ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, O. S.,
KE DNI 31. PROSINCE 2009
I.
CHARAKTERISTIKA CHOVU
VČEL V ČESKÉ REPUBLICE

destructor. Tato situace se příznivě projevila na nízkých jarních úhynech i celkovém
stavu včelstev. Ze snůškového hlediska
byl rok 2009 průměrný, v ČR bylo celkem získáno 6 892 t medu, tedy průměrně
13,84 kg na včelstvo.

V jarních měsících roku 2009 bylo při vyšetření vzorků zimní měli zjištěno minimální napadení včelstev roztočem Varroa

Vosku bylo vyprodukováno 236 tun, dovezeno bylo podle Českého statistického
úřadu 337 kg ze Spolkové republiky Německo za 75,57 Kč/kg a vyvezeno 15 kg na
Slovensko za 133 Kč/kg.

Koncem října roku 2009 chovalo 46 033
chovatelů celkem 497 946 včelstev, z toho 44 768 členů ČSV 487 346 včelstev.
ČSV tedy zahrnuje 97,25 % chovatelů včel
s 97,87 % včelstev. Poprvé po několika letech došlo k navýšení počtů chovatelů
včelstev, a to o 267. Výrazně se zvýšil počet
komerčních včelařů (nad 150 včelstev) na
141 (v roce 2008 jich bylo 83). V ČSV 1 297
členů nechovalo žádné včelstvo.
Rozložení chovatelů včel sdružených
v ČSV podle počtu chovaných včelstev.

Na území ČR působilo v roce 2009 celkem 92 šlechtitelských chovů, které odchovaly tyto počty včelích matek:
Skupina

Počet včelařů

Počet zazimovaných včelstev

1 – 5 včelstev

17 973

61 534

6 – 10 včelstev

13 257

101 498

11 – 15 včelstev

5 459

70 144

16 – 30 včelstev

5 503

119 004

31 – 100 včelstev

2 348

100 821

101 – 150 včelstev

87

10 651

nad 150 včelstev

141

23 694

Celkem

44 768

487 346

V užitkových chovech bylo odchováno:
Kraj

Inseminované

Výběrové

Spářené

Neoplozené

Matek
celkem

Otevřené
matečníky

Praha

0

343

137

44

524

92

Středočeský

453

2 885

3 707

11

7 056

2 459

Jihočeský

232

1 837

2 157

91

4 317

358

Plzeňský

138

2 159

3 190

50

5 537

1 855

Karlovarský

0

250

264

0

514

130

Ústecký

0

0

0

0

0

0

Liberecký

0

166

274

0

440

194

Královéhradecký

0

436

192

0

628

318

Pardubický

0

0

473

2

475

80

Vysočina

0

532

2 148

147

2 827

848

Jihomoravský

351

6 402

4 490

181

11 424

279

Zlínský

0

281

1 840

92

2 213

0

Olomoucký

0

1 637

0

0

1 637

383

Moravskoslezský

43

412

2 676

122

3 253

905

Celkem

1 217

17 340

21 548

740

40 845

7 901
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Kraj

Matky
mimo vyšší
chovy

Kraj

Přísuny včelstev
celkem

Přísuny
k plodinám

Přísuny
do lesů

Praha

609

Praha

26

14

12

Středočeský

12 962

Středočeský

6 178

4 979

1 199

Jihočeský

10 657

Jihočeský

2 597

1 680

917

Plzeňský

9 766

Plzeňský

2 793

1 561

1 232

Karlovarský

1 033

Karlovarský

92

72

20

Ústecký

4 501

Ústecký

4 175

2 503

1 672

Liberecký

2 287

Liberecký

413

225

188

Královéhradecký

7 055

Královéhradecký

3 120

2 230

890

Pardubický

7 539

Pardubický

2 677

1 686

991

Vysočina

9 064

Vysočina

2 771

1 828

943

Jihomoravský

15 593

Jihomoravský

13 746

9 233

4 513

Zlínský

6 463

Zlínský

2 363

1 516

847

3 279

2 018

1 261

Olomoucký

8 320

Olomoucký

Moravskoslezský

12 413

Moravskoslezský

4 143

2 356

1 787

Celkem

108 262

Celkem

48 373

31 901

16 472

Dotace na racionalizaci kočování podle
nařízeni vlády č. 197/2005 v platném znění napomáhaly i relativně velkému počtu
přisunovaných včelstev:

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

Dovezeno bylo 1 780 982 kg medu za průměrnou cenu Kč 64,07 za kilogram a vyvezeno 1 849 554 za Kč/kg 52,91. Česká republika i nadále zůstává zemí vyvážející více
medu, než dováží, ovšem vzhledem k cenovým relacím byla celková bilance dovoz/
vývoz ve ﬁnančním vyjádření záporná – se saldem 16,25 milionů Kč. Největšími odběrateli českého medu byly Spolková republika Německo (646 t), Polsko (404 t) a Rumunsko (280 t). Největšími dodavateli medu do ČR byla Spolková republika Německo
(520 t), Ukrajina (353 t) a Chile (170 t).
Ústřední výbor ČSV i jeho předsednictvo se pravidelně scházely a činnost ČSV probíhala podle schváleného plánu práce.

•

Termín: úkol trvalého charakteru,
průběžně

•

Zodpovídá: tajemník, OV a ZO, členové ÚV

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Velmi významný byl seminář, který
společně uspořádal ČSV a MZe ČR
s generálním ředitelem odboru zemědělství EK Laurentem Lourdaisem. Zejména jeho osobní poznání
českého včelařství přispělo k tomu,
že se podařilo do „včelařského programu na léta 2008 – 2010“ prosadit
některé nové prvky a nové dotační
tituly. V roce 2007 bylo novelizováno nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
nařízením vlády č. 285/2007 Sb. Novelizace umožnila snížením limitů
investovaných částek účast většímu
množství včelařů. To se projevilo
v ýrazným nárůstem počtu podaných žádostí, celkem jich bylo pro
období 2008/2009 podáno 1 947.

2.

Systematicky informovat o aktuálním stavu včelařství jako oboru vrcholová vedení
obcí, měst a krajů (rady, komise, starosty,
hejtmany atp.), zejména pak ale poslance

1. HÁJIT ZÁJMY CHOVATELŮ
PŘI JEDNÁNÍ SE ZÁKONODÁRNÝMI A VÝKONNÝMI ORGÁNY
STÁTU
Ke splnění hlavního úkolu č. 1 se ukládá:
1.

