
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2007

medu. To způsobilo společně se zvýše-
nými dovozy levného medu problémy 
s odbytem i pokles cen medu.

ČSV na konci roku 2007 sdružoval cel-
kem 46 723 členů chovajících 510 888 
včelstev, tedy 97,45 % chovatelů s 98,23 % 
včelstev. Detailní složení chovatelů a vý-
voj počtů včelstev a včelařů najdete v ta-
bulce 1.

Díky opatření obnova včelstev se po-
dařilo zvýšit i počty odchovaných matek 
(viz tabulka 2).

Mimo šlechtitelské chovy bylo v ČR 
vychováno celkem 117 199 matek, což 
i nadále znamená, že u nás nedochází 
v potřebném množství k obnově matek, 
na jednu matku odchovanou připadá 
3,47 včelstva.

ČINNOST 1

V období zima 2007 až jaro 2008 došlo 
podle zpráv z některých okresů k masiv-
ním úhynům včelstev. Na jaře 2008 pro-
bíhá zjišťování skutečného stavu.

Ústřední výbor ČSV i  jeho předsed-
nictvo se pravidelně scházely a činnost 
ČSV probíhala podle schváleného plá-
nu práce.

Ze včelařského hlediska byl rok 2007 
nadprůměrný, bylo získáno 8 466 tun 
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I.
CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČESKÉ REPUBLICE

1.
HÁJIT ZÁJMY CHOVATELŮ

PŘI JEDNÁNÍ 
SE ZÁKONODÁRNÝMI

A VÝKONNÝMI ORGÁNY STÁTU

Ke splnění hlavního úkolu č. 1 se uklá-
dá:

1. Průběžně sledovat vývoj legislativy, zvláš-
tě pak v návaznosti na předpisy EU. Při 
sebemenší zmínce nebo návaznosti na pro-
blematiku včelařství, kterou lze pozitivně 
ovlivnit, ihned zahájit odbornou diskusi 
s cílem potvrdit vhodnost zákonné normy 
nebo ji připomínkovat.

• Termín: úkol trvalého charakteru, 
průběžně.

• Zodpovídá: tajemník, OV a ZO, čle-
nové ÚV.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Velmi významný byl seminář, který 
společně uspořádal Český svaz vče-
lařů (ČSV) a Ministerstvo zeměděl-
ství České republiky (MZe ČR) s ge-
nerálním ředitelem odboru země-
dělství Evropské komise (EK) Lau-
rentem Lourdaisem. Zejména jeho 
osobní poznání stavu českého vče-
lařství přispělo k tomu, že se poda-
řilo do včelařského programu na lé-
ta 2008 – 2010 prosadit některé nové 
prvky a dotační tituly. V roce 2007 
bylo novelizováno nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb. nařízením vlády 
č. 285/2007 Sb.

II.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VIII. SJEZDEM ČSV 
A ROZPRACOVANÝCH ÚSTŘEDNÍM VÝBOREM

2. Systematicky informovat o aktuálním sta-
vu včelařství jako oboru vedení obcí, měst 
a krajů (rady, komise, starosty, hejtmany 
atp.), zejména pak ale poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a senátory Se-
nátu Parlamentu ČR zvolené v regionech. 
Vyhledat mezi nimi včelaře a sympatizan-
ty se včelařstvím jako součásti přírody s cí-
lem žádosti o jejich podporu včelařství ja-
koukoli formou v mezích platné legislativy 
(a to v průřezu celého politického spektra). 
O konkrétních jednáních, ale zejména o je-
jich výsledcích informovat písemně před-
sednictvo ústředního výboru (PÚV) ČSV 
vždy v polovině a v závěru roku tak, aby 
mohly být zobecněny a posloužily jako po-
moc či návod ostatním členům ÚV ČSV. 
Dále pak účinným a korektním jednáním 
předsedů OV, ZO, členů ÚV a jejich půso-
bením mezi zpracovateli návrhů zákonů 
a členy zákonodárných orgánů prosazovat 
uplatnění věcných, ekonomických a odbor-
ných připomínek, které nebyly akceptová-
ny v období přípravy zákonů v pracovním 
pořádku, například z důvodu nepochopení 
nebo ekonomického nezájmu. Obdobným 
způsobem postupovat i při procesu zpra-
cování a schvalování podzákonných práv-
ních norem.

• Termín: průběžně, v návaznosti na 
legislativní procesy, informace pro 
PÚV vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného 
roku.

• Zodpovídá: každý člen ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V prosinci 2007 byli na setkání se sta-
tutárními zástupci ČSV poslanci Ze-
mědělského výboru Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR informováni 

o stavu včelařství v ČR. Jednání po-
kračovala i na jaře 2008.
Sekretariát ÚV ČSV se přímo podí-
lel na zpracování materiálů pro jed-
nání poslanců s představiteli resortu 
MZe ČR.
Tajemník ČSV na pracovním obě-
dě s Přemyslem Sobotkou informo-
val předsedu Senátu Parlamentu ČR 
velmi zevrubně o situaci v českém 
včelařství se žádostí o pomoc při od-
straňování některých jeho problé-
mů.
S výsledky jednání členů ČSV a or-
ganizačních složek ČSV s poslanci 
a senátory – pokud vůbec proběh-
la – není sekretariát ÚV ČSV sezna-
mován.

3. Věcnou argumentací u vedení MZe ČR 
a poslanců -  členů podvýboru Zemědělské-
ho výboru PSP ČR pro myslivost, rybář-
ství, včelařství, zahrádkářství a chovatel-
ství a členů Zemědělského výboru PSP ČR 
prosazovat oprávněné včelařské zájmy při 
tvorbě zákonů a vyhlášek. Zejména prosa-
dit rozšíření prodeje medu „ze dvora“, za-
psání vybraných nemocí včel do příloh k to-
muto zákonu a úhradu za včelstva likvido-
vaná z titulu nemocí v těchto přílohách za-
psaných. Prosazovat možnost žádat o ná-
hradu za utracená včelstva ihned po jejich 
utracení.

• Termín: v návaznosti na termíny le-
gislativních prací při přípravě veteri-
nárních norem.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007:

Novela veterinárního zákona rozší-
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Počet včelstev celkem 534 814 537 226 517 743 477 743 556 853 551 681 525 560 520 084

Včelařů
s 1 – 15 včelstvy 45 419 43 852 42 384 41 257 39 578 39 315 38 802 38 197

Včelařů
se 16 – 30 včelstvy 5 854 5 924 5 699 5 075 6 437 6 442 6 087 5 994

Včelařů
s 31 – 150 včelstvy 2 163 2 210 2 185 2 043 2 601 2 661 2 496 2 442

Včelařů s počtem včelstev
nad 150 48 57 61 60 80 81 83 90

Včelařů mimo ČSV 2 457 1 582 1 411 1 299 1 413 1 325 1 210 1 243

Včelařů celkem 55 941 53 625 51 740 49 734 50 109 49 824 48 678 47 966

Průměrný počet včelstev 
na 1 včelaře 9,56 10,02 10,01 9,61 11,11 11,07 10,80 10,91

Tabulka 1

Druh 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inseminované 885 1 303 1 477 1 377 1 059 1 064

Výběrové 5 485 11 082 17 388 16 183 18 738 16 593

Přirozeně spářené 11 921 12 177 11 161 10 568 11 629 14 110

Neoplozené 1 075 1 151 826 939 1 064 882

Celkem 19 366 25 713 30 852 29 067 32 490 32 649

Tabulka 2

Titul íslo

Blesk pro ženy III/07, 7. 11.

 Fit pro život CT – 29. 3. 2007

Fit pro život 26. 4.

Nejlepší recepty 23. 2. 2007, . 07/3

Nejlepší recepty 30. 3., 26. 10.  (2x)

Puls III/07

Puls 29. 3., 25. 10., 29. 11.

Tina– Va íme & pe eme PA – 2. 3. 2007

Tina – Va íme & pe eme 21.3., 7. 11.  (2x)

Tina – Va íme & pe eme 30. 5.

Senior revue Duben 07

Zdraví 19. 3. 2007, . 07/4

Zdraví 16. 4.

Žena & kuchyn 14. 3., 14. 11.

Žena & kuchyn 11. 4., 5. 12.

Tabulka 3
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řila možnost prodeje medu „ze dvo-
ra“. ČSV prosadil, aby do návrhu pří-
slušné vyhlášky bylo konkretizo-
váno malé množství medu ve výši 
dvou tun. Vyhláška byla schválena 
a vydána ve Sbírce zákonů jako vy-
hláška č. 289/2007 Sb. Při novele ve-
terinárního zákona byl také rozší-
řen prodej medu určeného k prodeji 
přímému spotřebiteli v prodejní síti 
na území celého kraje, ve kterém má 
včelař bydliště nebo stanoviště včel-
stev. Stejně tak se podařilo do novely 
veterinárního zákona prosadit úhra-
du nákladů spojených s likvidací moru 
včelího plodu nejen na plásty a úly, ale 
i na likvidovaná včelstva. Úsilí věnova-
li pracovníci sekretariátu a statutární 
zástupci svazu věcné argumentaci při 
jednání s poslanci ve věci zachování 
podmínek podle § 10 zákona č. 586/
1992 Sb., o daních z příjmu, v plat-
ném znění. Úkol splněn.

4. Jednat s MZe ČR o implementaci přísluš-
ných směrnic a doporučení EU k zameze-
ní zavlečení původců nebezpečných ná-
kaz včel (Aethina tumida a Tropilaelaps 
clareae).

• Termín: průběžně, do vydání pří-
slušných závazných předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol bezezbytku splněn. Obě náka-
zy byly zařazeny do seznamu nebez-
pečných nákaz včel.

5. Prosazovat zpřísnění veterinární legislati-
vy v krocích proti moru včelího plodu s tím, 
že je nutné likvidovat nejen morem postiže-
ná včelstva, ale všechna včelstva na stano-
višti.

• Termín: průběžně, do vydání pří-
slušných závazných předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Při  novele vyhlášky č. 299/2003 Sb.  
byl akceptován návrh ČSV, aby byla 
při výskytu moru včelího plodu li-
kvidována všechna včelstva na sta-
novišti. Úkol bezezbytku splněn.

6. Věcnou argumentací prosazovat zvýšení 
částky dotace v rámci dotačního titulu 1.D. 
nejméně o 20 procent.  Usilovat o zvýšení 
dotace v rámci možností státního rozpočtu 
až na částku do 200 Kč/včelstvo.

• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání „Zásad, který-
mi se stanovují podmínky pro po-
skytování dotací na rok 2007“ a „Zá-
sad“ na roky následující.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Pro rok 2007 se podařilo v rámci do-
tačního titulu 1.D. navýšit v pravi-
dlech dotaci o 20 procent, tzn. až na 

180 Kč na včelstvo. Skutečná částka 
dotace však vzhledem k počtu za-
zimovaných včelstev činila 153 Kč 
na včelstvo.

7. Prosazovat ve spolupráci s MZe ČR a Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF) úpravu nařízení vlády č. 197/2005 
Sb., resp. organizačního zabezpečení jeho 
realizace podle zkušeností z roku 2005 
a 2006 tak, aby byla na jednotlivá opatření 
vydávána dvě rozhodnutí (na schválené do-
tace a na dotace krácené nebo zamítnuté).

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol splněn. V roce 2007 byla na 
každé opatření vydána dvě rozhod-
nutí.

8. Věcnou argumentací prosazovat na minis-
terstvu zemědělství zapracování možnosti 
dotací na některé další investice ve včelař-
ství, které není možno získat na základě na-
řízení vlády č. 197/2005 Sb., do  strategic-
kých materiálů ministerstva, zejména pak 
ale do Programu rozvoje venkova České re-
publiky na období 2007 – 2013.

• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Do návrhu Programu rozvoje venkova 
České republiky bylo včelařství za-
hrnuto.
Z konečného znění programu byla 
vypuštěna možnost dotace na sta-
vební investice. Prosadit se podaři-
la pouze možnost podpory pro začí-
nající zemědělce (včelaře). Vzniklou 
situaci se snaží řešit zástupci svazu 
a Cechu profesionálních včelařů ČSV 
na úrovni ministra zemědělství.

9. Zahájit přípravné práce na vyhodnoce-
ní stávajícího programu, na aktualizaci či 
na novém programu zlepšení výroby vče-
lařských produktů a jejich uvedení na trh. 
Materiál zpracovávat ve formě podkladu 
pro jednání ministerstva zemědělství s pří-
slušnými orgány Evropské unie. Dále pak 
v rámci plnění hlavního úkolu č. 4.

• Termín: 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol bezezbytku splněn, program 
byl Komisí (ES) schválen i s  některý-
mi novými možnostmi získání dota-
ce.

10. Požadovat prohloubení spolupráce mezi 
Státní veterinární správou (SVS) a Stát-
ní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
(SZPI)  při kontrolách kvality medu. Poža-

dovat vyvození okamžitých opatření k ná-
pravě nedostatků a zvýšení počtu kontrol 
kvality medu se zaměřením na jeho falzifi-
kaci a obsah reziduí inhibičních látek.

• Termín: při osobních jednáních 
s ministrem zemědělství a vedoucí-
mi představiteli kontrolních orgánů 
státní správy (SVS a SZPI).

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Požadavek byl vznesen při společném 
jednání s ředitelem SVS i na půdě mi-
nisterstva zemědělství. V této oblas-
ti bude nutné usilovně pokračovat. 
Při jednáních s vedoucími představite-
li kontrolních orgánů však zaznívá při-
pomínka, že seriózní podnět ke kont-
role na konkrétním místě od včelaře je 
výjimkou, pokud se vůbec vyskytne.

11. Požadovat od Výzkumného ústavu včelař-
ského, s. r. o., vypracování analytických me-
tod k  odhalování falšování medu. Výsledky 
práce poskytnout kontrolním orgánům.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech ústavu.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Požadavek byl na jednání vznesen. Dílčí 
výsledky budou předány kontrolním 
orgánům již v roce 2008.

12. Stát se členem Asociace nestátních neziskových 
organizací (NNO) s cílem mimo jiné působit pře-
devším na legislativní procesy, týkající se činnosti 
NNO, prosazovat návrhy legislativních a jiných 
opatření v této oblasti.

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol bezezbytku splněn.

13. Spolupracovat s Asociací nestátních nezisko-
vých organizací zejména při naplňování poža-
davku na zjednodušení pravidel pro čerpání pe-
něz ze strukturálních fondů Evropské unie.

• Termín: průběžně, do vydání pří-
slušných závazných předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol trvalého charakteru. Je průběž-
ně plněn.

14. Stát se členem Agrární komory České re-
publiky s cílem mimo jiné jejím prostřednic-
tvím prosazovat návrhy legislativních a ji-
ných opatření v oboru včelařství (přes Vý-
bor profesionálních zemědělských organi-
zací v EU (COPA) a Všeobecnou konfede-
raci zemědělských družstev v EU (COGE-
CA).

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
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• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol bezezbytku splněn.

