ãinnost v˘bor pfiíslu‰-
né ZO. 

Z ustanovení §§ 12 - 16 stanov âSV pro OV vypl˘vá zejména:
■ poãet ãlenÛ OV, jeho pfiedsednictva a okresní kontrolní a revizní komise stanovuje okresní konference;
■ v OV se  povinnû volí  do pfiedsednictva tito funkcionáfii: pfiedseda, místopfiedseda, jednatel a pokladník;
■ dále mohou b˘t v OV ustaveny k fie‰ení dílãích úsekÛ ãinnosti odborné komise (nákazová, chovatelská, osvûtová, pro práci 

s mládeÏí ap.), popfi. odborní referenti. 
V pfiípadû, Ïe v OV nejsou ustaveny nûkteré odborné komise nebo referenti, zaji‰Èuje jejich ãinnost pfiedsednictvo pfiíslu‰ného OV.

Urãení pfiíslu‰nosti jednotliv˘ch funkcionáfiÛ ZO a OV k urãité ãinnosti podle orientaãní náplnû ãinnosti nezbavuje orgány
a funkcionáfie tûchto organizaãních sloÏek odpovûdnosti za provádûní v‰ech ãinností a úkolÛ podle stanov, dal‰ích vnitfiních pfied-
pisÛ, popfi. usnesení pfiíslu‰n˘ch orgánÛ âSV a právních pfiedpisÛ.
■ Celková koncepce a obsah jsou nutnû kompromisem mezi obecností a konkrétností popisu náplní jednotliv˘ch ãinností. 
■ Pfiíli‰ podrobné zpracování orientaãních náplní ãinnosti by ãinilo tento materiál ménû pfiehledn˘m, pfiíli‰ rozsáhl˘m a mohlo by

jednotlivé funkcionáfie vést jen k v˘konu tûch ãinností, které jsou zde uvedeny.

âinnost kontrolních a revizních komisí v ZO a OV âSV je podrobnû popsána v Metodickém pokynu pro ãinnost
organizaãních sloÏek âSV – ekonomická a kontrolní ãinnost (vy‰el jiÏ v roce 2001, v‰echny na‰e organizaãní
sloÏky jej obdrÏely).