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

Činnost 2

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP
ČR) a senátory Senátu Parlamentu ČR (SP
ČR) zvolených v regionech. Vyhledat mezi
nimi včelaře a sympatizanty se včelařstvím
jako součásti přírody s cílem žádosti o jejich podporu včelařství jakoukoli formou
v mezích platné legislativy (a to v průřezu
celého politického spektra). O konkrétních
jednáních, ale zejména o jejich výsledcích
informovat písemně PÚV vždy v polovině
a v závěru roku tak, aby mohly být zobecněny a posloužily jako pomoc či návod ostatním členům ÚV ČSV. Dále pak účinným
a korektním jednáním předsedů OV, ZO,
členů ÚV a jejich působením mezi zpracovateli návrhů zákonů a členy zákonodárných
orgánů prosazovat uplatnění věcných, ekonomických a odborných připomínek, které nebyly akceptovány v období přípravy
zákonů v pracovním pořádku, například
z důvodu nepochopení nebo ekonomického
nezájmu. Obdobným způsobem postupovat i při procesu zpracování a schvalování
podzákonných právních norem.
• Termín: průběžně, v návaznosti na
legislativní procesy, informace pro
PÚV vždy k 30. červnu a 31. prosinci běžného roku
• Zodpovídá: každý člen ČSV
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• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
V prosinci 2006 byli na setkání se statutárními zástupci ČSV poslanci zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informováni
o stavu včelařství v ČR. Jednání pokračovala v listopadu 2007 i na jaře
2008.

•

Termín: v návaznosti na termíny legislativních prací při přípravě veterinárních norem

•

Zodpovídá: předseda, tajemník

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Novela veterinárního zákona rozšířila možnost prodeje medu „ze dvora“. ČSV prosadil, aby do návrhu příslušné vyhlášky bylo konkretizováno malé množství medu ve výši 2 t.
Vyhláška byla schválena a vydána
ve Sbírce zákonů jako vyhláška číslo
289/2007 Sb. Při novele veterinárního zákona byl také rozšířen prodej
medu určeného k prodeji přímému
spotřebiteli v prodejní síti na území
celého kraje, ve kterém má včelař
bydliště nebo stanoviště včelstev.
Stejně tak se podařilo do novely veterinárního zákona prosadit úhradu nákladů spojených s likvidací
moru včelího plodu nejen na plásty
a úly, ale i na likvidovaná včelstva.
Úsilí věnovali 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 platném znění.
Úkol splněn.

Sekretariát ÚV ČSV se přímo podílel
na zpracování materiálů pro jednání
poslanců s představiteli Mze ČR.
Tajemník ČSV na pracovním obědě
s Přemyslem Sobotkou informoval
předsedu Senátu Parlamentu ČR velmi zevrubně o situaci v českém včelařství se žádostí o pomoc při odstraňování některých jeho problémů.
Dne 20. února 2008 se situací v českém včelařst v í zabý val za účasti představitelů ČSV podvýbor pro
myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství zemědělského výboru PSP ČR a 2. dubna 2008
přímo zemědělský výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
I v roce 2009 probíhala jednání jak
v podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, tak v zemědělském výboru
v oblastech týkajících se chovu a to
zejména při projednávání státního
rozpočtu České republiky. O stavu
včelařství byl při osobním jednání
podrobně informován i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miloslav Vlček.
ČSV také intenzivně spolupracuje
s Ministerstvem zemědělství ČR –
a to jak s odborem rybářství, myslivosti a včelařství, tak podle potřeby
s odbory ostatními. Po svém nástupu do funkce byl osobně informován
o stavu chovu včel v ČR i ministr Jakub Šebesta. Pan ministr byl požádán, aby při jednání s ostatními ministry zemědělství členských zemí
EU prosazoval u potravin uvádění
konkrétní země původu.
S výsledky jednání členů ČSV a organizačních složek ČSV s poslanci a senátory, pokud vůbec proběhla, není
sekretariát ÚV ČSV seznamován.
3.

Věcnou argumentací u vedení MZe ČR
a poslanců, členů podvýboru zemědělského výboru PSP ČR pro rybářství, myslivost
a včelařství a členů zemědělského výboru
PSP ČR prosazovat oprávněné včelařské
zájmy při tvorbě zákonů a vyhlášek. Zejména prosadit rozšíření prodeje medu „ze
dvora“, zapsání vybraných nemocí včel do
příloh k tomuto zákonu a úhradu za včelstva likvidovaná z titulu nemocí v těchto
přílohách zapsaných. Prosazovat možnost
žádat o náhradu za utracená včelstva ihned
po jejich utracení.

4.

Jednat s MZe ČR o implementaci příslušných směrnic a doporučení EU k zamezení
zavlečení původců nebezpečných nákaz včel
(Aethina tumida a Tropilaelaps clareae).

•

Termín: průběžně, do vydání příslušných závazných předpisů

•

Zodpovídá: předseda, tajemník

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Úkol bezezbytku splněn. Obě
nákazy byly zařazeny do seznamu
nebezpečných nákaz včel. Zatím
tito původci nebezpečných nákaz
nebyli na území ČR diagnosti kováni.

5.

Prosazovat zpřísnění veterinární legislativy
v krocích proti moru včelího plodu s tím, že
je nutné likvidovat nejen morem postižená
včelstva, ale všechna včelstva na stanovišti.

•

Termín: průběžně, do vydání příslušných závazných předpisů

•

Zodpovídá: předseda, tajemník

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Při novele vyhlášky č. 299/2003 Sb.
byl akceptován návrh ČSV, aby byla
při výskytu moru včelího plodu likvidována všechna včelstva na stanovišti. Úkol beze zbytku splněn.

6.

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

•
•

7.

•
•
•

8.

•

•
•

9.

Termín: v návaznosti na termíny
příprav y a projednávání „Zásad,
kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotací na rok 2007 a zásad na roky následující“
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Od roku 2007 se podařilo v rámci
dotačního titulu 1.D. navýšit v pravidlech dotaci o 20 %, tzn. až na
180,00 Kč na včelstvo. Po sumarizaci došlých žádostí o dotaci byla
její výše pro rok 2009 stanovena na
141,00 Kč.
Prosazovat ve spolupráci s MZe ČR a se
Státním 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 dotace a na dotace krácené nebo
zamítnuté).
Termín: 31. 12 2006
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn.
Věcnou argumentací prosazovat u ministerstva zemědělství zapracování možnosti dotací na některé další investice ve včelařství,
které není možno získat na základě nařízení vlády č. 197/2005 Sb., do strategických
materiálů ministerstva, zejména pak ale do
Programu rozvoje venkova České republiky
na období 2007 – 2013.
Termín: v návaznosti na termíny
přípravy a projednávání Programu
rozvoje venkova České republiky na
období 2007 – 2013
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009: Do
návrhu Programu rozvoje venkova
ČR bylo včelařství zahrnuto. Z konečného znění programu byla vypuštěna možnost dotace na stavební
investice, prosadit se podařila pouze možnost podpory pro začínající
zemědělce (včelaře). Vzniklou situaci se snažili řešit zástupci svazu, Cechu profesionálních včelařů ČSV jednotliví včelaři na úrovni
ministra zemědělství. Ministerstvo
však chybu spojenou s vypuštěním
příslušného ustanovení z programu nepřipustilo, ale byla napravena
v novele programu. Do konce roku
2009 nebyl pro včelařství obsažen
termín pro podávání žádostí.
Zahájit přípravné práce na vyhodnocení stávajícího programu, na aktualizaci či
na novém programu zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh.
Materiál zpracovávat ve formě podkladu
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•
•
•

pro jednání ministerstva zemědělství s příslušnými 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. 2009:
Úkol bezezbytku splněn, program
byl Komisí (ES) schválen i s některými nov ými možnostmi získání
dotace.