2.

VYPRACOVAT ÚČINNÝ SYSTÉM 

VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVYŠOVÁNÍ 

ODBORNÉ ÚROVNĚ 

ČLENŮ ČSV A FUNKCIONÁŘŮ 

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 2 se uklá-
dá:
1. Vypracovat směrnici o organizačním za-

bezpečení vzdělávací činnosti pořádané or-
ganizačními složkami ČSV.

• Termín: v průběhu roku 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007:  

Úkol bezezbytku splněn. Směrnice 
ČSV č. 1/2006 byla vydána a publi-
kována ve Včelařství č. 4/2006.

2. Vzdělávací činnost zapracovat do vyhod-
nocení stávajícího programu, jeho aktuali-
zace či do nového programu zlepšení výro-
by včelařských produktů a jejich uvedení na 
trh tak, aby byl po projednání schválen or-
gány EU, včetně prostředků na tento dotač-
ní titul.

• Termín: průběžně, do termínu zpra-
cování příslušných dokumentů pro 
MZe ČR.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2007: 

Na problematice se pracovalo v rám-
ci přípravy nového programu. Úkol 
je bezezbytku splněn.

3. Zachovat i po roce 2007 systém financová-
ní vzdělávání a výši jeho financování mini-
málně na úrovni roku 2007.

• Termín: každý rok s plánem činnos-
ti.

• Zodpovídá: ÚV ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Zlepšení podmínek pro financo-
vání vzdělávacích akcí ve včelař-
ství vedlo ke zvýšení počtu před-
nášek v základních organizacích.
Ke zvýšení odborné úrovně učite-
lů včelařství a členů ČSV rozhodlo 
PÚV na konci roku o zakoupení pu-
blikací Včelaříme nástavkově, Vče-
lí produkty očima lékaře a Získává-
ní včelích produktů. Tyto publikace 
byly začátkem roku 2007 rozeslány 
učitelům včelařství a všem organi-

začním složkám ČSV. Za rok 2007 
byl úkol splněn.

4. Vypracovat požadavek na minimálně jed-
no přednáškové téma pro zvýšení odborné 
kvalifikace včelařů, členů ZO a předložit 
ho SOUV- VVC, o. p. s.

• Termín: vždy v termínu podle naří-
zení vlády.

• Zodpovídá: předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je plněn pouze částečně, je řada 
organizací, které požadavek v roce 
2007 nevznesly.

5. Dbát na účast funkcionářů na aktivech 
a školeních.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO, OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol plněn v kompetenci předsedů 
ZO a OV ČSV.

6. Podle potřeb svazu zajistit vyškolení absol-
ventů SOUV-VVC, o. p. s., na funkci učitele 
včelařství. Jako jedno z kritérií vypsat po-
vinná odborná témata tak, aby byla lektor-
sky zabezpečena i témata tzv. opomíjená, 
se zvláštním zaměřením na témata souvi-
sející se strukturou, organizací a vnitřním 
životem svazu.

• Termín: vždy v návaznosti na ukon-
čení školního roku pro čerstvé ab-
solventy učebního oboru včelař.

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
SOUV-VVC, o. p. s., zpracovalo vý-
chozí materiál (podklady). Praxe 
a rozbor přednáškové činnosti uka-
zují, že došlo k posunu výběru té-
mat přednášek tak, že všechna téma-
ta podle příloh nařízení vlády jsou 
dostatečně pokryta.

7. Uspořádat Konferenci zlepšovatelů a vy-
nálezců spojenou s výstavou jedenkrát za 
dva roky. Organizovat ji společně se Slo-
venským zväzom včelárov.

• Termín: 30. 11. 2006 a dále podle tex-
tu.

• Zodpovídá:  tajemník,  předseda ra-
cionalizační komise.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol splněn. Konference a výsta-
va měly podle včelařů i laické ve-
řejnosti vysokou úroveň. Navštívi-
lo je 4 400 chovatelů včel a zájemců 
o včelařství. S chovem včel a včelími 
produkty se seznámilo i několik tisíc 
návštěvníků akcí paralelně probí-
hajících na výstavišti v Praze-Letňa-
nech.

8. Prověřit odbornou a technickou kvalitu vi-
deokazet a CD v knihovně ČSV, předložit 
návrh na vyřazení nevyhovujících nosičů 

a navrhnout jejich případnou inovaci. Ná-
vazně zajistit jejich modernizaci.

• Termín: 30. 12. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Část nevyhovujících nosičů byla vy-
řazena, akce pokračuje nejen z po-
hledu vyřazování fyzicky opotře-
bených nosičů, ale i z hlediska sou-
časného poznání v oboru včelařství. 
Mimo jiné byly zahájeny přípravné 
práce na materiálu typu Včelařský 
rok. Byla pořízena nová DVD – Kurz 
výroby forem na svíčky, Setkání vče-
lařské mládeže ČR a SR 2005 na Slo-
vensku, Základy metodiky včelař-
ských kroužků mládeže, Meziná-
rodní včelařská výstava Praha 2006, 
Medunka a Brunďa, Tak to dělám 
já III, Wir imkern mit Magazinen, 
Beekeeping With Hive Supers, Pro-
gram rozvoje venkova, Apimedica 
2006, Fojtství – dům včelařů, Škola 
života – expedice 2007.

9. Prosazovat komplexní zabezpečení odborných 
vzdělávacích akcí, zaměřených především na ra-
cionalizaci ve včelařství, senzoriku a marketing 
medu, chov matek, opravy vyvíječů aerosolu, po-
užití aerosolové techniky a vaření medoviny.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Výše uvedené kurzy byly v roce 2007 
ve VÚVč realizovány.

10. Na významné odborné akce celostátního 
významu zvát podle potřeby i špičkové za-
hraniční odborníky (např. lektory) a před-
stavitele svazů.

• Termín: v návaznosti na termíny 
akcí.

• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Předseda Rakouského svazu včelařů 
(ÖIB) se společně s dalšími zástupci 
rakouské strany účastnili tradičního 
Setkání včelařské mládeže ČR a SR 
v Nasavrkách. V roce 2008 se budou 
rakouští soutěžící zkušebně účastnit 
finále soutěže Zlatá včela 2008, což 
ovšem přinese zvýšenou náročnost 
jak na organizátory, tak i na SOUV-
-VVC, o. p. s., Nasavrky – soutěž bude 
muset být dvojjazyčná.
Semináře na MZe ČR pořádaného 
spolu s ČSV se jako hlavní lektor zú-
častnil generální ředitel odboru ze-
mědělství EU Laurent Lourdais.

11. Prosazovat do přednášek a písemných 
vzdělávacích materiálů náměty ke zvyšová-
ní rentability včelařství a jeho racionalizaci 
pomocí progresivních technologií.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s., VÚVč, s. r. o., 
prezident Cechu profesionálních 
včelařů ČSV.
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• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno. V rámci přednáš-
kové činnosti jsou zařazována téma-
ta o racionalizaci v chovech včel, po-
užívání progresivních technologií 
i rentabilitě chovu zejména ředite-
lem VÚVč a prezidentem cechu.

12. Do vzdělávání učitelů včelařství a vedou-
cích včelařských kroužků zařazovat infor-
mace z didaktiky, metodiky výuky a praxe 
s cílem zvýšit úroveň projevu lektorů.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno, požadované in-
formace jsou zařazovány (zejména 
didaktika, metodika práce s dětmi 
včetně praktických zkušeností).

13. V maximální možné míře využívat mož-
ností haly včelařských technologií jako 
prostředku seznamování odborné a laické 
veřejnosti se všemi dostupnými technologi-
emi a zařízeními.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno, posluchači dálko-
vého studia i účastníci všech vzděláva-
cích akcí konaných v centru mají mož-
nost seznámit se s pomůckami, tech-
nologiemi a zařízeními vystavenými 
v hale. Ostatní návštěvníci se mohou 
prohlídky zúčastnit na základě oslo-
vení odpovědné pracovnice centra. 
Vstřícnost vůči včelařům i laické ve-
řejnosti je příkladná.

14. Zapojit svaz do projektu Rozvoj národní 
soustavy kvalifikací s cílem obhajoby kva-
lifikace včelař.

• Termín: rok 2006, v návaznosti na 
termíny stanovené Ministerstvem 
zemědělství ČR.

• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl bezezbytku splněn.

15. Aktualizovat včelařskou část integrované-
ho systému typových pozic s cílem poskyt-
nout zájemcům o studium oboru včelař 
komplexní informace o možnostech a pod-
mínkách studia.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-

-VVC, o. p. s.,  zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl bezezbytku splněn, úpra-
va typových pozic za obor včelař-
ství byla v rámci sektorové rady ze-
mědělství členy správní rady a ve-
dení SOUV-VVC, o. p. s., prosaze-
na. Typová pozice oboru včelař byla 
schválena a je zveřejněna na webo-
vých stránkách NÚOV – národní 
systém kvalifikací.

16. Podílet se na ustanovení oborových rad pro 
zemědělství, lesnictví, potravinářství a vod-
ní hospodářství v rámci sektorové rady re-
sortu zemědělství. Po jejich ustanovení se 
podílet na přípravě soustavy povolání sou-
visející s potřebou kvalifikačních a hodnotí-
cích standardů.

• Termín: průběžně, v návaznosti na 
termíny stanovené Ministerstvem 
zemědělství ČR.

• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-
-VVC, o. p. s., zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Vedoucí pracovníci SOUV-VVC, 
o. p. s., a členové správní rady zpra-
covali veškeré kvalifikační a hod-
notící standardy podle požadavků 
sektorové rady zemědělství. Dále 
pak veškerou dokumentaci rozčle-
nění oboru včelař na dílčí kvalifika-
ce chovatel včel a zpracovatel vče-
lích produktů. Kvalita zpracovaných 
dokumentů byla vysoce hodnocena 
vedením rady i zodpovědnými pra-
covníky ministerstva.

17. Připravit, zabezpečit financování, realizo-
vat a vyhodnotit projekt podpory aktivní 
politiky zaměstnanosti Směr budoucnosti 
v rámci operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů. V té souvislosti zabezpečit 
kurzy zvýšení kvalifikace ve včelařství, zís-
kání kvalifikace práce s počítačem, kvalifi-
kace včelař a kvalifikace práce v sadovnic-
tví. Nabídnout úřadu práce spolupráci na 
rekvalifikaci.

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl bezezbytku splněn, projekt je 
v současné době realizován. Probíhaly 
rekvalifikace na obory včelař, kuchař-
-číšník. Nepodařilo se zajistit účastníky 
na rekvalifikaci v oboru zahradník-
-práce v sadovnictví. Dále probíha-
ly kurzy rekvalifikace pro práci s po-
čítačem. Celkové vyhodnocení pro-
jektu a závěr bude proveden v roce 
2008.

3.
PRACOVAT SE 

VČELAŘSKOU I NEVČELAŘSKOU
MLÁDEŽÍ 

K ZAJIŠTĚNÍ SMYSLUPLNÉHO
VYUŽITÍ 

JEJÍHO VOLNÉHO ČASU

Ke splnění hlavního úkolu č. 3 se uklá-
dá:

1. Pověřeným pracovníkem osobně prověřo-
vat stav ve včelařských kroužcích, které jsou 
statistikou ČSV evidovány, ale nevyvíjejí 
aktivní činnost. Zjistit příčiny nečinnosti 
a na místě zjednat nápravu ve spolupráci se 
ZO a OV. V případě objektivní nemožnosti 
činnosti vyřadit kroužek z evidence tak, aby 
nebyly zkreslovány evidenční údaje a eko-
nomika podpory VKM.

• Termín: průběžně, vyhodnocení vý-
sledků vždy s hodnocením komise 
pro práci s mládeží.

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 
o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn, je doplněna evidence 
ČSV, vyřazeny byly kroužky, které 
nepracují, systém je průběžně aktu-
alizován.

2. Pro zvýšení odborné úrovně poskytovat ve-
doucím včelařských kroužků mládeže jako 
prostředek k  prohloubení znalostí Odbor-
né včelařské překlady (OVP) prostřednic-
tvím komise pro práci s dětmi a mládeží tak, 
aby bylo zaručeno, že dotyčný je vedoucím 
skutečně pracujícího kroužku.

• Termín: dvakrát ročně – vždy do vý-
ročního hodnocení VKM.

• Zodpovídá: předseda komise pro 
práci s mládeží.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol plněn, OVP jsou distribuová-
ny vedoucím kroužků na seminá-
řích vedoucích včelařských kroužků 
mládeže. 

3. Přednostně umožňovat vedoucím kroužků 
mládeže absolvování dálkového studia obo-
ru včelař za podmínek platných pro ostatní 
studenty školy.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Podmínky v o. p. s. jsou vytvořeny. 
Zatím nezjištěn zájem vedoucích.

4. Hledat zdroje financování odměn vedou-
cích včelařských kroužků mimo Český svaz 
včelařů.

• Termín: průběžně.
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• Zodpovídá: předseda komise pro 
práci s dětmi a mládeží, předsedové 
OV ČSV.

• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2007: 
Úkol byl splněn představiteli ČSV. 
Při jednání se zástupci MZe a Lau-
rentem Lourdaisem (EK) se podařilo 
věc prosadit do systému dotací spo-
lufinancovaných EU. V této souvis-
losti se na ní podíleli zástupci ČSV, 
zejména v rámci přípravy novely na-
řízení vlády č. 197/2005 Sb. Do no-
velizovaného nařízení vlády č. 285/
2007 Sb. se podařilo prosadit mož-
nost financování vedoucích krouž-
ků až do výše 10 tisíc korun za 50 ho-
din. Podmínky stanoví nařízení vlá-
dy (NV).

5. Nadále organizačně a obsahově zajišťovat 
soutěž Zlatá včela, Setkání včelařské mlá-
deže ČR a SR a Letní školu mladých včela-
řů.

• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno, v roce 2007 se po-
prvé účastnili i zástupci rakouské 
strany, kteří z pohledu transforma-
ce informací zastupovali i stranu ně-
meckou. Byla dohodnuta účast mla-
dých včelařů z Rakouska na soutěži 
Zlatá včela 2008.

6. Účastníkům Letní školy mladých včelařů 
poskytovat účelovou dotaci do výše 25 % 
ceny poplatku za pobyt.

• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: tajemník, vedení SOUV-

-VVC, o. p. s.,  zástupci ČSV v orgá-
nech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno.

7. V časopisu Včelařství zveřejňovat Příro-
dovědnou korespondenční soutěž mladých 
včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů 
a další materiály o práci s mládeží.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda komise pro 

práci s děti a mládeží.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Podmínky soutěže byly uveřejněny 
ve Včelařství č. 2/2007 a propozice 
literární soutěže ve Včelařství č. 9/
2007.

8. Spolupracovat s Českomoravskou myslivec-
kou jednotou (ČMMJ), Českým rybářským 
svazem (ČRS) a Českým zahrádkářským sva-
zem (ČZS) při organizaci korespondenční sou-
těže.

• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Spolupráce byla zabezpečena v roce 

2007 a připravena pro rok 2008, ob-
sahová i organizační stránka je zajiš-
ťována předsedou komise pro práci 
s dětmi a mládeží a specialistou na 
práci s mládeží SOUV-VVC, o. p. s.

9. Pomáhat vedoucím VKM prostřednictvím 
aktivů a zasíláním metodických materiálů 
zpracovaných komisí pro práci s mládeží.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-

mise pro práci s dětmi a mládeží, 
vedení SOUV-VVC, o. p. s., zástupci 
ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno, aktivy jsou rea-
lizovány, konají se dvakrát ročně. 
Přednášejí přední včelařští odborní-
ci a zkušení pedagogičtí pracovníci 
– vedoucí VKM.

10. Využívat SOUV-VVC, o. p. s., pro koná-
ní soutěží a aktivů, organizaci výtvarných 
soutěží Čím je mi prospěšná včela, Včela 
a její život a jejich rozšíření do co největší-
ho počtu krajů ČR. Dále využívat SOUV-
-VVC, o. p. s., pro distribuci materiálů do 
škol, DDM, VKM a ostatním spolupracu-
jícím partnerům.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-

mise pro práci s dětmi a mládeží, 
vedení SOUV-VVC, o. p. s., zástupci 
ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn průběžně, dlouhodo-
bě. SOUV-VVC, o. p. s., se stalo dis-
tribučním centrem materiálů pro-
pagujících včelařství. Nedaří se však 
v potřebné míře rozšiřovat výtvarné 
soutěže dětí. Konají se místně nebo 
regionálně jako součást včelařských 
výstav. Je to spojeno zejména s obě-
tavostí několika funkcionářů sva-
zu. Soutěž pro žáky mateřských škol 
bude realizována v rámci marketin-
gového programu.

11. Propagovat včelařství prostřednictvím 
SOUV-VVC, o. p. s., a včelařských krouž-
ků mládeže (VKM) ukázkami včelařských 
dovedností a zpracovávání včelích produk-
tů na výstavách a včelařských dnech na re-
publikové i regionální úrovni. Při tvor-
bě metodických materiálů a pomůcek pro 
prezentaci včelařství na veřejnosti využí-
vat spolupráce SOUV-VVC, o. p. s., VÚVč, 
s. r. o., komise pro práci s dětmi a mládeží 
včetně finančního zajištění akcí.

• Termín: průběžně, v návaznosti na 
termíny konání akcí.

• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-
mise pro práci s dětmi a mládeží, 
vedení SOUV-VVC, o. p. s., zástupci 

ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s., 
VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn průběžně, propagaci 
včelařských dovedností na celostát-
ních výstavách zajišťuje svými za-
městnanci SOUV-VVC, o. p. s., Nasa-
vrky. Některé VKM se na plnění úko-
lu podílejí na regionální úrovni.

12. Včelařským kroužkům mládeže poskytovat 
příspěvek na nákup potřeb podle směrni-
ce o podpoře včelařských kroužků mládeže. 
Podle finančních možností hledat cesty k je-
ho navýšení.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V roce 2007 byly příspěvky poskyto-
vány v souladu se směrnicí v režimu 
1 000 Kč po založení kroužku, 4 000 Kč 
po roce jeho trvání a pak po každých 
pěti letech hodnocené činnosti 5 000 
Kč. Celkem bylo vyřízeno 8 žádos-
tí a poskytnuty příspěvky v celkové 
výši 28 344 Kč.

13. Včelařským kroužkům poskytovat moderní 
výukové pomůcky, mikroskopické prepará-
ty, videokazety, diapozitivy a literaturu pod-
le návrhu komise pro práci s dětmi a mládeží 
a rozhodnutí PÚV ČSV.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-

mise pro práci s dětmi a mládeží.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Všem VKM byla poskytnuta kniha 
Začínáme včelařit. Celkem bylo nakou-
peno 1 000 kusů. Každému kroužku je 
měsíčně distribuováno 8 výtisků ča-
sopisu Včelařství. Koncem roku byla 
připravena distribuce knihy Pohád-
kové včely v počtu 6 kusů na krou-
žek.

14. V rámci SOUV-VVC, o. p. s., pokračovat 
v budování didakticko-metodického kabi-
netu s patřičným vybavením pomůckami ke 
zpracování včelích produktů. Kabinet bude 
sloužit VKM, přípravě aktivů, soutěží, vý-
stav, metodických materiálů a pomůcek.

• Termín: každoročně podle finanč-
ních zdrojů až do úplného vybavení 
kabinetu. 

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 
o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Budování kabinetu v roce 2007 po-
kračovalo v omezené míře – zejmé-
na z finančních důvodů – podle prů-
běžně sledovaného pořadí provoz-
ních priorit a přípravy  rekonstrukce 
budovy školy.
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15. Při realizaci opatření č. 1 – 13 uvedených 
v tomto materiálu usilovat o podporu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), ostatních školských orgánů, škol, 
školských zařízení a spolupracovat s nezis-
kovými organizacemi.

• Termín: průběžně, kontrola každo-
ročně (vždy ke dni 30. 11. a  31. 5.).

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 
o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn průběžně, jednání 
probíhají na úrovni kraje a okresu. 
Byl zpracován plán na roky 2008 – 
– 2009, který vychází z koncepce 
státní politiky pro oblast dětí a mlá-
deže. Možnosti spolupráce s MŠMT 
jsou monitorovány předsedou ČSV 
osobně.

16. Spolupracovat s organizačními složka-
mi ČSV při získávání dětí nikoli pro prá-
ci, ale pro kultivované využití volného času 
v kroužcích.

• Termín: průběžně, kontrola každo-
ročně (vždy ke dni 30. 11. a  31. 5.)

• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 
o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn průběžně, zájem ze 
strany organizačních složek je však 
minimální. Počet nových kroužků 
statisticky vyrovnává jejich úbytek.

17. Pomáhat vedoucím VKM i zástupcům or-
ganizačních složek ČSV při jejich účasti 
na seminářích zasíláním metodických ma-
teriálů a rychlými a aktuálními informa-
cemi na webových stránkách SOUV-VVC, 
o. p. s.

• Termín: podle plánů práce ČSV.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol je plněn průběžně.

18. Pro zlepšení přípravy vedoucích VKM po-
řádat dva semináře ročně se zaměřením na 
jejich odbornou, pedagogickou a metodic-
kou přípravu.

• Termín: podle plánů práce ČSV.
• Zodpovídá: vedení SOUV-VVC, 

o. p. s., zástupci ČSV v orgánech 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Pro rok 2007 úkol splněn, uskuteč-
nily se dva specializované semináře, 
účastníky velmi pozitivně hodnoce-
né.

4.
PROHLOUBIT ZAPOJENÍ

ČESKÉHO VČELAŘSTVÍ
DO PODMÍNEK CHOVU VČEL 
V ČLENSKÝCH STÁTECH EU,

ZEJMÉNA MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT
PROSTŘEDKŮ EU

NA PODPORU 
NAŠEHO VČELAŘSTVÍ

Ke splnění hlavního úkolu č. 4 se uklá-
dá:

1. Zabezpečit realizaci požadavků na dotace 
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. pro 
roky 2006 a 2007.

• Termín: každoročně až do rozhod-
nutí SZIF.

• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V roce 2007 průběžně plněno. Dne 
30. 6. 2007 byly předány SZIFu sou-
hrnné žádosti.

V žádostech často nebylo zaškrtnuto, 
zda se jedná o žadatele, který je práv-
nickou nebo fyzickou osobou. V ko-
lonkách „jsem/nejsem plátcem DPH“ 
a „budu/nebudu uplatňovat odpočet 
DPH“ tyto údaje chyběly ve většině 
případů.
Žádosti o dotaci na investice v rám-
ci dotačního titulu technická pomoc, 
o kterou žádají převážně jednotliví 
žadatelé, byly odeslány včas.
Podle žádostí o dotaci na kočování, 
týkajících se péče o kočovná stano-
viště, kdy příjemce dotace žádá pro-
střednictvím OV, je patrné, že někte-
ré okresní výbory se žadateli spolu-
pracují a jsou schopny poslat žádost 
za celý okres. V řadě případů si však 
žadatel na poslední chvíli žádal sám. 
V některých případech žádá sama 
ZO a tyto skutečnosti pak způsobují 
velký problém v dohledávání dupli-
citních žádostí. Žadatel, který si žádá 
samostatně na technické zařízení, 
by měl v žádosti uvést, že na příspě-
vek na úhradu kočovného stanoviš-
tě žádá prostřednictvím OV. Okresní 
výbor by měl doložit jmenný seznam 
žadatelů o dotaci na opatření péče 
o kočovná stanoviště.
Zpracování žádostí na opatření boj 
proti varroáze bylo  největším pro-
blémem. Komunikace mezi základ-
ními organizacemi a okresními výbo-
ry není dobrá. OV by měly klást větší 
důraz na včasné a úplné zpracování 
žádostí. Dílčí žádosti od jednotlivých 
ZO si OV ponechají a měly by poslat 

pouze sumář za celý OV. Funkcio-
náři OV by se měli podílet na zpra-
cování žádostí. Například OV Rych-
nov nad Kněžnou byl požádán o za-
pojení dalších funkcionářů s tím, aby 
pomohli při zpracování agendy. Dů-
vod byl takový, že okres poslal žádost 
a k ní byly přiloženy ještě čtyři žá-
dosti od ZO. Nevíme, zda v celkovém 
součtu za OV jsou tyto žádosti zahr-
nuty, nebo zda si tyto ZO žádaly sa-
mostatně. Seznamy, které tyto ZO do-
kládaly k žádosti, byly všechny špat-
ně zpracované a musely se vracet ob-
ratem k doplnění nebo přepracování. 
OV Prachatice a OV Most byly upo-
zorňovány ještě dva dny před termí-
nem, který je určen pro ČSV na podá-
ní žádostí na SZIF. Nedbalost či ne-
zodpovědnost přinášejí  vícenáklady.
Žádosti o příspěvek v rámci dotač-
ních titulů obnova včelstev a rozbory 
medu byly vesměs v pořádku.
Přes výše uvedené nedostatky bylo 
na opatření technická pomoc vyplace-
no 10 862 032 Kč, na racionalizaci ko-
čování 4 287 103 Kč, na boj proti var-
roáze 10 568 928 Kč, na obnovu včel-
stev 6 226 200 Kč a na rozbory medu 
549 606 Kč.

2. Zpracovat metodiku postupů a postupy čle-
nů ČSV pro poskytnutí dotace podle naří-
zení vlády č. 197/2005 Sb., v platném zně-
ní, včetně modelově vyplněných formulářů 
ve formě pochopitelné pro všechny organi-
zační stupně svazu.

• Termín: každoročně do 30. 4.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol splněn. Publikováno v přílo-
ze časopisu Včelařství č. 6/2007 a na 
webových stránkách svazu www.
vcelarstvi.cz.

3. Zpracovat hodnotící zprávu k realizaci 
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném 
znění, resp. k rozhodnutí Komise ES ze dne 
23. 8. 2004.

• Termín: v návaznosti na termíny or-
gánů ES.

• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-
stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol splněn, materiál je součástí 
programu podpory včelařství schvá-
leného orgány EU a realizované-
ho v rámci nařízení vlády č. 285/
2007 Sb.

4. Zahájit přípravné práce na vyhodnoce-
ní stávajícího programu, na aktualizaci či 
na novém programu zlepšení výroby vče-
lařských produktů a jejich uvedení na trh. 
Materiál zpracovávat ve formě podkladu 
pro jednání Ministerstva zemědělství Čes-
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ké republiky s příslušnými orgány Evrop-
ské unie (viz též hlavní úkol č. 1). Aktivně se 
účastnit tuzemského legislativního procesu 
před odesláním dokumentu orgánům EU.

• Termín: do konce roku 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-

stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o., 
SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol bezezbytku splněn. Program je 
schválen Komisí (ES) a zapracován 
do nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

5. V případě schválení včelařského programu 
orgány EU prosazovat v rámci tuzemské-
ho legislativního procesu transformace do-
kumentu EU na náš obecně závazný práv-
ní předpis s maximální jednoduchostí s cí-
lem minimalizovat veškeré administrativní 
úkony spojené s  realizací programu.

• Termín: v návaznosti na termíny or-
gánů ES a plány legislativních prací 
příslušných orgánů státní správy.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Program byl zapracován do nařízení 
vlády 285/2007 Sb.

6. V případě novelizace nařízení Rady (ES) 
797/2004 prosazovat v rámci legislativ-
ního procesu kromě současných podpor 
i možnost dotace pro začínající včelaře a do-
taci při nákupu nových úlů.

• Termín: v návaznosti na termíny or-
gánů ES.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Dotace pro začínající včelaře nebyla 
schválena, ovšem v mnoha krajích 
ČR mohou začínající včelaři čerpat 
podporu od krajských úřadů. Nákup 
nových úlů je v programu schválen 
v rámci opatření obnova včelstev.

Naproti tomu se podařila v rámci 
řady jednání na všech úrovních re-
sortu zemědělství prosadit možnost 
dotace pro podnikatele – začínající 
včelaře – zemědělce v rámci Progra-
mu rozvoje venkova.

7. Ve spolupráci se spřátelenými včelařskými 
svazy, zejména členy federace evropských 
včelařských organizací Apislavia i nadá-
le usilovat o změnu směrnice Rady 2001/
110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu 
s cílem minimalizovat dovozy nekvalitních 
či poškozených medů, odstranění kategorie 
filtrovaný med atp.

• Termín: průběžně, při všech jedná-
ních na mezinárodní úrovni.

• Zodpovídá: vedoucí delegací na jed-
náních se zahraničními partnery.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Návrhy na změnu směrnice byly Ko-
misí (ES) dočasně zamítnuty.

5.
VYTVÁŘET PODMÍNKY 

PRO ZVYŠOVÁNÍ 
POČTU VČELSTEV 

U JEDNOTLIVÝCH CHOVATELŮ

Ke splnění hlavního úkolu č. 5 se uklá-
dá:

1. Věcnou argumentací prosazovat na Minis-
terstvu  zemědělství ČR zapracování mož-
nosti dotací na některé další investice, kte-
ré není možno získat na základě nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, do 
strategických materiálů ministerstva, ze-
jména pak ale do Programu rozvoje ven-
kova České republiky na období 2007 –
–  2013.

• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl bezezbytku splněn.
Jak výše uvedeno, z konečného zně-
ní programu byla vypuštěna mož-
nost dotace na stavební investice, 
prosadit se podařila pouze možnost 
podpory pro začínající zeměděl-
ce (včelaře). Vzniklou situaci se sna-
ží řešit zástupci svazu  iniciativou 
včelařů – pracovníků sekretariátu 
ÚV ČSV a Cechu profesionálních 
včelařů ČSV na úrovni ministra ze-
mědělství. V současnosti byla přislí-
bena možnost novelizace přísluš-
ných nařízení tak, aby se vztahovala 
i na chovatele včel.