10. Požadovat prohloubení spolupráce mezi
Státní veterinární správou (SVS) a Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí při
kontrolách kvality medu (SZPI). Požadovat
vyvození okamžitých opatření k nápravě
nedostatků a zvýšení počtu kontrol kvality
medu se zaměřením na jeho falziﬁkaci a obsah reziduí inhibičních látek.
• Termín: při osobních jednáních
s ministrem zemědělství a vedoucími představiteli kontrolních orgánů
státní správy (SVS a SZPI)
• Zodpovídá: předseda, tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Požadavek byl vznesen při společném jednání s ředitelem SVS ČR i na
půdě ministerstva zemědělství. V této oblasti bude nutné usilovně pokračovat. Při jednáních s vedoucími představiteli kontrolních orgánů
však zaznívá připomínka, že seriózní podnět ke kontrole na konkrétním místě od včelaře je výjimkou,
pokud se vůbec vyskytne. Na konci
roku 2008 byla provedena kontrolní
akce v obchodní síti, která prokázala přetrvávající nedostatky, zvláště
nastavování medů cukry typu C4.
Ovšem vzhledem k zákonu o ochraně hospodářské soutěže nebylo možno konkrétní případy a firmy zveřejnit. V roce 2009 nezveřejnila SZPI
žádné výsledky kontrol medů. Státní veterinární správa ČR provedla
v uvedeném roce 765 rozborů medu od dodavatelů včelích produktů
z ČR. Ani v jednom vzorku nebyly
překročeny hygienické limity cizorodých látek.
11. Požadovat od Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. vypracování analytických metod k odhalování falšování medu. Výsledky
práce poskytnout kontrolním orgánům.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
ústavu
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Požadavek byl na jednání vznesen.
Výzkumně se na problému společně s externími pracovišti pracovalo.
Probíhá úzká spolupráce s ČZPI při
řešení soudních sporů.

11. Stát se členem Asociace nestátních neziskových organizací (NNO) s cílem mimo jiné
působit především 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. 2009:
Úkol bezezbytku splněn, ČSV se zapojuje do činnosti asociace a využívá i některé výhody (včetně ekonomických) z tohoto členství vyplývající.
13. Spolupracovat s Asociací nestátních neziskových organizací zejména při naplňování požadavku zjednodušení pravidel pro
čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie.
• Termín: průběžně, do vydání příslušných závazných předpisů
• Zodpovídá: předseda, tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol trvalého charakteru, je průběžně plněn.
14. Stát se členem Agrární komory České republiky s cílem mimo jiné jejím prostřednictvím
prosazovat návrhy legislativních a jiných
opatření v oboru včelařství (přes Výbor profesionálních zemědělských organizací v EU
(COPA) a Všeobecnou konfederaci zemědělských družstev v EU (COGECA).
• Termín: 31. 12. 2006
• Zodpovídá: předseda, tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn, zástupci
ČSV se pravidelně účastní jednání
pracovní skupiny Med při COPA/
COGECA.

2.
VYPRACOVAT ÚČINNÝ SYSTÉM
VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVYŠOVÁNÍ
ODBORNÉ ÚROVNĚ
ČLENŮ ČSV A FUNKCIONÁŘŮ
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK
SVAZU
Ke splnění hlavního úkolu č. 2 se ukládá:
1.
•
•
•

Vypracovat směrnici o organizačním zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními složkami ČSV.
Termín: v průběhu roku 2006
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn. Směrnice
ČSV č. 1/2006 byla vydána a publikována ve Včelařství č. 4/2006. PřeČinnost 4

trvávají však nedostatky způsobené jejím nedostatečným pochopením ze strany organizačních složek svazu.
V návaznosti na zadaný úkol byl
zpracován náv rh směrnice ČSV
pro činnost sboru učitelů včelařství
a přednášejících odborníků. Materiál byl přijat na listopadovém zasedání ÚV jako směrnice ČSV č. 2/2009
pro činnost sboru učitelů včelařství
a přednášejících odborníků. Materiál byl publikován v časopisu Včelařství a na webových stránkách www.
vcelarstvi.cz.
2.

•

•
•

Vzdělávací činnost zapracovat do vyhodnocení stávajícího programu, jeho aktualizace
či do nového programu zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh
tak, aby byl po projednání schválen orgány
EU, vč. prostředků na tento dotační titul.
Termín: průběžně, do termínu zpracování příslušných dokumentů pro
MZe ČR
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Na problematice se pracovalo v rámci přípravy nového programu. Úkol
je bezezbytku splněn.

3.

Zachovat i po roce 2007 systém ﬁnancování vzdělávání a výši jeho ﬁnancování minimálně na úrovni roku 2007.
• Termín: každý rok s plánem činnosti
• Zodpovídá: ÚV
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Zlepšení podmínek pro financování vzdělávacích akcí ve včelařství
vedlo ke zvýšení počtu přednášek
v základních organizacích. Ke zvýšení odborné úrovně učitelů včelařství a členů ČSV rozhodlo PÚV na
konci roku o zakoupení publikací
Včelaříme nástavkově, Včelí produkty očima lékaře a Získávání včelích produktů. Tyto publikace byly
začátkem roku 2007 rozeslány učitelům včelařství a všem organizačním složkám ČSV. Úkol průběžně
plněn.
V prvním pololetí 2008 byl do praxe zaveden systém odměňování vedoucích
včelařských kroužků, který v ýznamným způsobem ovlivnil zájem vedoucích kroužků o jejich vedení.
Byly vydány dvě nové publikace – a to
Včelařství v Česku a Ekologie a včelařství.
4.

Vypracovat požadavek na minimálně jedno přednáškové téma pro zvýšení odborné úrovně kvalifikace včelařů, členů ZO
a předat ho SOUV-VVC, o. p. s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
•
•
•

5.
•
•
•

6.

•
•
•

7.

•
•
•

Termín: vždy v termínu podle nařízení vlády
Zodpovídá: předsedové ZO
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn pouze částečně, řada organizací trvale požadavky nevznesly. Přesto bylo (podle statistických hlášení od jednotlivých ZO
ČSV) uspořádáno v roce 2009 celkem 1 198 přednášek a kurzů.
Z prostředků opatření technická pomoc podle nařízení vlády č. 197/205
Sb. v platném znění bylo v dotačním
období 2008/2009 dotováno 137 seminářů a 791 přednášek celkovou
částkou 4 478 617 Kč.
Dbát na účast funkcionářů na aktivech
a školeních.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předsedové ZO, OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol plněn v kompetenci předsedů
ZO a OV ČSV.
Podle potřeb svazu zajistit vyškolení absolventů SOUV-VVC, o. p. s., na funkci učitele
včelařství. Jako jedno z kritérií vypsat povinná odborná témata tak, aby byla lektorsky zabezpečena i témata tzv. opomíjená, se
zvláštním zaměřením na témata související
se strukturou, organizací a vnitřním životem svazu.
Termín: vždy v návaznosti na ukončení školního roku pro čerstvé absolventy učebního oboru včelař
Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Kurz pro nové učitele včelařství probíhal od října 2008 do dubna 2009.
V květnu proběhly závěrečné zkoušky před komisí jmenovanou ČSV. Do
seznamu učitelů včelařství bylo zařazeno 21 nových absolventů.
Uspořádat konferenci zlepšovatelů a vynálezců spojenou s výstavou jednou za dva roky. Organizovat je společně se Slovenským
zväzom včelárov.
Termín: 30. 11. 2006 a dále podle textu
Zodpovídá: tajemník, předseda racionalizační komise
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn. XV. konference a výstava v roce 2006 měly podle včelařů i laické veřejnosti vysokou úroveň. Navštívilo je 4 400 chovatelů
včel a zájemců o včelařství. S chovem včel a včelími produkty se seznámilo i několik tisíc návštěvníků
akcí paralelně probíhajících na výstavišti v Letňanech.