2. Usilovat o prosazení účelově vázaného fi-
nančního příspěvku na nákup včelařského 
vybavení pro začínající včelaře. U včelařů 
s vyšším počtem včelstev usilovat o zabezpe-
čení příspěvku na modernizaci včelařských 
provozů.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Uplatněno při řadě jednání s před-
staviteli státní správy. Plnění bude 
v návaznosti na plnění předchá-
zejícího úkolu. Bylo zapracováno 
do grantových programů některých 
krajů.

3. V období obecné snahy o rušení přímých 
podpor EU do zemědělství usilovat o za-
chování přímé podpory z podpůrných pro-
gramů k podpoře mimoprodukčních funkcí 
zemědělství, o zvýšení dotace na částku mi-
nimálně 200 Kč na včelstvo a o zachování 
příspěvku pro ČSV jako občanského sdru-
žení alespoň ve výši roku 2005.

• Termín: úkol trvalý, každý rok v ter-
mínech „Zásad“ MZe ČR.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Pro rok 2007 byl příspěvek pro ČSV 
zajištěn, ovšem vzhledem k počtu 
chovaných včelstev a disponibilních 
prostředků byla dotace poskytnuta 
ve výši 153 Kč na včelstvo.

4. Jednáním se SZIF a MZe ČR usilovat 
o maximálně možné zjednodušení admi-
nistrativy spojené s realizací nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., v platném znění, a po-
znatky uplatňovat při přípravě podkladů 
pro nový program.

• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006 a 2007.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke   dni 31. 12. 2007: 

Některé pozitivní změny navržené 
ČSV byly zapracovány do novely na-
řízení vlády č. 197/2005 Sb. naříze-
ním vlády č. 285/2007 Sb.

5. Při přípravě novely veterinárního záko-
na prosazovat rozšíření možnosti prodeje 
medu „ze dvora“ minimálně na území okre-
su bydliště včelaře a stanoviště včelstev.

• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol bezezbytku splněn. V novele 
veterinárního zákona by měl být po-
volen prodej v rámci kraje.

6. Při přípravě prováděcí vyhlášky k noveli-
zovanému veterinárnímu zákonu prosazo-
vat tzv. malé množství medu k prodeji „ze 
dvora“ ve výši alespoň dvou tun  medu roč-
ně.

• Termín: v termínech legislativního 
procesu v roce 2006.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.  2007: 

Úkol bezezbytku splněn.

7. Pro usnadnění výpočtu ocenění včelařského 
majetku v případech stanovení škod a ztrát 
vzniklých poškozeným včelařům násled-
kem nařízení mimořádných veterinárních 
opatření při likvidaci nebezpečných nákaz 
včel podle veterinárního zákona zpracovat 
po dohodě s MZe ČR nový ceník včelař-
ských potřeb.

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Ceník byl publikován ve vnitřní pří-
loze časopisu Včelařství č. 5/2006 
i na webových stránkách www.vce-
larstvi.cz.
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8. Usilovat o další daňové úlevy pro chovatele 
včel.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Neexistuje žádná daňová úleva pro 
včelaře jako výjimečnou skupinu. 
V období přípravy změny daňového 
systému se představitelé svazu soustře-
dili především na obhajobu stávající-
ho § 10 zákona o dani z příjmu. Na 
problematice daňových úlev neby-
lo s ohledem na ekonomickou a po-
litickou situaci v roce 2007 pracová-
no.

6.
SPOLUPRACOVAT S ORGÁNY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVY ČR

K ZAJIŠTĚNÍ DOBRÉHO
ZDRAVOTNÍHO STAVU 

VČELSTEV

Ke splnění hlavního úkolu č. 6 se ukládá 
(kromě úkolů na úseku legislativy i vete-
rinárního lékařství ve včelařství uvede-
ných v rozpracování hlavního úkolu 1):

1. Prosazovat urychlené provádění šetření 
v ochranných pásmech moru včelího plo-
du.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Pro rok 2008 byla zavedena povin-
nost vyšetření vzorků zimní měli 
na původce moru včelího plodu při 
veškerých přesunech včelstev, ko-
čujícími včelaři počínaje a chovateli 
matek konče. V roce 2007 byla vyšet-
řena přibližně polovina všech cho-
vatelů matek s negativním výsled-
kem.

2. Při řešení výskytu nákazy zabezpečit vzá-
jemnou úzkou spolupráci mezi KVS, OV 
a ZO ČSV až po jednotlivé chovatele.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV.

3. Využívat všechny možnosti diagnostiky 
v terénu se zapojením vyškolených prohlí-
žitelů včelstev z  řad členů ČSV.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV.

4. Požadovat důsledné provádění veterinár-
ních kontrol ve výrobnách mezistěn.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů OV ČSV.

5. Pokračovat ve školení vybraných členů 
ČSV v kurzech prohlížitelů včelstev, zejmé-
na z oblastí, kde nyní chybějí, případně kde 
pro nepříznivý nákazový stav je jich nedo-
statek. Vést seznam těchto členů a v případě 
potřeby jej poskytnout KVS.

• Termín: trvale a podle požadavku 
KVS.

• Zodpovídá: předsedové ZO, tajem-
ník, vedení SOUV-VVC, o. p. s., zá-
stupci ČSV v jeho orgánech.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Průběžně plněno. Seznamy prohlíži-
telů jsou po ukončení kurzů poskyto-
vány jednotlivým KVS. V roce 2007 
proběhly dva kurzy, které ukončilo 
76 nových prohlížitelů, kteří složili 
zkoušky, obdrželi příslušné certifi-
káty a jsou k dispozici pro spoluprá-
ci se Státní veterinární správou ČR. 
Každoročně se v únoru pořádá spo-
lečná porada referentů pro včelí ná-
kazy OV ČSV a zástupců okresních 
inspektorátů KVS. Pracovník KVS 
– epizootolog – se pravidelně účast-
ní zasedání OV ČSV, kde se hodnotí 
nákazová situace.

6. Požadovat od SVS ČR sdělování aktuál-
ních údajů o výskytu moru včelího plodu na 
území ČR.

• Termín: minimálně vždy před začát-
kem včelařské sezony a opakovaně 
na podzim.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Informace o výskytu moru včelího 
plodu na konci roku 2006 byla pub-
likována ve Včelařství č. 5/2007. Zatím 
se nepodařilo se SVS dohodnout jed-
noduchý systém sledování ohnisek, 
lze pouze získat jednotlivé vyhlášky 
krajských veterinárních správ na www.
svscr.cz.

7. Prosazovat větší kontakt s inspektory kraj-
ských veterinárních správ pověřenými péčí 
o zdraví zvířat, včetně včel.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV.

8. Sledovat nejen výskyt varroázy, ale ve spo-
lupráci s VÚVč v Dole, s. r. o., získávat v kří-
žových pokusech včasné poznatky o případ-
ném nástupu rezistence roztočů vůči použí-
vaným prostředkům.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV.

9. Vytvářet předpoklady pro systematicky 
prováděnou prevenci a léčbu varroázy s vy-
užíváním organizačních možností struktu-
ry ČSV.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: tajemník, předsedové 

ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je trvale zajišťován. V roce 2007 
byl poskytován příspěvek na zakou-
pení kompresorů k ošetření včel-
stev aerosolovou technikou. Meto-
dický postup při čerpání této dota-
ce byl publikován v časopisu Včelař-
ství č. 5/2007 a na webových strán-
kách www.vcelarstvi.cz. V roce 2007 
byly poskytnuty příspěvky na ná-
kup 251 kompresorů v celkové výši 
3 243 992 Kč.

10. Podílet se podle požadavků SVS ČR na 
sledování výskytu cizorodých látek v me-
du. Informovat MZe ČR a kontrolní or-
gány (SVS ČR a SZPI na všech úrovních) 
o všech vlastních zjištěních ČSV týkajících 
se kvality, zdravotní nezávadnosti a náka-
zové bezpečnosti importovaných i tuzem-
ských medů. Požadovat na zmíněných or-
gánech státní kontroly častější kontroly za-
měřené na tuto problematiku. Každý OV 
ČSV naváže úzkou spolupráci s okresním 
inspektorátem KVS za účelem výraznější 
realizace ochrany a tvorby životního pro-
středí, zejména zajišťování vzorků včelích 
produktů na monitoring cizorodých látek 
podle požadavků veterinárních orgánů.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, 

předsedové ZO a OV.
• Kontroluje: člen ÚV ČSV za svůj 

okres.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Průběžně plněno, díky činnosti kon-
trolních orgánů byla zjištěna kon-
taminace některých prodávaných 
medů původcem moru včelího plo-
du. Například v síti Discont Plus do-
konce u medů prodávaných pod 
známkou bio. Celkem SVS proved-
la v roce 2007 v rámci kontrolní akce 
Med 183 kontrol, při kterých bylo 
vyšetřeno 94 vzorků medu a byly 
i kontrolovány provozovny, zabýva-
jící se výrobou na splnění hygienic-
kých podmínek pro výrobu. Celkem 
bylo zjištěno 25 závad, z toho ve
21 případech se v medu vyskytova-
la rezidua léčiv, dvakrát byly zjištěny 
závady v dokumentaci a dvakrát byl 
med chybně označen.
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11. Získané poznatky využívat k propagaci tu-
zemských včelích produktů.

• Termín: trvale.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, 

předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

O publikaci výsledků monitoringu 
cizorodých látek v medu byla po-
žádána SVS.   Informace byly uve-
řejněny v srpnovém čísle časopisu 
Včelařství a zájemci se s nimi moh-
li seznámit i na internetových strán-
kách ČSV www.vcelarstvi.cz a Státní 
veterinární správy www.svscr.cz.

12. Organizovat objednávky prostředků k tlu-
mení varroázy v souladu s opatřeními na-
řízenými příslušnými KVS.

• Termín: viz text.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2007: 

Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV.

13. Zasílat SVS ČR komplexní celostátní vý-
kaz o včelařství.

• Termín: 31. 12. každého roku.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V roce 2007 úkol splněn.

14. Informovat ve sdělovacích prostředcích 
o spolupráci ČSV a SVS a seznamovat čle-
ny ČSV s požadavky veterinární péče na 
chov včel, s opatřeními stanovenými orgá-
ny veterinární péče na chov včel, zejména 
za účelem předcházení nebezpečným ná-
kazám včel a jejich tlumení a s novými po-
znatky veterinární péče v chovu včel.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda re-

dakční rady časopisu Včelařství, OV, 
členové ÚV.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol plněn průběžně pracovníky 
sekretariátu ÚV ČSV. Nejsou infor-
mace o výsledcích činnosti OV a čle-
nů ÚV.

15. Používat časopis Včelařství k prohloube-
ní informovanosti členů svazu se zdravot-
ní problematikou v chovech včel a zdravotní 
nezávadností včelích produktů.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, šéfredaktor 

Včelařství.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol trvalý, v roce 2007 plněn.

16. Zvát odborné pracovníky organizací vete-
rinární správy na akce pořádané ČSV, po-
kud se týkají veterinární péče a zdraví včel.

• Termín: podle textu.
• Zodpovídá: tajemník, předsedové 

ZO a OV, zástupci ČSV v orgánech 

VÚVč, s. r. o., SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol plněn, v únoru byla uskuteč-
něna porada zástupců okresních in-
spektorátů krajských veterinárních 
správ a referentů pro včelí nákazy 
OV ČSV. Porady mají vysokou úro-
veň a jsou oběma stranami kladně 
hodnoceny.

7.
UDRŽET VYSOKOU ÚROVEŇ 

PLEMENNÉHO CHOVU 
VČEL V ČR

Ke splnění hlavního úkolu č. 7 se uklá-
dá:

1. Vydat chovatelský řád, příručku pleme-
nářské práce při chovu včelích matek, která 
bude plně respektovat příslušná ustanovení 
plemenářského zákona a prováděcích před-
pisů, seznam šlechtitelských chovů a chovů 
v uznávacím řízení.

• Termín: do porady vyšších chovů 
2007.

• Zodpovídá: předseda, tajemník, zá-
stupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
V roce 2007 byl vydán nový chova-
telský řád, byla zpracována příruč-
ka plemenářské práce a v návaz-
nosti na novelizaci nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb. byl zpracován i no-
vý „uznaný šlechtitelský program“. 
Jejich aplikace na chovy matek pro-
běhne v roce 2008.

2. Ve své chovatelské činnosti plně respektovat 
chovatelský řád, propagovat a šířit poznat-
ky specifikované příručkou plemenářské 
práce.

• Termín: průběžně, po vydání pří-
ručky.

• Zodpovídá: vedoucí šlechtitelských 
chovů.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl projednán na semináři ve-
doucích šlechtitelských chovů. Jde 
o zabezpečení výkonu odborných 
činností v rozsahu § 7 plemenářské-
ho zákona, kontrolu užitkovosti, vý-
konnostní zkoušky, výkonnostní tes-
ty a posuzování u včely kraňské.
K tomu:
a) Zajistit v oblastních chovech testování 

a posuzování včelstev, zejména v sou-
vislosti se zřizováním nových šlechti-
telských chovů (uznávací řízení) podle 
chovatelského řádu.

b) Zabezpečit pro členy chovatelského 
sdružení morfometrickou kontrolu exte-
riéru plemenných včelstev na základě:
- dlouhodobého programu jako sou-

části řízení a kontroly šlechtitelských 
chovů,

- objednávek chovatelů.

c) Vést formou databáze rodokmenových 
karet evidenci o plemenných matkách 
šlechtitelských chovů, dodávkách inse-
minovaných matek z oblastních chovů 
dalším šlechtitelským chovům a evido-
vat zpětná hlášení o kontrole užitkovosti 
těchto matek.

d) Zajistit odbornou poradenskou činnost
- na poradách vedoucích šlechtitelských 

chovů,
- ve speciálních kurzech k chovu matek 

a problematice inseminace,
- na výstavách pro veřejnost,
- individuálními konzultacemi.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: plemenářští zootechnici 

a sekretariát ÚV ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol průběžně plněn.

3. Dodržovat schválený šlechtitelský program 
k dosažení chovného cíle, včetně způsobu 
vyhodnocování výsledků. K tomu zajistit:
- spolupráci s koordinátorem Národního 

programu udržování a zlepšování geno-
vých zdrojů (VÚŽV),

- odbornou náplň každoroční porady ve-
doucích šlechtitelských chovů,

- kurzy chovu matek,
- výrobu a servis inseminační techniky 

a školení o ní, 
- odborné články pro Včelařství.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol průběžně plněn.

4. Zabezpečit výkon funkce plemenářského 
zootechnika odborně způsobilou osobou.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol splněn, výkonem této funkce 
byl pověřen Ing. Dalibor Titěra, CSc.

5. S cílem dosáhnout optimální úrovně výmě-
ny matek známého původu (0,3 – 0,5 mat-
ky na včelstvo a rok) klást důraz na práci 
okresních chovatelských referentů a spolu-
práci se šlechtitelskými chovy.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: OV.
• Kontrola: každý člen ÚV za svůj 

okres.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Není informace od jednotlivých OV 
ani členů ÚV. V souvislosti s noveli-
zací nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění,  v opatření obnova 
včelstev a chovatelského řádu bude 
v roce 2008 přistoupeno k částečné 
změně systému evidence registrova-
ných chovů a i k nutnosti aktivizace 
jednotlivých chovatelských referen-
tů OV. V říjnu 2008 bude uspořádán 
seminář, na kterém budou chovatel-
ští referenti seznámeni s aktuální si-
tuací v chovu včel.
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6. Koordinovat účast chovatelů včelích matek 
v oblastních chovech, kteří jsou zapojeni do 
Národního programu uchování a využití 
genových zdrojů hospodářských a užitko-
vých zvířat, ryb a včel.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol průběžně plněn.
7. Zajišťovat pravidelnou kontrolu šlechtitel-

ských chovů s cílem udržení jejich vysoké 
odborné úrovně. Pozornost věnovat i niž-
ším chovům.

• Termín: čtyřikrát ročně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-

nech VÚVč, s. r. o.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Zatím nesplněno.

8. Usilovat o podporu plemenářské práce z do-
tačního titulu obnova včelstev podle naříze-
ní vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění.

• Termín: každoročně.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V  roce 2007 plněno.

8.
PODPOROVAT 

ZVÝŠENÍ RENTABILITY
CHOVU VČEL 

V ČESKÉ REPUBLICE

Ke splnění hlavního úkolu č. 8 se uklá-
dá:

1. Vypracovat návrhy na vzdělávací progra-
my propagující moderní metody, výkon-
né úlové sestavy a práce s nimi. Metodiky 
a programy předložit k projednání v PÚV 
a ÚV ČSV tak, aby mohly být zapracovány 
do systému vzdělávání členů a funkcionářů 
ČSV.

• Termín: 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Informace dosud nebyla předlože-
na. Věcnou argumentací se podařilo 
prosadit na Ministerstvu zeměděl-
ství ČR zapracování možnosti dotací 
na některé další investice, které není 
možno získat na základě nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb., v platném zně-
ní, do strategických materiálů minis-
terstva, zejména pak ale do Progra-
mu rozvoje venkova České republi-
ky na období 2007 – 2013 (viz úkol 
č. 1/7).

• Termín: v návaznosti na termíny pří-
pravy a projednávání Programu roz-
voje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 – 2013.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl splněn.  Do návrhu pro-

gramu byly zapracovány požadavky 
ČSV.  Konečnou verzi dokumentu 
neměl ČSV již k dispozici a možnost 
dotace na stavební investice MZe ČR 
vypustilo těsně před odesláním ma-
teriálu orgánům EU.

2. S ohledem na současnou snadnou dostup-
nost nejmodernější techniky ve světě i na 
našem trhu připravit materiál pro propaga-
ci v českém včelařství (formou publikací, vi-
deonahrávek apod.).

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je realizován v  rámci publi-
kační činnosti představitelů Cechu 
profesionálních včelařů ČSV v rám-
ci obou včelařských časopisů vychá-
zejících na území ČR.

3. Prosazovat vhodné velkovýrobní technolo-
gie formou jejich propagace na vzdělávacích 
akcích organizovaných složkami a zaříze-
ními svazu. K tomu vypracovat jednotnou 
metodiku jako podklad pro učitele včelař-
ství a SOUV-VVC, o. p. s., k zapracování do 
studijních programů.

• Termín: 31. 12. 2007.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV, 
učitelé včelařství a přednášející od-
borníci, vedení SOUV-VVC, o. p. s., 
zástupci ČSV v jeho orgánech.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007:
SOUV-VVC, o. p. s., zařazuje do vý-
uky v rámci učebního oboru vče-
lař přednášky předních odborníků 
z praxe i výzkumu na téma velkový-
robní technologie.

4. Trvale sledovat situaci na tuzemském i za-
hraničním trhu s cukrem a usilovat o mož-
nost nákupu cukru pro krmení včel ze zá-
sob intervenčních agentur členských států 
EU za cenu významně nižší než je běžná 
na tuzemském trhu.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Představitelé ČSV jednali se SZIF 
o možnosti získání levného cukru 
ke  krmení včel. Dosud se nepoda-
řilo najít vhodné řešení. Vzhledem 
ke stavu českého cukrovarnického 
průmyslu nejsou dodávky tuzem-
ského levného cukru zatím reálné.

5. Prosazovat hledání způsobů zvyšování vý-
nosů medu a snižování výrobních nákladů 
na ošetřování včelstev v rámci vypsaných 
grantů.

• Termín: v návaznosti na vypsané 
granty průběžně.

• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgá-
nech VÚVč, s. r. o.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Ve VÚVč, s. r. o., Dol byla řešena pro-
blematika v rámci projektů NA-
ZV QH72144 a NAZV 1G46032.

6. Více využívat časopis Včelařství a svazo-
vé webové stránky k propagaci nových me-
tod a technických vylepšení. Předkládat re-
dakci a redakční radě odborně vysoce kva-
litní a pro tisk vhodnou formou zpracované 
články.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí představitelé 

Cechu profesionálních včelařů ČSV 
a Sekce komerčních včelařů při ČSV.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.  
2007: O problematice jsou průběž-
ně publikovány materiály v časopisu 
Včelařství.

9.
PROPAGOVAT PRODEJ 

TUZEMSKÝCH 
VČELÍCH PRODUKTŮ, 
POVÝŠIT PROPAGACI 

TOHOTO PRODEJE 
NA SOUBOR VŠECH 

MARKETINGOVÝCH OPATŘENÍ, 
PŘEDEVŠÍM PŘI VYUŽITÍ 

PROSTŘEDKŮ EU 
NA PROGRAMY 

PODPORY PRODEJE MEDU

Ke splnění hlavního úkolu č. 9 se uklá-
dá:

1. Dokončit komplexní přípravu programu 
Propagace spotřeby medu a předat ho Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
a Ministerstvu zemědělství ČR k oponen-
tuře a předložení k  projednání orgánům 
Evropské unie. V programu preferovat ná-
sledující strategii:
a) Informovat o nutričních hodnotách 

pravého přírodního medu, mimo jiné 
i ve srovnání s klasickým cukrem.

b) Informovat o významu získává-
ní medu v souvislosti s opylováním 
a udržením biologické rozmanitosti 
krajiny.

c) Upozornit na klamavou reklamu 
o tzv. naprosto čistém filtrovaném 
medu.

d) Informovat o poškozování medu pas-
terizací a působením tepelné energie.

e) Zpracovat jednotnou informační 
strategii podpořenou sérií informač-
ních aktivit a propagačních materi-
álů.

f) Realizovat soutěže s cílem propago-
vat med.

         Cílové skupiny programu:
a) spotřebitelé všech věkových skupin 

s důrazem na děti a seniory,
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b) ženy od 20 do 40 let,
c) osoby preferující tzv. zdravý životní 

styl,
d) odborníci na výživu, zdravotníci,
e) široká veřejnost prostřednictvím tisko-

vých médií.
• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl bezezbytku splněn. Program 
byl po projednání v PÚV ČSV v termí-
nech stanovených státními orgány do-
pracován a předložen SZIF a MZe ČR 
k oponentuře a zaslání kompetent-
ním orgánům EU. Po jejich vyhod-
nocení programu byl tento přepra-
cován tak, aby byly odstraněny veš-
keré připomínky, týkající se propaga-
ce firem nebo regionů. Věcné zamě-
ření programu a výběr implementu-
jící organizace byl bez připomínek 
schválen již v prvním kole schvalo-
vacího procesu. Komise Evropských 
společenství pak schválila v červenci 
2006  český program Propagace spo-
třeby medu zpracovaný Českým sva-
zem včelařů ve spolupráci s agentu-
rou PS Holding. Program Propagace 
spotřeby medu je prvním a za Čes-
kou republiku jediným schváleným 
programem na propagaci zeměděl-
ských produktů spolufinancovaným 
z prostředků Evropské unie.

2. V případě schválení programu Propagace 
spotřeby medu zajistit veškerou adminis-
trativu s ním spojenou a veškeré právní za-
bezpečení.

• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl bezezbytku splněn. Ve spo-
lupráci s  implementující agenturou 
byl připraven návrh smlouvy mezi 
ČSV a agenturou, který byl předán 
SZIF k oponentuře. Po schválení ná-
vrhu pak smlouvu podepsali dne 
3. 10. 2006 statutární zástupci obou 
subjektů. Tato smlouva podmiňo-
vala podpis smlouvy o propagaci na 
vnitřním trhu (s přílohami o rozsahu 
více než 90 stran) mezi SZIF a ČSV, 
kterou statutární zástupci podepsa-
li dne 3. 10. 2006. Částečně však úkol 
pokračuje v návaznosti na kontrolní 
systémy SZIF a orgánů EU, zejmé-
na v oblasti věcné a finanční, kterým 
se musí agentura i ČSV ze smluv 
podrobovat.

V průběhu roku 2007 byl program 
a jeho financování podroben mo-
nitorovacím výborem MZe kromě 
čtvrtletních kontrol  dalším kont-
rolám. V září byla realizace progra-

mu, jeho financování a administrati-
va prověřena dvěma zástupci orgánů 
EU za účasti MZe ČR a SZIF na úrov-
ni náměstkyně, bez výhrad. V pro-
sinci pak odbor kontroly SOT pro-
vedl hloubkovou kontrolu, jejímž 
předmětem byla správnost účtová-
ní a ověření oprávněnosti výdajů dle 
NK (ES) 1071/2005 a smlouvy o pro-
pagaci na vnitřním trhu, EZOZF: 
05 02 10 01 3800 430 se závěrem, že 
„kontrolou nebylo zjištěno porušení 
výše uvedených předpisů“.

3. V případě schválení programu Propagace 
spotřeby medu a podpisu všech smluv k za-
bezpečení financování a jeho naplňování 
ihned zahájit realizaci programu.

• Termín: v průběhu let 2006 – 2007.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl bezezbytku splněn. V pro-
vozu jsou webové stránky www.me-
deu.cz se základními informacemi 
o tvorbě medu, jeho produkci, zís-
kávání, zpracování, použití a půso-
bení na lidský organizmus, recepty 
nejen na sladká jídla, ale také na ne-
komerční informace o právě probí-
hajících akcích, které se v České re-
publice ve spojitosti s medem a ČSV 
konají. Uvádějí i kontaktní webovou 
adresu, na níž je možno nalézt veš-
keré zaregistrované domácí prodej-
ce medu.

 Komunikace s veřejností – inzerce – 
2007 (viz tabulka 3).
V rámci spolupráce s nakladatelství-
mi byly publikovány redakční člán-
ky o medu vycházející z programo-
vých dokumentů (např. Žena a ku-
chyně dne 5. 12. v ceně 80 000 Kč 
– zdarma, Tommy Food č. 24/2007 
celostránkový Med je víc než sladi-
dlo v ceně 99 000 Kč – zdarma atd.). 
Osobními kontakty realizátorů pro-
gramu s Jiřinou Bohdalovou se po-
dařilo dvakrát proniknout do vysílá-
ní České televize (pořad Dobrá rada 
nad zlato s vystoupením odborníků 
o medu). Je příslib další spoluprá-
ce. Dále byly v rámci programu za-
jišťovány mj. propagační akce na vý-
stavách celostátního významu, road 
show ke Světovému dni výživy, tisk 
tří propagačních letáků oceňova-
ných včelaři a také plakátu atd.

4. Pokračovat ve veškerých aktivitách spoje-
ných se svazovou normou Český med a usi-
lovat o maximální zapojení včelařů do pro-
dukce medu této normě vyhovujícího.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, komise pro ra-

cionalizaci, předsedové ZO.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je průběžně plněn. Na XV. kon-
ferenci zlepšovatelů a vynálezců ve 
včelařství byly předány zlaté a stříbr-
né medaile (50 a 70) za vzorky medu 
z celkového počtu 265 (rekordní po-
čet v historii soutěže Český med). 
Z nich pouze tři nevyhověly normě 
Český med. Za zbývající vzorky obdr-
želi včelaři osvědčení o splnění normy 
Český med. Soutěž pokračovala i v ro-
ce 2007, kdy bylo uděleno 110 zlatých 
a 119 stříbrných medailí. Včelaři si 
postupně uvědomují i význam, pro-
slulost a stále se zvyšující hodnotu 
(cenu) svazových ochranných zná-
mek spojených s normou. Tuto trž-
ní hodnotu je nutno zohlednit při veš-
kerých jednáních o poskytnutí licen-
ce podnikatelským subjektům mimo 
ČSV. Zájem včelařů je dokumentován 
řadou dotazů na podmínky užívání 
svazových ochranných známek.

5. Se sdělovacími prostředky jednat o možnos-
ti realizace pořadů, jejichž cílem by byla ne-
jen informace o včelařství jako takovém, ale 
i o včelích produktech na našem trhu, o vy-
nálezcích ve včelařství atp. K tomu využít 
veškeré formy slušného a kultivovaného vy-
stupování i v regionálních vysíláních.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předseda, tajemník, čle-

nové ÚV, předsedové OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 

2007: Úkol je průběžně plněn před-
sedou, tajemníkem, několika členy 
ÚV a předsedy OV. Viz též bod 9.3. 
Ke komplexnějšímu vyhodnocení 
jsou členové ÚV žádáni o vyhodno-
cení plnění úkolu v okruhu jejich 
působnosti (formou dotazníku).

6. Vydávat propagační včelařský kalendářík 
s informačním obsahem.

• Termín: každoročně ke dni 30. 11.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Kalendářík byl vydán v závěru roku 
2007.

7. Expozice ČSV na celostátní úrovni (NA-
TURA VIVA, PRAGAAGRO, ZEMĚ 
ŽIVITELKA, ZAHRADA ČECH atp.) 
zabezpečovat s vysokou hospodárností, ale 
na smluvní profesionální úrovni tak, aby 
svaz důstojně reprezentovaly a maximálně 
využily propagační možnosti především ve 
sféře obchodní a výchovně-vzdělávací.

• Termín: v návaznosti na termíny vý-
stav.

• Zodpovídá: tajemník, pracovníci po-
věření realizací výstavy.
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• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl bezezbytku splněn. Do-
konce i někteří včelaři z řad noto-
rických nespokojenců a kverulantů 
nalezli slovo uznání nad úrovní výše 
uvedených výstav.

8. Zabezpečit podmínky pro cenově přijatel-
nou výrobu svazových sklenic tak, aby se 
vytvořila možnost jejich prodeje podnika-
telskými subjekty ve včelařství. S výsledky 
obchodních jednání seznámit včelařskou 
veřejnost formou výzvy k realizaci záměru.

• Termín: obchodní průzkum do 31. 
12. 2006, realizace do 31. 12. 2007.