XVI. konferenci uspořádal ve dnech 7. –
19. října 2008 Slovenský zväz včelárov v Bratislavě. Konferenci byla věnována značná pozornost jak předsednictvem, tak sekretariátem ÚV
ČSV. O průběhu konference, úrovni
exponátů a s jednotlivými přednáškami jsou členové svazu i průběžně
informování na stránkách časopisu
Včelařství.
Po zvážení nabídek organizátorů bylo pro pořádání XVII. mezinárodní
konference zlepšovatelů a vynálezců a mezinárodní včelařské výstavy vybráno výstaviště Černá louka
v Ostravě. Výstava proběhne od 10.
do 12. září 2010, konference v sobotu 11. září 2010.
8.

•
•
•

9.

•

Prověřit odbornou a technickou kvalitu videokazet a CD v pražské knihovně ČSV,
předložit návrh na vyřazení nevyhovujících
nosičů a navrhnout jejich případnou inovaci. Návazně zajistit jejich modernizaci.
Termín: 30. 12. 2006
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Část nevyhovujících nosičů byla vyřazena, akce pokračuje nejen z pohledu vyřazování fyzicky opotřebených nosičů, ale i z hlediska současného poznání v oboru včelařství.
V letech 2008 a 2009 byly natočeny
dva díly Včelařského roku na DVD
a rázem se staly oblíbeným nosičem
informací pro včelařské vzdělávání ve všech jeho formách. Dále byly
pořízeny nová DVD – Kurz výroby
forem na svíčky, Setkání mladých
včelařů na Slovensku (2005), Základy metodiky včelařských kroužků
mládeže, Výstava Letňany 2006,
Meduňka a Brunďa, Tak to dělám
já (III), Wir imkern mit Magazinen,
Beekeeping With Hive Supers, Program rozvoje venkova, Apimedica
2006, Fojtství – Dům včelařů, Škola života – expedice 2007. Výrazně
poklesl zájem o zapůjčování filmů
na kazetách VHS, čímž se snižuje spektrum zapůjčovaných filmů.
Bohužel, s ohledem k problematice
s vlastnictvím autorských práv starších filmů není možno zadat jejich
přepis na DVD (původní smlouvy to
neumožňují a díky restrukturalizaci a organizačním změnám u původních výrobců nelze dohledat vlastníky autorských práv).
Prosazovat komplexní zabezpečení odborných vzdělávacích akcí, zaměřených především na racionalizaci ve včelaření, senzoriku a marketing medu, chov matek, opravy
vyvíječů aerosolu, použití aerosolové techniky a vaření medoviny.
Termín: průběžně
Činnost 5

•
•

Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Výše uvedené kurzy byly pořádány
i v roce 2009.

10. Na významné odborné akce celostátního
významu zvát podle potřeby i špičkové zahraniční odborníky (např. lektory) a představitele svazů.
• Termín: v návaznosti na termíny akcí
• Zodpovídá: tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Semináře na MZe pořádaného spolu
s ČSV se jako hlavní lektor zúčastnil generální ředitel odboru zemědělství EU Laurent Lourdais. Tento
významný pracovník orgánu EU byl
také hlavním lektorem na jeho druhém semináři, který v červnu 2009
na půdě MZe ČR svaz uspořádal.
Nosné téma semináře byly informace o aktuálním stavu dotační politiky EU ve včelařství.
Předseda Rakouského svazu včelařů
(ÖIB) se společně s dalšími zástupci
rakouské strany účastnili tradičního Setkání včelařské mládeže Česka a Slovenska 2007 v Nasavrkách.
V červnu 2008 proběhlo tamtéž finále soutěže Zlatá včela 2008, kterého
se zúčastnili také zástupci ÖIB. Soutěž i spolupráce byly kladně hodnoceny účastníky z obou stran a uvažuje se o dalším pokračování tímto
směrem. Podobně se mohli jak slovenští, tak čeští včelaři seznámit při
konferenci zlepšovatelů a vynálezců
v říjnu 2008 s přehledem o apiterapii
v přednášce prof. Stangaciu.
11. Prosazovat do přednášek a písemných vzdělávacích materiálů náměty ke zvyšování
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., a VÚVč, s. r. o., a prezident Cechu profesionálních včelařů
ČSV.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je průběžně plněn. V rámci
přednáškové činnosti jsou zařazována témata o racionalizaci v chovech včel, používání progresivních
technologií i rentabilitě.
12. Do vzdělávání učitelů včelařství a vedoucích
včelařských kroužků zařazovat informace
z didaktiky, metodiky výuky a praxe s cílem
zvýšit úroveň projevu lektorů.
• Termín: průběžně

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
•

•

Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno, požadované informace jsou zařazovány (zejména
didaktika, metodika práce s dětmi
včetně. praktických zkušeností). Na
pravidelné semináře pro vedoucí
včelařských kroužků a učitele včelařství jsou zváni v ysoce kvalifikovaní lektoři z oborů informatiky
a didaktiky. Přednášející z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak na seminářích pro vedoucí VKM řeší problematiku práce s dětmi a mládeží. V roce 2009 se
uskutečnily dva semináře, a to na
jaře a na podzim.
V lednu 2009 se uskutečnil takový seminář se zvláštním zaměřením na propagaci moderních didaktických prostředků a v yužití webu pro zatraktivnění včelařských informací pro děti a mládež.
Vedoucí většinou zájem projevili,
skutečná realizace v praxi však vesměs chybí.

13. V maximální možné míře využívat možností haly včelařských technologií jako prostředku seznamování odborné a laické veřejnosti se všemi dostupnými technologiemi
a zařízeními.
• Termín: průběžně
• Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Úkol je průběžně plněn. Posluchači dálkového studia i účastníci všech vzdělávacích akcí konaných
v SOUV-VVC, o. p. s., mají možnost
se seznámit s pomůckami, technologiemi a zařízeními vystavenými
ve výcvikové hale včelařských technologií. Ostatní návštěvníci se mohou prohlídky zúčastnit na základě oslovení odpovědné pracovnice.
Jsou o tom informování přímo na
dveřích výcvikové haly a prodejny
včelařských potřeb.
14. Zapojit svaz do projektu Rozvoj národní
soustavy kvaliﬁkací s cílem obhajoby kvaliﬁkace včelař.
• Termín: rok 2006, v návaznosti na
termíny stanovené Ministerstvem
zemědělství ČR
• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn.