• Zodpovídá: tajemník, vedoucí před-
stavitelé Sekce komerčních včela-
řů při ČSV a Cechu profesionálních 
včelařů ČSV.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 
2007:  První etapa úkolu byla beze-
zbytku splněna. Výzva byla publiko-
vána v časopisu Včelařství č. 10/2006 
a na webových stránkách svazu www.
vcelarstvi.cz. Do systému, který měl 
zdokumentovat zájem včelařů o vý-
robu 200 tisíc kusů svazových sklenic 
se zapojilo celkem 186 potencionál-
ních odběratelů (z toho 26 ZO a 3 
OV), kteří se čestně přihlásili k od-
běru více než 510 tisíc sklenic. Ten-
to výsledek byl předán sklárně, kte-
rá ústy svých obchodních zástupců 
dala příslib, že učiní vše možné tak, 
aby sklenice byly na trhu v roce 2007 
(v lepším případě v závěru prvního 
pololetí). Sekce komerčních včelařů 
při ČSV na výzvu nereagovala vůbec, 
představitelé Cechu profesionálních 
včelařů ČSV neoficiálně vyjádřili ne-
spokojenost se zveřejněním ceny 
nabídnuté sklárnou ve výzvě.
V červnu 2007 dostala včelařská ve-
řejnost svazovou sklenici Český med 
za cenu dosud na trhu nejvíce pou-
žívané sklenice Facette. Nemalý po-
díl na tom měli i pracovníci sekreta-
riátu ÚV ČSV. Akce je většinou členů 
svazu hodnocena z hlediska propa-
gace medu jako velmi přínosná.

9. Ve spolupráci se SZIF zajistit vydání bro-
žury, která bude kombinací informací pro 
širokou veřejnost o včelařství a medu a in-
formace o možnostech dotace pro včelaře 
podle nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., 
v platném znění.

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol byl bezezbytku splněn. Brožu-
ra byla vydána v srpnu 2006 a mezi 
odbornou i laickou veřejnost byla 
distribuována poprvé u příležitos-
ti celostátní výstavy Země živitelka. 
Propagační část brožury byla zpra-
cována sekretariátem ÚV ČSV za vy-

užití podkladů pro program Propa-
gace  spotřeby medu.

10. Na základě doporučení komise pro infor-
matiku upravovat svazové webové stránky 
podle nejnovějších poznatků a reálných po-
žadavků členů svazu.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, předseda ko-

mise pro informatiku.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je průběžně plněn v rámci se-
kretariátu ÚV ČSV pracovní skupi-
nou pro web. Komise pro informati-
ku neuplatnila požadavek na zásad-
ní úpravu webových stránek ani po-
žadavek na šablonu webových strá-
nek pro základní organizace.

10.
ZLEPŠOVAT 

ČINNOST SUBJEKTŮ
S MAJETKOVÝM PODÍLEM ČSV

Ke splnění hlavního úkolu č. 10 se uklá-
dá:

1. Ve věci konkurzního řízení v a. s. Včela 
Předboj a šetření orgánů činných v trest-
ním řízení zabezpečit účinnou spolupráci 
všech stávajících pracovníků sekretariátu 
ÚV ČSV, zejména při poskytování podkla-
dů, důkazních a archivních materiálů. Stej-
ným způsobem zabezpečit veškerou mož-
nou účinnou spolupráci s ÚKRK ČSV.

• Termín: průběžně, do konečného 
rozhodnutí orgánů činných v trest-
ním řízení.

• Zodpovídá: tajemník a osobně všich-
ni pracovníci sekretariátu ÚV ČSV.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol byl splněn. Veškeré požadova-
né materiály byly předány jak orgá-
nům činným v trestním řízení, tak 
ÚKRK.
Policie ČR svým rozhodnutím 
ze dne 31. 1. 2007 trestní oznámení, 
které podali Mgr. Vladimír Protivín-
ský, Jan Halada, Milan Špaček a La-
dislav Špaček, odložila.

2. Důsledně sledovat ekonomické výsledky 
ve všech subjektech s majetkovým podílem 
ČSV. Ze zjištěných nedostatků vyvozovat 
okamžitě závěry v rámci kompetencí správ-
ních a dozorčích rad. Okamžitě informovat 
PÚV ČSV.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozor-

čích a správních radách.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007:  

Ekonomika všech subjektů je hodno-
cena v příslušných orgánech podle 
základních dokumentů, kterými jsou 
zřizovací listiny, popřípadě statut. 

V průběhu roku 2007 nebyly zjiště-
ny takové okolnosti, které by vyžado-
valy mimořádný zásah. Kromě toho 
je hodnocení výkonů SOUV-VVC 
a Včelpa pravidelnou součástí prá-
ce PÚV a statutárních zástupců sva-
zu (to kromě valných hromad ve vý-
konu funkce předsednictva). Obě or-
ganizace jsou navíc hodnoceny ne-
závislými audity. Včela Předboj viz 
bod 10.1.
V roce 2007 došlo k hloubkové kon-
trole v SOUV-VVC na správnost po-
užití investičních prostředků stát-
ního rozpočtu. Kontrolu provedlo 
Finanční ředitelství Hradec Králo-
vé se závěrem, že financování pro-
běhlo v souladu s  ustanoveními zá-
kona o rozpočtových pravidlech. Na 
postu ředitele Včelpa došlo v dubnu 
k výměně. Této výměně předchá-
zel audit hospodaření a předáva-
cí inventura. Mimo jiné byl zakou-
pen stroj na výrobu mezistěn od fir-
my Ritschie (SRN) za pořizovací ce-
nu 921 000 Kč včetně dopravy a in-
stalace. Byl dosažen kladný hospo-
dářský výsledek a obrat o 3 miliony 
vyšší než v roce 2006. Společnost 
získala certifikaci pro produkty eko-
logického zemědělství. Byl realizo-
ván vývoj a následně výroba nových 
komerčních  produktů – Student-
ská medová směs, Švestky v medu, 
Vlašské ořechy v medu. Byla zruše-
na nerentabilní provozovna v Luha-
čovicích. Společnost získala hlavní 
cenu výstavy Země živitelka 2007 – 
Zlatý klas s kytičkou – za výrobek Ho-
ney Vit (směs medu s mateří kašičkou 
a pylem). Došlo k částečné rekonstruk-
ci ústředního topení, k minimalizaci 
režijních a výrobních nákladů, rozší-
ření IT na další pracoviště (ekonom, 
laboratoř, obchodní odd.). Také byl 
splněn plán výkupu medu za rok 
2007. Hospodářské výsledky budou 
pro všechny kontrolory zveřejněny 
po ukončení auditu v obchodním 
rejstříku. Správní a dozorčí rady 
společností vykonávají své funkce 
v souladu se zakládacími dokumen-
ty společností.

3. Předsednictvu ÚV ve funkci valných hro-
mad společností s majetkovou účastí svazu 
okamžitě a s nejvyšší náročností řešit pří-
padné ohrožení ekonomických funkcí těch-
to společností, až po návrhy řešení v kompe-
tenci ÚV ČSV.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: členové PÚV, členové 

ÚV ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Ekonomické funkce společností ne-
byly ohroženy.
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4. Pro zabezpečení kontrolního systému do-
zorčí rady ve Včelpu, s. r. o., zejména v oblas-
ti obecně závazných veterinárních předpisů 
(v návaznosti na předpisy EU), rozšířit do-
zorčí radu o jednoho odborníka se speciali-
zací na veterinární medicínu.

• Termín: 31. 12. 2006.
• Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčí 

radě Včelpa, s. r. o.,  členové PÚV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol splněn bezezbytku. Lze kon-
statovat, že přítomnost veteriná-
ře v DR je jednoznačným přínosem 
pro kvalitu rozhodování DR.

11.
ZLEPŠOVAT SYSTÉM ČINNOSTI 

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 
SVAZU

Ke splnění hlavního úkolu č. 11 se uklá-
dá:

1. Nadále využívat přílohu časopisu Včelařství 
k informování všech organizačních složek sva-
zu i jeho jednotlivých členů.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: tajemník, redakční rada 

časopisu Včelařství.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007:  

Úkol průběžně plněn.

2. Organizačně zabezpečovat technicko-eko-
nomické aktivy funkcionářů ZO, OV a ÚV.

• Termín: podle požadavků předsed-
nictva a sekretariátu ÚV.

• Zodpovídá: členové PÚV, zástupci 
ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol průběžně plněn. Technicko-
-ekonomické aktivy jsou pořádány 
pravidelně na základě požadavků 
ČSV.

3. Pro potřebu funkcionářského aktivu ČSV 
vydat metodiku pro zabezpečení realiza-
ce zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony související s oblastí evidence 
obyvatel (změna zákona o sdružování ob-
čanů).

• Termín: 30. 6. 2008.
• Zodpovídá: tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Na listopadovém zasedání ÚV ČSV 
v roce 2006 byla přijata změna ná-
zvu Českého svazu včelařů na Český 
svaz včelařů, občanské sdružení (ve 
zkratce o. s.). V návaznosti na změny 
názvu byly změněny stanovy ČSV 
a registrace na  Ministerstvu vnitra 
ČR. Na základě přijatých změn byl 
pro informování členů svazu vydán 
oběžník ČSV č. 1/2007.

4. V rámci možností technického vybavení 
a odborné kvalifikace členů ČSV v oblas-
ti výpočetní techniky zabezpečit co možná 
nejvyšší využití administrativního progra-
mového vybavení a komunikace prostřed-
nictvím výpočetní techniky.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V roce 2008 bude zahájena práce 
na verzi programu Evidence, která 
by měla sloužit okresním výborům. 
Bohužel, stále mnoho ZO i OV ČSV 
zatím nevyužívá možností moderní 
techniky, důsledkem je příliš vyso-
ká náročnost výkonu funkcí jednot-
livých funkcionářů, zvláště v oblasti 
agendy spojené s dotacemi.

5. Aktualizovat programové vybavení pro 
evidenci v ZO a vedení účetnictví ZO a OV 
v návaznosti na  obecně platná závazná na-
řízení.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Byly zpracovány nové verze progra-
mů Evidence ZO (nyní 3.2.) i účetní-
ho programu. Vzhledem ke změně 
zákona o účetnictví zatím není aktu-
ální účetní část programu – bylo od-
loženo povinné vedení podvojného 
účetnictví. Problém působí zatím to, 
že organizační složky udržují evi-
denci jak ve verzi pro program Win-
dows, tak ve staré verzi pro DOS. Je 
obtížné určit počet organizací po-
užívajících počítačovou evidenci 
(vzhledem k možnosti získání pro-
gramu z internetu), ale lze se domní-
vat, že jde asi o 30 procent. 

6. V maximálně možné míře využívat mož-
ností komunikace formou elektronické poš-
ty s cílem minimalizovat náklady na spojo-
vé služby. Přitom však vždy vyhodnotit, zda 
se nejedná o dokument, který je nutno poslat 
v listinné formě (např. podepsané originály 
žádostí o dotace).

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Bohužel se zatím tuto formu komu-
nikace nedaří i přes příslušné usne-
sení ÚV ČSV ze srpna 2007 příliš 
prosazovat, a to ani v nejvyšších sva-
zových orgánech.

7. Pro potřebu funkcionářského aktivu ČSV 
zpracovat archivační a skartační řád ČSV 
s cílem bezpečného zachování archivního 
bohatství budoucím generacím.

• Termín: 30. 6. 2006.
• Zodpovídá: tajemník.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 
Úkol bezezbytku splněn. Archivač-
ní a skartační řád ČSV byl vydán ve 
směrnici ČSV 2/2006 a publikován 
v příloze časopisu Včelařství č. 5/
2006 a také na webových stránkách 
svazu www.vcelarstvi.cz.

12.
PODÍLET SE NA PŘÍPRAVĚ 

KOORDINAČNÍHO CENTRA 
VČELAŘSKÝCH ORGANIZACÍ

EU 
S  CÍLEM VYTVOŘIT

OFICIÁLNÍHO A SILNÉHO
PARTNERA

PROSAZUJÍCÍHO ZÁJMY 
VČELAŘŮ A OBORU 

V ORGÁNECH EU

Ke splnění hlavního úkolu č. 12 se  uklá-
dá:

1. Na všech mezinárodních jednáních s part-
nerskými svazy, především se členy federace 
evropských včelařských organizací Apisla-
via prosazovat myšlenku vzniku koordi-
načního centra včelařských organizací EU. 
V maximální míře v té souvislosti spolupra-
covat se svazy, které v minulém období po-
ukázaly na podobné problémy včelařství ve 
své zemi a obdobné, popř. stejné cesty k je-
jich odstranění. Konkrétně se jedná o vče-
lařské svazy Slovenska, Německa a Ra-
kouska.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: vedoucí delegací ČSV 

vysílaných do zahraničí.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

V kategorii kontaktů s představite-
li včelařských organizací zemí EU 
bylo uskutečněno několik setkání 
– na území České republiky nebo 
mimo něj. Do České republiky zaví-
tali představitelé včelařů z Rakouska 
(Josef Ulz),  Německa (Friedrich Wil-
helm Brinkmann), Belgie (Etienne 
Bruneau), Nizozemska (Hans Kok), 
ale též generální ředitel odboru ze-
mědělství Evropské komise Lau-
rent Lourdais. Nelze opomenout ani 
Vincenta Cordonniera, tajemníka 
komise pro včely a med  COPA-CO-
GECA. Mezi vzácné hosty Českého 
svazu včelařů patřil i Stanislav Jaš, 
v současné době pracující v orgá-
nech COPA-COGECA v Bruselu. Na 
konci června zavítala do České re-
publiky třicetičlenná skupina včela-
řů belgické organizace CARI. Ta kro-
mě VÚVč, s. r. o., Dol a SOUV-VVC, 
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o. p. s., Nasavrky navštívila také ně-
kolik významných českých včelařů 
– farmářů i drobnochovatelů včel. 
Naopak představitelé Českého svazu 
včelařů navštívili Slovensko, Němec-
ko a Polsko. Při jednáních v Bruselu 
komunikoval předseda ČSV s před-
staviteli včelařů Maďarska, kteří vy-
slovili přání nastolit vyšší stupeň 
vzájemných kontaktů a koordino-
vaných kroků na půdě EU. Na jed-
nání Apislavie v Bukurešti se setkali 
představitelé ČSV se zástupci zemí 
organizovaných i v tomto uskupe-
ní. Nejvyšší počet setkání delegace 
Českého svazu včelařů s představi-
teli včelařských organizací Evropy 
i světa včetně vědeckých a obchod-
ních kapacit byl realizován v rámci 
kongresu světové včelařské federace 
Apimondia v australském Melbour-
ne. 
Mezi  nejzávažnější  zahraničně-od-
borné  aktivity Českého svazu včela-
řů patřila účast jeho vedoucích před-
stavitelů na mezinárodní konferenci 
v polské Kamianne, která se mimo 
jiné zabývala i ochranou trhu s me-
dem na území EU. Z této konference 
vyšlo závažné komuniké (Včelařství 
č. 8/2007, str. 201), které bylo Čes-
kým svazem včelařů rozesláno vče-
lařským organizacím zemí  EU s tím, 
že obsah komuniké bude projednán 
při společné schůzce v Melbourne. 
Delegace ČSV svolala v rámci kon-
gresu poradu představitelů včelař-
ských organizací členských států EU. 
Z celkového počtu 27 pozvaných 
se porady zúčastnilo 16 zástupců 
včelařských organizací či asocia-
cí přítomných na kongresu. Jak již 
bylo řečeno, předmětem jednání byl 
obsah dokumentu, který na poradě 
v polské Kamianne přijali a pode-
psali představitelé včelařských or-
ganizací z Polska, Slovenska a Čes-
ké republiky. Toto komuniké se za-
bývá návrhem zásadních opatření 
na trhu s medem (import levných 
medů se sníženou kvalitou, přítom-

nost spor moru včelího plodu v im-
portovaných medech), ale i otázkou 
podpory včelařů při zabezpečování 
opylovací služby či zdravotní situa-
cí včelstev. Účastníci setkání vyjád-
řili souhlas s obsahem textu a dopo-
ručili, aby byl předán k dalšímu pro-
jednání a přijetí opatření do orgánu 
COPA-COGECA na zasedání v Mad-
ridu na počátku října 2007. Tak se ta-
ké stalo. Sekretariát komise požá-
dal o doplnění a o začlenění někte-
rých podrobnějších údajů do toho-
to dokumentu. Sekretariát ÚV ČSV 
a VÚVč v Dole akceptovaly tento po-
žadavek a takto doplněný materiál 
zaslaly zpět do orgánů COPA–CO-
GECA. Výsledný efekt této české ini-
ciativy nelze očekávat okamžitě, ale 
věřme, že tomu tak v dohledné době 
bude. Na druhé straně lze konstato-
vat, že není příliš vidět vůle vytvá-
řet další orgán na půdě Evropy, který 
by koordinoval včelařské organizace 
zemí EU. Již nyní se ukazuje, že vy-
tvoření takového centra je v součas-
ných ekonomických podmínkách 
téměř nereálné.