15. Aktualizovat včelařskou část integrovaného
systému typových pozic s cílem poskytnout
zájemcům o studium oboru včelař komplexní informace o možnostech a podmínkách
studia.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. V návaznosti na požadavky Oborové rady pro zemědělství byly zpracovávány materiály týkající se zařazení
oboru včelař do soustavy povolání.
Jednalo se o kvalifikační a hodnotící standardy, dále pak o rozčlenění oboru včelař na dílčí kvalifikace
– chovatel včel a zpracovatel včelích
produktů a k tomu zpracování odpovídající dokumentace.
Obor včelař a jeho dílčí kvalifikace
jsou zařazeny do Národní soustavy
kvalifikací (NSK). Jejich obsahovou
náplň lze nalézt na www.narodni-kvalifikace.cz.
16. Podílet se na ustanovení oborových rad pro
zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodní
hospodářství v rámci Sektorové rady resortu zemědělství. Po jejich ustanovení se podílet na přípravě soustavy povolání související s potřebou kvaliﬁkačních a hodnotících
standardů.
• Termín: průběžně, v návaznosti na
termíny stanovené Ministerstvem
zemědělství ČR
• Zodpovídá: předseda, vedení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Vedoucí pracov níci SOU V-V VC,
o. p. s., a členové správní rady zpracovali veškeré kvalifikační a hodnotící standardy podle požadavků
Sektorové rady zemědělství. Dále
pak veškerou dokumentaci rozčlenění oboru včelař na dílčí kvalifikace chovatel včel a zpracovatel včelích produktů Kvalita zpracovaných
dokumentů byla vysoce hodnocena vedením rady i zodpovědnými
pracovníky ministerstva. Úkol byl
splněn, obor včelař a jeho dílčí kvalifikace jsou zařazeny do Národní
soustavy kvalifikací (NSK). Jejich
obsahovou náplň lze nalézt na www.
narodni-kvalifikace.cz.
17. Připravit, zabezpečit ﬁnancování, realizovat a vyhodnotit projekt podpory aktivní
politiky zaměstnanosti Směr budoucnosti v rámci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů. V té souvislosti zabezpečit
kurzy zvýšení kvaliﬁkace ve včelařství, získání kvaliﬁkace práce s počítačem, kvaliﬁkace včelař a kvaliﬁkace práce v sadovnictví.
Činnost 6

•
•

•

Nabídnout spolupráci na rekvaliﬁkaci úřadu práce.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. Projekt
byl realizován v letech 2006 – 2008
a ukončen ke dni 28. 2. 2009. Po tomto datu bylo ve spolupráci s Úřadem
práce Pardubice prováděno vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy. Realizací tohoto projektu jsme účastníkům
zvýšili kvalifikaci v oborech včelař,
kuchař a číšník a některým dalším
i v oblasti výpočetní techniky. Tím
jsme současně zvýšili i jejich uplatnitelnost na trhu práce. Motivačními kurzy jsme se snažili o pozitivní
motivaci, posílení sebedůvěry a sebeprosazení. Někteří naši účastníci si našli zaměstnání již v průběhu projektu a u ostatních věříme, že
získané dovednosti uplatní v dalším
pracovním i osobním životě.

3.
PRACOVAT SE
VČELAŘSKOU I NEVČELAŘSKOU
MLÁDEŽÍ
K ZAJIŠTĚNÍ SMYSLUPLNÉHO
VYUŽITÍ
JEJÍHO VOLNÉHO ČASU
Ke splnění hlavního úkolu č. 3 se ukládá:
1.

•

•

•

Pověřeným pracovníkem osobně prověřovat 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 ekonomika podpory VKM.
Termín: průběžně, vyhodnocení výsledků vždy s hodnocením komise
pro práci s mládeží
Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn, je doplněna evidence
ČSV, vyřazeny byly kroužky, které
nepracují, systém je průběžně aktualizován. Seznam vedoucích funkčních kroužků byl zveřejněn na webu ČSV a ve Včelařství č. 7/2008. Ke
dni 31. 12. 2009 bylo SOUV – VVC,
o.p.s., které evidenci vede, evidová-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
no 147 včelařských kroužků mládeže.
2.

•
•
•

3.

•
•
•

4.
•
•
•

Pro zvýšení odborné úrovně poskytovat vedoucím včelařských kroužků jako prostředek k prohloubení znalostí Odborné včelařské překlady (OVP) prostřednictvím komise
pro práci s mládeží tak, aby bylo zaručeno,
že dotyčný je vedoucím skutečně pracujícího kroužku.
Termín: dvakrát ročně – vždy do výročního hodnocení VKM
Zodpovídá: předseda komise pro
práci s mládeží
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol plněn, OVP jsou distribuovány vedoucím kroužků na seminářích vedoucích včelařských kroužků mládeže.
Přednostně umožňovat vedoucím kroužků
mládeže absolvování dálkového studia oboru včelař za podmínek platných pro ostatní
studenty školy.
Termín: průběžně
Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Podmínky v o. p. s. jsou vytvořeny,
studují dva vedoucí.
Hledat zdroje ﬁnancování odměn vedoucích
včelařských kroužků mimo Český svaz včelařů.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předseda komise pro
práci s mládeží, předsedové OV
ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Úkol byl splněn představiteli ČSV. Při jednání se zástupci MZe
ČR a p. Lourdaisem (EK) se podařilo věc prosadit do systému dotací
spolufinancovaných EU. V té souvislosti se na ní podíleli zástupci
ČSV, zejména v rámci přípravy novely nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
Do novelizovaného nařízení vlády
(č. 285/2007 Sb.) se podařilo prosadit možnost financování vedoucích
kroužků až do výše 10 tisíc Kč za 50
hodin. Podmínky stanovilo NV.
V roce 2008 byl systém uveden do
praxe, adresář vedoucích včelařských kroužků je zveřejněn na webu ČSV a SOUV-VVC. O dotaci dle
nařízení požádalo 43 vedoucích,
podmínky pro poskytnutí dotace
splnilo 38 z nich.
V roce 2009 požádalo o dotaci dle
nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
v platném znění, 44 vedoucích a byla vyplacena částka 362 178 Kč.

5.