13.
PODPOROVAT 

ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ
VČELSTEV

V KRAJINĚ ZA ÚČELEM 
ZAJIŠTĚNÍ 

BIOLOGICKÉ ROVNOVÁHY
OPYLENÍ KULTURNÍCH A PLA-

NĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN, 
PODPOROVAT 

PŘÍSUNY VČELSTEV 
K JEDNOTLIVÝM KULTURÁM

Ke splnění hlavního úkolu č. 13 se uklá-
dá:

1. Podporovat vytváření podmínek pro pře-
mísťování včelstev za účelem opylování 

a snůšky na celém území republiky, zejména 
pak osvětovou činností mezi zemědělci.

• Termín: průběžně.
• Zodpovídá: představitelé všech or-

ganizačních složek ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol trvalý, je plněn. K osvětové čin-
nosti však musejí být vždy nejméně 
dva partneři a alespoň jeden musí 
mít snahu naslouchat. A to je v ob-
lasti kočování u zemědělců výjimka. 
Přesto se podařilo v roce 2007 pro-
vést celkem 53 432 přísunů včelstev, 
z toho 33 684 přísunů bylo k plodi-
nám a 17 418 k využití lesní snůšky.

2. Usilovat o udržení, popřípadě o zvýšení 
všech forem ekonomických podpor pro ko-
čující včelaře.

• Termín: v návaznosti na termíny le-
gislativního procesu přípravy pro-
gramů zemědělství a včelařství a na-
vazujících prováděcích předpisů.

• Zodpovídá: předseda, tajemník.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Při veškerých jednáních s orgány 
státní správy a při přípravě progra-
mových dokumentů v roce 2006 byl 
prosazován požadavek ekonomic-
kých podpor pro kočující včelaře. To 
pokračovalo i po celý rok 2007 s vý-
sledkem schválení dotací na kočová-
ní orgány EU.

14.
KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

K naplnění sjezdového usnesení rozpraco-
vaného do konkrétních úkolů se ukládá:

1. Kontrolu plnění přijatých úkolů provádět 
v PÚV průběžně a na plenárních zasedá-
ních ÚV ČSV formou písemné zprávy je-
denkrát ročně.

• Termín: ke dni 31. 12.
• Zodpovídá: předseda.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2007: 

Úkol je plněn touto zprávou.

Včelaři naštěstí neztrácejí humor. Svědčí o tom i tento dřevěný ukazatel propagující med z Valašska.                      Foto: Jaroslav HÁBA
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SVÉPOMOCNÝ FOND,
PRÁVNÍ PROBLEMATIKA

A SPRÁVA BUDOV

Příděl do svépomocného fondu České-
ho svazu včelařů (SF) na rok 2007 činí 
3 614 828 Kč. Čerpání ke dni 31. 12. 2007 
je 2 275 294 Kč. 

Ke dni 31. 12. 2007 bylo na sekretariát 
ÚV ČSV doručeno 257 žádostí o příspě-
vek ze SF. Projednány byly všechny žá-
dosti – z nich 7 je neúplných a ty čekají  
na doplnění. Zamítnuto bylo 9 žádostí. 

Nejvíce škodních případů mají okre-
sy Klatovy (18), České Budějovice (17), 
Semily (9). Nejvyšší součet všech pří-
spěvků na škodní případy zaznamenal 
okres České Budějovice (193 230 Kč), 
dále Plzeň-sever (178 140 Kč) a Znojmo 
(99 149 Kč). Ze SF nečerpalo 13 okresů 
a 915 základních organizací.

Nejvíce škod na včelařském majetku 
bylo způsobeno vichřicí (zejména orká-
nem Kyrill) – 89 žádostí za 493 899 Kč. 
Škody způsobené neznámým pacha-
telem jsou zaznamenány v 88 přípa-
dech, vyplaceno bylo  594 115 Kč. Požá-
rem bylo způsobeno 35 škod v hodnotě 
769 257 Kč. Škod způsobených pádem 
stromu se týká 34 žádostí za 312 402 Kč. 
Na ostatní případy (blesk, povodeň, se-
suv půdy, krupobití) je 11 žádostí o pří-
spěvek v hodnotě 105 621 Kč.

Příspěvky byly přiznány v celkové 
výši 2 275 294 Kč. Ke dni  31. 12. 2007 vy-
platila účtárna poškozeným včelařům 
1 877 466 Kč. V této částce je zahrnuto 
také vyplacení příspěvků ještě z konce 
roku 2006. Příspěvky přiznané koncem 
prosince roku 2007 nebyly již zúčtovány 
v roce 2007 a přecházejí do roku 2008. 

Škod nad 20 000 Kč bylo 35 v celkové 
hodnotě příspěvků 1 050 119 Kč. Nej-
vyšší vyplacený příspěvek byl ve vý-
ši 81 000 Kč. Další náklady ze SF v roce 
2007 představovaly poštovné, znalečné, 
delegačné, cestovné a soudní poplatky 
celkem ve výši 41 932,50 Kč. Úrazové po-
jištění členů ČSV činilo 185 652 Kč. 

Celkové výdaje ze svépomocného fon-
du ČSV za rok 2007 vykazované účtárnou 
sekretariátu ÚV činily 2 105 050,50 Kč.

Zůstatek z minulých let ke dni 31. 12. 
2007 je 17 393 350,62 Kč.

Komise SF (KSF) se sešla třikrát. 
Projednala 10 případů odvolání. Pří-
spěvek přiznala v 5 případech s po-
užitím § 5 odst. 6 e) statutu SF, tj. přizna-
la příspěvek, i když se na škodu SF ne-
vztahuje, avšak nepřiznání příspěvku 
by bylo ke všem okolnostem příliš tvrdé. 
V 5 případech rozhodnutí potvrdila. V po-

lovině roku 2007 se funkce v komisi vzdal 
JUDr. Jan Havlan, a to ze zdravotních dů-
vodů.

O právních předpisech v oblasti vče-
lařství a jejich změnách byli naši členové 
průběžně informováni prostřednictvím 
časopisu Včelařství a webových stránek 
svazu www.vcelarstvi.cz.

ÚV ČSV na listopadovém zasedá-
ní schválil změnu směrnice ÚV ČSV 
č. 1/2004 o stanovení, placení, odvo-
du a užití členských příspěvků tak, 
že v článku II odstavci 1 bylo doplněno 
v první větě před slovo včelstvo slovo za-
zimované. Tím došlo ke zpřesnění důle-
žitého pojmu pro výběr členského pří-
spěvku.

V roce 2007 bylo v rámci právní pomo-
ci dle statutu SF v řízení 7 soudních spo-
rů, z toho 4 spory byly sousedské. Jeden 
sousedský spor skončil ve prospěch vče-
laře, tři spory dosud probíhají. Stále pro-
bíhá jeden spor o náhradu škody způso-
bené hromadným úhynem včel násled-
kem otravy. Dva spory – o náhradu škody 
způsobené na včelařském majetku cho-
vatelů – skončily ve prospěch včelařů.

ČSV vedl v roce 2007 tři spory o zapla-
cení dlužné částky. Jeden z nich – 13 let 
trvající spor o zaplacení VS Lednice – 
skončil tak, že žalovaní byli povinni za-
platit hodnotu dopravních prostředků 
a nemovitý majetek zůstal ve vlastnictví 
ČSV. Informace o průběhu a výsledku 
tohoto soudního řízení byla zveřejněna 
v časopise Včelařství č. 6/2007. Ostatní 
dva spory dosud probíhají.

Právní oddělení vede evidenci poško-
zených, kteří žádají o plnění z úrazové-
ho pojištění členů ČSV, a provádí prvot-
ní kontrolu potřebných dokladů a ty-
to pak zasílá na příslušné oddělení po-
jišťovny. Pojistné pro rok 2007 bylo za-
placeno ve výši 185 652 Kč. V roce 2007
bylo postoupeno pojišťovně k vyřízení 
14 řádně vyplněných formulářů  o ozná-
mení úrazu s příslušnými přílohami. 
Devět případů úrazu bylo způsobeno 
při práci na kotoučové pile nebo hob-
lovce, dva pádem ve včelíně nebo při sbí-
rání rojů, ostatní případy se staly při prá-
ci se včelstvy. V roce 2007 pojišťovna vy-
platila našim členům na pojistném plně-
ní 136 830 Kč.

Právní oddělení vede též evidenci ná-
hrad vyplacených v souvislosti s likvida-
cí včelstev a včelařského majetku z dů-
vodu nákazy morem včelího plodu – a to 
náhrad vyplacených státem. V roce 2007 
stát vyřídil 300 žádostí (dvojnásobek 
než v roce předchozím), z toho 9 zamítl 
z důvodu nedodržení lhůty podání. Vy-
placeno bylo rekordních 12 845 224 Kč 
(téměř trojnásobek oproti roku minulé-
mu). Nejvyšší náhrada jednotlivci byla 
521 069 Kč.

Právní oddělení v roce 2007 vyřídilo 
87 písemných dotazů řadových včelařů 
a funkcionářů ČSV. Většina těchto dota-
zů je zasílána prostřednictvím e-mailu 
přímo na adresu právního oddělení ČSV. 
Stejným způsobem je pak odpovídáno.

Knihovna ČSV čítala koncem roku 
2007 celkem 8 175 knih, z toho 4 861 
v českém jazyce, 2 056 v jazyce němec-
kém a 1 258 v jiném jazyce. Přibylo 
64 nových titulů.

Fond audiovizuálních nosičů čítá 
69 ks DVD, 42 ks CD a 550 ks videoka-
zet. Formou výměny knihovna odebírá 
31 zahraničních a 7 tuzemských časopi-
sů. Celkový počet svázaných časopisů 
dosáhl 7 094 kusů. Pro zpracování Od-
borných včelařských překladů (OVP) 
č. 1/2007 a 2/2007 bylo čerpáno z 80 za-
hraničních časopisů. 

Celoroční počet výpůjček činil 
2 320 ks (930 videokazet, 620 časopisů 
a 770 knih). 

Knihovna v Rosicích má 1 549 knih. 
Přírůstek v roce  2007 činil 61 knih. Počet 
výpůjček byl 86.

Expedice průběžně aktualizuje data-
bázi členů pro účely zasílání Včelařství, 
adresář ZO/OV/ÚV – příjemců pošty, 
vyřizuje objednávky tiskopisů, rozesí-
lá Odborné včelařské překlady a Včelára 
soukromým odběratelům. Přetrvávají-
cím problémem zůstává včasné nahláše-
ní změn ze základních organizací – adres 
funkcionářů ČSV, odhlášení a přihlášení 
nových členů svazu.

V polovině roku 2007 byl vytvořen 
nový počítačový program pro registra-
ci organizačních jednotek ČSV. Došlo 
ke sjednocení názvů organizačních jed-
notek, jednotné úpravě registračních lis-
tů. Vyřizování změn registračních listů je 
tak mnohem jednodušší a rychlejší. Stej-
ně jako každým rokem,  tak i v roce 2007 
proběhl seminář soudních znalců oboru 
zemědělství, odvětví včelařství.

V průběhu března 2007 došlo k vel-
ké opravě a čištění kanalizační přípoj-
ky ve dvoře objektu ČSV v Křemencově 
ulici č.p. 8 v Praze 1. Včelařské středisko 
v Rosicích u Brna navštívil statik a v sou-
časné době zpracovává posudek o stavu 
stavby.

VYDAVATELSKÁ 
ČINNOST

VČELAŘSTVÍ 

Český svaz včelařů pokračoval i v roce 
2007 ve vydávání Včelařství. Časopis pl-
nil  dvojí úlohu – byl odborným a záro-
veň spolkovým periodikem. Proto byly 

III.
DALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU ÚV ČSV



ČINNOST 17

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2007ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2007

odborné a zpravodajské články zastou-
peny v jeho obsahu vyváženě.

Včelařství nadále vycházelo v měsíční 
periodicitě. Jednotlivá vydání byla tvoře-
na  zpravidla 48 stranami (4 stranami ba-
revné integrované obálky, 28 barevnými 
stranami  základního obsahu a 16 strana-
mi černobílé vnitřní přílohy). Z důvodu 
potřeby zvýšené informovanosti čtenářů 
o svazových či legislativních záležitos-
tech byl v některých vydáních rozšířen 
rozsah vnitřní přílohy na 24 i 32 stran, 
celkový počet stran vydání tak dosáhl 56 
i 64 stran.

Základní obsah periodika tvořily od-
borné materiály. Ty vznikaly ponejvíce 
z podnětu redakční rady a odborníků 
z vědeckých pracovišť.

Podle nám známých ohlasů přijíma-
li čtenáři s uspokojením skutečnost, 
že časopis byl  tištěn na kvalitním papíru 
a že jeho vizuální vjem plně odpovídal 
současným tuzemským i zahraničním 
trendům v oblasti časopisecké tvorby.  