•
•
•

6.
•
•
•

7.
•
•
•

Nadále organizačně a obsahově zajišťovat
soutěž Zlatá včela, Setkání české a slovenské včelařské mládeže a Letní školu mladých
včelařů.
Termín: každoročně
Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno. V roce 2008 se poprvé účastnili i zástupci rakouské
strany, kteří z pohledu transformace informací zastupovali i stranu německou. V červnu 2008 se po
úspěšných oblastních kolech uskutečnilo v Nasavrkách finále Zlaté
včely za účasti pěti soutěžících zástupců Rakouského svazu včelařů.
Průběh a organizační zabezpečení
akce (vedoucí VK, pracovníci centra, členové komise a pracovníci sekretariátu) byly v ysoce hodnoceny účastníky a zástupci ÖIB, kteří
v ní vidí vklad do příští mezinárodní spolupráce.
V roce 2009 proběhlo setkání včelařské mládeže, jehož organizátorem byl Slovenský zväz včelárov, který zajistil účast zahraniční
účastníků i na této akci.
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., a zástupci ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno.
V časopisu Včelařství zveřejňovat Přírodovědnou korespondenční soutěž a další materiály o práci s mládeží.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předseda komise pro
práci s mládeží
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno. Podmínky soutěže byly uveřejněny ve Včelařství
2/2007 a literární soutěž ve Včelařství 9/2007. Slavnostní v yhlášení
výsledků a vítězů soutěže, sponzorované firmou Včelpo, spol. s r. o.,
proběhlo u příležitosti výstavy Natura-Viva 2008. Na rozdíl od této
v ýznamné popularizační a vzdělávací soutěže je zcela opomíjena
v yhlášená literární soutěž (došly
pouze tři práce). Byla realizována
příprava Přírodovědné korespondenční soutěž pro rok 2009 ve spolupráci s ostatními svazy. V časopisu
Včelařství č. 2/2009 byly zveřejněny propozice a soutěžní otázky, vyhodnocení proběhlo tradičně v LyČinnost 7

sé nad Labem u příležitosti výstavy
Natura Viva.
8.

Spolupracovat s ČMMJ, ČRS a ČZS při
organizaci korespondenční soutěže.
• Termín: každoročně
• Zodpovídá: veden í SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Spolupráce byla zabezpečena. Obsahová i organizační stránka byla
zajištěna předsedou komise pro práci s mládeží a specialistou na práci
s mládeží SOUV-VVC, o. p. s. Vyhlášení výsledků posledního ročníku
proběhlo u příležitosti výstavy Natura-Viva 2009 za účasti zástupců
všech zúčastěných zájmových svazů a časopisů.
9.

•
•

•

Pomáhat vedoucím VKM prostřednictvím
aktivů a zasíláním metodických materiálů
zpracovaných komisí pro práci s mládeží.
Termín: průběžně
Zodpovídá: tajemník, předseda komise pro práci s mládeží, vedení
SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV
v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno, aktivy jsou realizovány, konají se dvakrát ročně.
Přednáší přední včelařští odborníci a zkušení pedagogičtí pracovníci – vedoucí VKM. V roce 2008 byly
uskutečněny dva semináře vedoucích v době trvání 2 a 3 dny. Na každém dostali vedoucí odborné a metodické materiály v písemné i elektronické formě. V lednu 2008 byl
uspořádán seminář vedoucích VK
za účasti 85 vedoucích, kteří hodnotili průběh a obsah jako velmi dobrý
(především v oblasti výměny praktických zkušeností). Část listopadového semináře byla organizována
ve spolupráci s MZe ČR. Jak již bylo
uvedeno, v lednu 2009 se uskutečnil takový seminář se zvláštním zaměřením na propagaci moderních
didaktických prostředků a využití
webu pro zatraktivnění včelařských
informací pro děti a mládež. Vedoucí většinou zájem projevili, skutečná
realizace v praxi však vesměs chybí.

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
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•
•

•

Termín: průběžně
Zodpovídá: tajemník, předseda komise pro práci s mládeží, vedení
SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV
v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn průběžně, dlouhodobě. SOUV-VVC, o. p. s. se stalo distribučním centrem materiálů propagujících 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 obětavostí několika funkcionářů svazu. Soutěž pro žáky mateřských škol
byla realizována v rámci „marketingového programu“. Dne 14. května 2008 se v sídle agentury PS Holding, s. r. o., uskutečnilo vyhodnocení dětské výtvarné soutěže „Med
je nad zlato“, pořádané Českým svazem včelařů, o. s., v rámci realizace
programu na podporu spotřeby medu. Výtvarná soutěž byla zaměřena
na týmovou spolupráci dětí z mateřských škol z celé ČR a předškolních dětí z FOD Klokánek. Celkově
byly hodnoceny práce z 96 mateřských škol a FOD Klokánek. Zaslané
soutěžní obrázky hodnotila porota
složená z výtvarníků-ilustrátorů,
představitelů a zástupců ČSV, SZIF
a PS ČR. Na prvním místě se umístila 1. MŠ VIZOVICE, Palackého nám.
888, Vizovice (více na www.medeu.
cz). Všichni účastníci soutěže byli odměněni věcnou cenou a vítězní „miniumělci“ celodenním výletem s přírodní tématikou, spojeným
s návštěvou Dinoparku (zoo) ve Vyškově. Nejlepší práce byly převzaty
do nástěnného kalendáře, který byl
na konci roku 2008 rozeslán jako
odměna soutěžícím.
Soutěže dětí byly v roce 2009 organizovány především při příležitosti místních a regionálních akcí. Některými materiály se SOUV-VVC, o.
p. s., podílí i na řadě soutěží, které
jsou realizovány v rámci programu
zvýšení spotřeby medu.

11. Propagovat včelařství prostřednictvím
SOUV-VVC, o. p. s., a VKM ukázkami včelařských dovedností a zpracovávání včelích
produktů na výstavách a včelařských dnech
na republikové i regionální úrovni. Při tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro
prezentaci včelařství na veřejnosti využívat spolupráce SOUV-VVC, o. p. s., VÚVč,
s. r. o., a komise pro práci s mládeží včetně
ﬁnančního zajištění.
• Termín: průběžně, v návaznosti na
termíny konání akcí
• Zodpov ídá: tajemník, předseda
komise pro práci s mládeží, vedení SOUV-V VC, o. p. s., a zástupci

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

Stav plnění úkolu ke dni 31. 6. 2009:
Úkol je plněn průběžně, propagaci
včelařských dovedností o. p. s. na celostátních výstavách zajišťuje svými
zaměstnanci. Některé VKM se na plnění úkolu podílejí při příležitosti
místních akcí a akcí na regionální
úrovni. O aktivitách jsou členové
svazu informováni prostřednictvím
časopisu Včelařství.

12. Včelařským kroužkům poskytovat příspěvek na nákup potřeb podle směrnice o podpoře včelařských kroužků Podle ﬁnančních
možností hledat cesty k jeho navýšení.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno, i v roce 2008 byla
včelařským kroužkům poskytována podpora podle směrnice o podpoře včelařských kroužků. Vedoucí
kroužků byli vyzvání k osobnímu
přístupu k možnosti vyššího čerpání podle směrnice a v návaznosti
na to i ke zlepšení kvality činnosti
některých kroužků. Obdobně bylo
plněno i v roce 2009, kdy byl příspěvek poskytnut pěti VKM.
13. Včelařským kroužkům poskytovat moderní výukové pomůcky, mikroskopické preparáty, videokazety, diapozitivy a literaturu
podle návrhu komise pro práci s mládeží
a rozhodnutí PÚV ČSV.
•

Termín:

•

Zodpovídá: tajemník, předseda komise pro práci s mládeží

průběžně

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je průběžně plněn. Všem VKM
byla poskytnuta kniha Začínáme
včelařit. Celkem bylo nakoupeno
1 000 kusů. Na každý kroužek je pro
jeho členy distribuováno 8 výtisků
časopisu Včelařství. Byla distribuována kniha Pohádkové včely v počtu 6 ks na kroužek. Dále byla VKM
poskytnuta kniha Včelí království,
výuková CD Biologie včelího společenství a Včelí pastva a její vliv na
životní prostředí. To vše podle aktuálního počtu členů + vedoucím.
V počtu jeden kus obdržely VKM
CD Nemoci včel a metodický sešit
a DVD Celý rok proti varroáze. Jsou
vytvářeny podmínky pro zhotovení mikroskopických preparátů včely medonosné pro potřeby VKM, na
lednovém semináři byla vedoucím
předána publikace Ekologie a včelařství.
Činnost 8

14. V rámci SOUV-VVC, o. p. s., pokračovat
v budování didakticko-metodického kabinetu s patřičným vybavením pomůckami ke
zpracování včelích produktů. Kabinet bude
sloužit VKM, přípravě aktivů, soutěží, výstav, metodických materiálů a pomůcek.
• Termín: každoročně podle finančních zdrojů až do vybavení
• Zodpovídá: vedení SOUV-V VC, o.
p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Budování kabinetu v roce 2007 i v roce 2008 pokračovalo v omezené míře, zejména z finančních důvodů,
průběžně sledovaného pořadí provozních priorit, přípravě a realizaci
rekonstrukce budovy „školy“. V roce
2009 je kabinet ve stavu zejména stavební realizace v souvislosti s rekonstrukcí prostor SOUV – VVC, o.p.s.
15. Při realizaci opatření č. 1 – 13 uvedených v tomto materiálu usilovat o podporu
MŠMT, ostatních školských orgánů, škol,
školských zařízení a spolupracovat s neziskovými organizacemi.
•

Termín: průběžně, kontrola každoročně (vždy k 30. 11. a 31. 5.)

•

Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn průběžně, jednání
probíhají na úrovni krajů a okresů.
Byl zpracován Plán aktivit na roky
2008 – 2009, který je rozpracováním Koncepce státní politiky pro
oblast dětí a mládeže na období 2007
– 2013. Do plánu aktivit resortu zemědělství byla zařazena i environmentální výchova a vzdělávání ve
včelařství. Z tohoto titulu byla na
rok 2008 ze státního rozpočtu uvolněna a pod kontrolou MZe účelně
využita částka 300 tis. Kč. Byla dohodnuta přednáška představitelky MŠMT pro seminář vedoucích
VKM. Pro její onemocnění se však
nekonala a je plánována na některý
z dalších seminářů. Možnosti spolupráce s MŠMT jsou monitorovány předsedou ČSV osobně. Do plánu
aktivit pro resort zemědělství na rok
2009 byla zařazena i enviromentální
výchova a vzdělávání ve včelařství.
Z toho titulu a na základě zpracovaných kvalitních podkladů byla na
rok 2009 opět uvolněna částka 238
tis. Kč. Nadací ČEZ byl v roce 2009
schválen projekt, na základě kterého
byla získána částka 120 tis. Kč. Byly
zakoupeny dvě kvalitní stereolupy
s různým příslušenstvím.
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4.

16. Spolupracovat s organizačními složkami
ČSV při získávání dětí nikoli pro práci,
ale pro kultivované využití volného času
v kroužcích.
•

Termín:průběžně, kontrola každoročně (vždy k 30. 11. a 31. 5.)

•

Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s. a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn průběžně. I když zřizovateli většiny nově založených
kroužků jsou ZO ČSV, zájem ze strany organizačních složek je minimální. Počet nových kroužků statisticky vyrovnává úbytek a pohybuje se
okolo dvou až tří v rámci školního
roku. Ve spolupráci s humanitární organizací PROTEBE se podařilo založit kroužek i v Praze, kde se
to dlouhodobě nedařilo. Byl vytvořen speciální jednoúčelový web pro
VKM (www.vcelarici.cz), který kromě řady informací organizačního
a administrativního typu propaguje
i možnost vytvoření si vlastní www
stránky pro včelařský kroužek i základní organizaci pomocí komunitního webu www.webnode.cz. Stále
se však nedaří naplnit základní myšlenku úkolu, totiž „získávání dětí nikoli pro práci, ale pro kultivované využití
volného času v kroužcích“. A to není jen
o sbíjení rámků, drátkování a vytáčení medu.

17. Pomáhat vedoucím VKM i zástupcům organizačních složek ČSV při jejich účasti na
seminářích zasíláním metodických materiálů a rychlými a aktuálními informacemi na
webových stránkách SOUV-VVC, o. p. s.
•

Termín: podle plánů práce ČSV

•

Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn průběžně.

18. Pro zlepšení přípravy vedoucích VKM pořádat dva semináře ročně se zaměřením na
jejich odbornou, pedagogickou a metodickou
přípravu.

PROHLOUBIT ZAPOJENÍ
ČESKÉHO VČELAŘSTVÍ
NA PODMÍNKY CHOVU VČEL
VE STÁTECH EU,
ZEJMÉNA
MAXIMÁLNÍHO VYUŽITÍ
PROSTŘEDKŮ EU
NA PODPORU VČELAŘSTVÍ
Ke splnění hlavního úkolu č. 4 se ukládá:
1.

•
•
•

2.

•
•
•

3.

•

Termín: podle plánů práce ČSV

•

•

Zodpov ídá: vedení SOU V-V VC,
o. p. s., a zástupci ČSV v orgánech
SOUV-VVC, o. p. s.

•

•

Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Úkol částečně splněn, jeden seminář se uskutečnil na jaře, druhý proběhl
na podzim roku 2009, obdobně jako v roce
2008.

Viz též bod 3. 9.

•

4.

•
•

Zabezpečit realizaci požadavků na dotace
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. pro
roky 2006 a 2007.
Termín: každoročně až do rozhodnutí SZIF
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
V roce 2009 splněno. Dne 30. června
2009 byly předány na SZIF souhrnné žádosti. Na konci roku bylo vyplaceno chovatelům včel na opatření podle nařízení vlády č. 197/2005
Sb. celkem 54 598 tisíc Kč, z toho na
opatření technická pomoc 24 073 tis
Kč, na racionalizaci kočování 7 694
tisíc Kč, na boj proti varroáze 13 816
tisíc Kč, na obnovu včelstev 8 510
tisíc Kč a na rozbory medu 505 tisíc Kč. Velkou zásluhu na zdárném
čerpání podpory měl sekretariát ÚV
ČSV. Podpora určená pro rok 2009
byla plně vyčerpána.

•

Zpracovat metodiku postupů a postupy členů ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., včetně modelově
vyplněných formulářů ve formě pochopitelné pro všechny organizační stupně.
Termín: každoročně do 30. dubna
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn. Publikováno v příloze
časopisu Včelařství číslo 4/2009.

6.