Náklad Včelařství měl pozvolna kle-
sající tendenci. Tento vývoj byl důsled-
kem vysoké věkové struktury čtenářské 
obce – členské základny ČSV (59,5 roku) 
a bezprostředně souvisel  se snižujícím 
se počtem členů ČSV (formou přiroze-
ného úbytku). Náklad se ustálil na hra-
nici 49 tisíc výtisků. Z tohoto množ-
ství byla prováděna i rozesílka časopisů 
do včelařských kroužků mládeže – kaž-
dý z 98 kroužků dostával po 8 výtiscích 
Včelařství.

Tiskovou předpřípravu zajišťovalo 
NVT Repro Praha, tiskla Česká Unigra-
fie Praha.

ODBORNÉ VČELAŘSKÉ 
PŘEKLADY 

Odborné včelařské překlady (OVP) jako 
tradiční součást publikační a osvětové 
činnosti ČSV byly vydány dvakrát (jar-
ní a podzimní vydání). Novinka z roku 
2006 spočívající v přesunu původního 
letního a zimního vydání na zmíněné 

jarní a podzimní období se v roce 2007 
– soudě podle ohlasů čtenářů – plně 
osvědčila a ustálila. Realizační tým tedy 
bude v nové periodicitě pokračovat i na-
dále.

OVP byly zasílány druhým členům 
z rodiny (namísto Včelařství), ZO a OV 
a členům ÚV ČSV, aktivním přednášejí-
cím odborníkům a učitelům včelařství 
k prohloubení jejich pedagogické čin-
nosti a také členům redakční rady. OVP 
si objednávali prostřednictvím expedice 
ČSV i ti členové, kteří odebírali Včelař-
ství a o odběr OVP projevili rovněž zá-
jem (za úhradu).

Bezproblémová spolupráce mezi re-
dakcemi Včelařství a OVP vycházela  
z osvědčených změn v organizaci prá-
ce provedených v předchozích letech 
(zavedení moderní techniky, číselných 
kódů překladů, vyhledávání nových pře-
kladatelů).

Za rok 2007 se podařilo redakčně zpra-
covat celkem 154 nových překladů, což 
je o 21  překladů více než v předchozím 
roce.

OVP tiskl Ringier Print Ostrava. Ná-
klad činil 3 550 výtisků. 

DISTRIBUCE 

Včelařství a OVP byly rozesílány po zpra-
cování Postservisem Praha prostřednic-
tvím  České pošty. 

Čtenáři dostávali časopis balený 
do průhledné fólie. Celý proces expedi-
ce byl zajišťován počítačovou technikou. 
I přesto však docházelo – ne vinou Post-
servisu a České pošty – k občasným ne-
dostatkům v doručování. Tyto nedostat-
ky se opakují každoročně. Byly způso-
beny tím, že jednatelé ZO nehlásili cen-
trální evidenci ČSV, jež zpracovává pod-
klady pro Postservis, změny (úmrtí, pře-
sídlení apod.) či uváděli špatná PSČ do-
dacích pošt. Stávalo se i to, že včelař za-
platil v ZO členský příspěvek, ale ZO ne-
nahlásila centrální evidenci ČSV adresu 

člena. Nedostatky se vyskytovaly i přes 
opakované upozornění vedoucí cent-
rální evidence ve Včelařství a oběžníku 
ČSV na správný postup.

Expedice ČSV pokračovala ve výmě-
nách Včelařství a OVP se Slovenským 
zväzom včelárov (SZV) a zajišťovala dis-
tribuci slovenského časopisu Včelár pro 
české čtenáře. SZV odebíral 600 Včelař-
ství a ČSV 800 Včelárů.

DALŠÍ AKTIVITY

• Redakce se podílela na uspořádání 
tiskové konference společnosti Pro-
tocol Service Holding, Českého sva-
zu včelařů a Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu k zahájení 
projektu podporujícího spotřebu 
medu. Setkání s novináři bylo na-
zváno Bez medu to nejde.

• Redakce spolupracovala s odborným 
oddělením sekretariátu ÚV, vedením 
svazu a vedením Výstaviště Lysá nad 
Labem, s. r. o., na přípravě propagač-
ních materiálů pro národní výstavu 
myslivosti, rybářství, včelařství a za-
hrádkářství Natura Viva 2007.

• Redakce spolupracovala s odbor-
ným a ekonomickým oddělením 
na přípravě oběžníků ČSV č. 2, 3 a 4/
2007, v případě č. 2/2007 (dotace) za-
jistila komplexní předpřípravu pro 
tisk.

• Redakce poskytovala na základě žá-
dostí OV a ZO ČSV ilustrační a infor-
mační materiály pro zhotovení jejich 
publikací a propagačních tiskovin či 
předmětů.

• Redakce ve spolupráci s pracovní 
skupinou webu ČSV průběžně za-
jišťovala aktualizaci internetových 
stránek svazu (tvorba podkladů a je-
jich předávání webmasterovi ke ko-
nečnému zpracování, výstupní kon-
troly, zpracování listů pokynů, kon-
takt s firmou apod.).

SOUV-VVC Nasavrky, kde se koná celá řada včelařských akcí, se snaží zkrášlovat svůj areál.                                             Foto: Petr PROKEŠ
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IV.
HOSPODAŘENÍ ÚV ČSV

Ústřední výbor ČSV hospodařil podle 
rozpočtu schváleného na rok 2007. Vý-
sledek hospodaření ČSV je rozdělen na 
střediska:
• ústřední výbor – sekretariát,
• včelařská stanice Jabloňany, 
• náklady na VS Rosice a Lednice.

Celkový hospodářský výsledek ČSV je 
minus 70 221 Kč. 

Rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2007:
• příděl do svépomocného fondu: 

3 614 828 Kč, 
• příděl do sociálního fondu: 175 000 Kč. 

Počet pracovníků sekretariátu ÚV ČSV 
v roce 2007 byl 15, v Jabloňanech 3. 

Oproti plánovanému hospodářské-
mu výsledku 4 007 000 Kč  bylo docíle-
no 3 719 607 Kč. Hospodářský výsledek 
ovlivnily náklady na program Propaga-
ce spotřeby medu. Tento náklad nebyl 
plánován v rozpočtu na rok 2007. Důvo-
dem bylo schválení a podepsání smlou-
vy až po zpracování návrhu na rozpo-
čet na rok 2007. Malé navýšení nákladů 
bylo zaznamenáno u oprav a poplatků. 
Náklady na časopis Včelařství jsou zahr-
nuty ve společensko-prospěšné a vzdě-

lávací činnosti, společně s náklady na 
SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, semináře, 
přednášky, výstavy, OVP, práci s mláde-
ží a další aktivity svazu. Ve výnosech je 
zahrnuta částka poskytnutá za zpraco-
vání plemenářské a chovatelské eviden-
ce. Ostatní aktivity ÚV ČSV byly plněny 
podle plánovaného hospodářského vý-
sledku. Přijaté příspěvky jsou sledovány 
jako celek a teprve v nákladech je oddě-
leno 15 % pro OV. 

Včelařská stanice Jabloňany se v ro-
ce 2007 dostala do ztráty z důvodu níz-
ké tržby za matky a prodej medu. Prodej 
medu ve výši 1 680 kg za rok 2007 je plá-
nován v roce 2008. Předpokládáme pří-
znivější ceny za med. Prodej matek byl 
nižší. Prodej nepříznivě ovlivnilo vyty-
čení ochranného pásma kolem ohniska 
moru včelího  plodu v okolí Jabloňan.  

V roce 2007 byly opět hrazeny nákla-
dy na včelařské středisko v Rosicích. Jed-
nalo se o pojištění a daň, vodné a  stočné, 
náklady za spotřebu plynu a náklad na 
zřízení přípojky na plyn. 

Včelařská stanice v Lednici nebyla do-
sud prodána. Celkové náklady a tržby 
byly ve většině případů v souladu s plá-
nem.  

V příloze Rozvaha jsou jako výno-
sy příštích období uvedeny členské pří-
spěvky na rok 2008. Neuhrazené pohle-

dávky v této příloze tvoří pohledávka ke 
Včele Předboj, a. s.,  v částce 15 046 000 ko-
run (bude vypořádána po rozhodnutí 
soudu v roce 2008), první pohledávka ke 
Včelařské prodejně a bistru ČSV, s. r. o.,
 v částce 1 645 000 Kč (za prodej zboží od 
ČSV při založení prodejny jako s. r. o.), 
druhá pohledávka ke Včelařské prodej-
ně a bistru, s. r. o., ve výši  1 022 000 Kč 
(půjčka na nákup zboží a vybavení v le-
tech 1998 – 2007. Pohledávka k prodej-
ně bude odepsána do roku 2010), pohle-
dávka k VS Lednice 216 000  Kč za pro-
dej včelařské stanice (bude uhrazena při 
prodeji nemovitosti v roce 2008). Půjč-
ka na nákup medu ve výši 800 000  Kč 
Včelpu, s. r. o., je postupně uhrazována 
dle splátkového kalendáře, který skon-
čí v roce 2009. Pohledávka k PS Holding 
69 000  Kč, pohledávka k SZIF 240 000 Kč 
a pohledávka 46 000  Kč ke Slovenské-
mu zväzu včelárov bude uhrazena za-
čátkem roku 2008. Pohledávky ve výši
154 000  Kč jsou pohledávky za inzerci 
a nájem na přelomu roku, které budou 
uhrazeny začátkem roku 2008. 

Z výsledku hospodaření roku 2007 
můžeme konstatovat, že ČSV hospodařil 
úsporně a dosáhl plánované výnosy ze 
svých aktivit. Podařilo se zajistit veškeré 
plánované akce. 

Zasedání ústředního výboru: po diskusi o obsahu dokumentu následuje hlasování.                                                                   Foto: Petr PROKEŠ
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 NÁKLADY  plán 2007          skutečnost 2007             % plnění

náklady na pořízení zboží   20   18  90

spotřeba materiálu
kancelářský   45   46
čisticí a ostatní materiál   40  39
knihy a časopisy   90   74
celkem 175 159   91

spotřeba paliv a energie
plyn 210 180
elektřina 180 140
PHM   65   61
celkem 455 381   84

nákup HIM a DHIM
 (ve výši odpisu)          200  90   45

náklady na služby a opravy
budovy  200 302
zařízení    50   47
automobil    40   63
celkem  290 412 142

ostatní náklady na služby
telefon  160 149
ostatní    80     6
školení    15   14
prádlo    15   16
vodné a stočné    25   12
odvoz odpadu    15   14
celkem  310 211   68 

náklady na repre
občerstvení   25   19  76

náklady na cestovné
zaměstnanci    15       9
ÚV a PÚV  210 180
ostatní    40   41
celkem  265 230   87

osobní náklady
mzdy 6 300 5 688
refundace mezd  100       52
delegačné    35         8
vyhodnocení org. složek    30       27
mimoevidenční  420     383
celkem 6 885  6 158 89

náklady na sociální z.
sociální pojištění 1 638 1 479
zdravotní pojištění  567    512
připojištění, ostatní soc.   30      26
náklady na stravování 200    181
celkem 2 435 2 198 90

pojistné
automobil  28     28
věcné a budov  58     58
celkem  86     86            100

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007
(v tisících Kč)

poplatky
banky 110     86 
ostatní  50   239
člen Apislavie   15      6
člen Apimondie  20     22
člen Agrární komory ČR   40     40
celkem 235   393            167

poskytnuté příspěvky
na varroázu 5 000              3 244
na plemenářskou práci     240                 240
na spol. prosp. 
a vzdělávací akce 19 760            21 516
celkem 25 000            25 000            100

15 % pro OV 1 233              1 239            100

včel. stan. Ros., Lednice    20     32             160

program Propagace 
spotřeby medu    0              1 115

 VÝNOSY   plán 2007          skutečnost 2007          % plnění

tržby za prodej tiskovin        22       14    64

tržby za prodej vl. výr. a sl.
nájemné z bytů a nebyt. pr.       810      845
OVP        90      107
inzerce      350      338
časopisy Včelařství, Včelár        50        61
celkem   1 300   1 351  104

dotace 25 000 25 000  100

ostatní výnosy
st.  Jabloňany           1      -101
Vč. prodejna a bistro, s. r. o.         10       10
ostatní       600     815
celkem       611     724  118

   plán 2007          skutečnost 2007             % plnění

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 14 708 14 372    98

VÝNOSY celkem 41 641 41 461    99

NÁKLADY celkem 37 634 37 741   100

HOSP. VÝSLEDEK celkem   4 007   3 720     93

PŘÍDĚL DO SF   3 615   3 615   100
 
PŘÍDĚL DO SOC. F.      185      175     95 

ROZPOČTOVÁ REZERVA       207      -70    -34
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ROZVAHA (v tisících Kč)                          

                                                           stav k 1. 1. 2007      stav k 31. 12. 2007

stálá aktiva 18 933  18 996

nehmotný majetek      135       135

oprávky k nehmot. majetku    - 135     - 135

pozemky      232       232

budovy,  haly,  stavby   4 275    4 275

stroje,  přístroje,  zařízení      948       948

dlouhodobý hmotný majetek      101       101

drobný dlouhod. hmotný  maj.   3 106   3 196

oprávky ke hmotnému majetku     - 7 224 - 7 251

finanční investice 17 495 17 495

oběžná aktiva 49 259 51 864

materiál   2 588   2 689

zvířata        54        54

pohledávky 19 525 19 238

peníze      158     326

bankovní účty 26 934 29 557

aktiva celkem 68 192 70 860

vlastní zdroje krytí 54 540 55 158

vlastní jmění 34 183 34 183

fondy organizace 15 952 17 450

hospodářský výsledek      749      -70

nerozdělený zisk   3 656  3 595

zákonné rezervy                   

závazky z obchod.  styku        11        13

závazky k zaměstnancům      347      362

závazky ze soc. zabezp.      221      231

daňové závazky        59        60

jiné závazky         6         6

výnosy příštích období 13 008 15 030

pasiva celkem 68 192 70 860

Středisko:  
VČELAŘSKÁ STANICE JABLOŇANY 
(v tisících Kč)

  NÁKLADY plán  2007    skutečnost  2007     % plnění

spotřeba materiálu

kancelářský    1    

ostatní  65 33

celkem  66 33  50

náklady na služby

energie  15 14

telefon  10   8

poradenství    4   4

poštovné  16 11

vodné    2   2

opravy zařízení    3 

poplatky    2   1

celkem  52 40                 77

zaplacené čl. příspěvky    4   4              100

osobní náklady

mzdy   465              475

soc. a zdrav. poj.   163              156

stravování    20                20

celkem  648                        651             100

 VÝNOSY                               plán  2007    skutečnost  2007     % plnění

tržby za prodej vl. výr.

med   80      1 

matky 210  191

úroky     1      1

celkem 291  193 66

DOTACE 480  434 90

NÁKLADY celkem 770  728  93

VÝNOSY celkem 771 627   81 

HOSP.  VÝSLEDEK celkem    1              -101              -101

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2007ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ V ROCE 2007