Zpracovat hodnotící zprávu k realizaci nařízení vlády č. 197/2005 Sb., resp. k rozhodnutí Komise ES z 23. 8. 2004.
Termín: v návaznosti na termíny orgánů ES
Zodpovídá: předseda, tajemník, zástupci ČSV v orgánech VÚVč
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Úkol splněn, materiál je součástí programu podpory včelařství
schváleného orgány EU a realizovaného v rámci nařízení vlády č. 285/
2007 Sb., kterým bylo novelizováno
nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
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•
5.

•

•
•

Zahájit přípravné práce na vyhodnocení
stávajícího programu, na aktualizaci či na
novém programu zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh. Materiál zpracovávat ve formě podkladu pro
jednání ministerstva zemědělství s příslušnými orgány Evropské 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, zástupci ČSV v orgánech VÚVč s. r. o.
a SOUV – VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl beze zbytku splněn. V návaznosti bude realizován úkol nový,
který byl plněn na konci roku 2009
a začátku 2010, kdy byly pro MZe
zpracovány podklady pro konečnou zprávu o plnění Nařízení Rady
a Komise (ES) 797/2004 a 917/2004.
V případě schválení „včelařského programu“ orgány EU rosazovat v rámci tuzemského legislativního procesu transformace dokumentu EU na náš obecně závazný
právní předpis maximální jednoduchost
s cílem minimalizovat veškeré administrativní úkony spojené s realizací programu.
Termín: v návaznosti na termíny orgánů ES a plány legislativních prací
příslušných orgánů státní správy
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Program byl zapracován do nařízení vlády 285/2007 Sb.

V případě novelizace nařízení Rady (ES)
797/2004 prosazovat v rámci legislativního procesu kromě současných podpor i možnost dotace pro začínající včelaře a dotaci
při nákupu nových úlů.
• Termín: v návaznosti na termíny orgánů ES
• Zodpovídá: předseda, tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Dotace pro začínající včelaře nebyla
schválena, ovšem v mnoha krajích
ČR mohli začínající včelaři čerpat
podporu od krajských úřadů. Její
výše a forma se však odvíjely od finančních možností jednotliv ých
krajských samospráv. Nákup nových úlů je v programu podle nařízení vlády 285/2007 Sb. schválen
v rámci opatření obnova včelstev.
V dotačním období 2008/2009 tak
bylo přispěno na 613 nov ých úlů
v celkové hodnotě 1 174 tisíc Kč.
Naproti tomu se podařila v rámci řady jednání na všech úrovních resortu
zemědělství prosadit možnost dotace
pro podnikatele – začínající včelaře

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
7. Ve spolupráci se spřátelenými včelařskými svazy, zejména členy APISLAVIA
i nadále usilovat o změnu směrnice Rady
2001/110/ES z 20. prosince 2001 o medu
s cílem minimalizovat dovozy nekvalitních
či poškozených medů, odstranění kategorie
filtrovaný med atp.
• Termín: průběžně, při všech jednáních na mezinárodní úrovni
• Zodpovídá: vedoucí delegací na jednáních se zahraničními partnery
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Návrhy na změnu směrnice byly Komisí (ES) dočasně zamítnuty s odůvodněním, že nejsou dostatečně využívány ani možností stávajících nařízení. Při jednání s ministrem zemědělství Ing. Šebestou byl ministr
požádán o pomoc při prosazování
uvádění konkrétního původu potravin, včetně medu.

5.
VYTVÁŘET PODMÍNKY
PRO ZVYŠOVÁNÍ
POČTU VČELSTEV
U JEDNOTLIVÝCH CHOVATELŮ
Ke splnění hlavního úkolů č. 5 se ukládá:
1.

Věcnou argumentací prosazovat u ministerstva zemědělství zapracování možnosti
dotací na některé další investice, které není
možno získat na základě nařízení vlády č.
197/2005 Sb. do strategických materiálů
ministerstva, zejména pak ale do Programu
rozvoje venkova České republiky na období
2007 – 2013.
• Termín: v návaznosti na termíny přípravy a projednávání Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013
• Zodpovídá: předseda, tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn.
Jak výše uvedeno, při novelizaci programu byla zařazena možnost dotace na stavební investice.
2.

•
•
•

Usilovat o prosazení účelově vázaného ﬁnančního příspěvku na nákup včelařského
vybavení pro začínající včelaře. U včelařů
s vyšším počtem včelstev usilovat o zabezpečení příspěvku na modernizaci včelařských
provozů.
Termín: průběžně
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Uplatněno při řadě jednání s před-

Toto množství žádostí působí při
vyřizování enormní zatížení všech
podílejících se oddělení sekretariátu
ÚV ČSV. Zvláště pak vzhledem k tomu, že minimálně polovina všech
žádostí vykazuje různé nedostatky. Je pak třeba žadatele kontaktovat
a tyto problémy s nimi individuálně řešit. Důsledkem je pak i značný
nárůst poplatků za spojové služby.
Často také žadatelé podávají žádosti neoprávněné, případně zbytečné,
protože nedostatečně prostudovali
návody na podávání žádostí. Typickými příklady jsou žádosti na včelí
matky a rozbory medu, kde je dotace poskytována prostřednictvím
chovatele, případně akreditované
laboratoře. Na rozbory medu bylo
podáno 29 žádostí, schváleny byly
tři. Naprostým extrémem ovšem byl
jeden chovatel včel, který požadoval
v rámci dotace na opatření technická pomoc dotaci nákupu batohu.
Požadavků bylo více, než bylo přiděleno finančních prostředků. Proto
byla vypočtená dotace na opatření
technická pomoc krácena koeficientem 0,7895 a racionalizace kočování
koeficientem 0,8955.

staviteli státní správy. Plnění bude
v návaznosti s předcházejícím úkolem. Bylo zapracováno do grantových programů některých krajů.

– zemědělce v rámci Programu rozvoje venkova.

3.

•
•
•

4.

•
•
•

V období obecné snahy o rušení přímých
podpor EU do zemědělství usilovat o zachování přímé podpory z podpůrných programů k podpoře mimoprodukčních funkcí
zemědělství, o zvýšení dotace na částku minimálně 200 Kč na včelstvo a o zachování
příspěvku pro ČSV jako občanské sdružení
alespoň ve výši roku 2005.
Termín: úkol trvalý, každý rok v termínech „Zásad MZ ČR“
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Pro rok 2009 byl stanoven příspěvek
ve výši 141 Kč/včelstvo.
Jednáním se SZIF a MZe ČR usilovat
o maximálně možné zjednodušení administrativy spojené s realizací nařízení vlády
č. 197/2005 Sb. a poznatky uplatňovat při
přípravě podkladů pro nový program.
Termín: v termínech legislativního
procesu v roce 2006, 2007 a 2008
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Některé pozitivní změny navržené
ČSV byly zapracovány do novely nařízení vlády č. 197/2005 Sb. nařízením vlády č. 285/2007 Sb. V roce 2010
začne příprava novelizace nařízení
Rady (ES) 797/2007 a 917/2007, ze
kterých bude vycházet i nové nařízení vlády ČR. ČSV se pokusí v rámci
svých možností i styků se včelařskými organizacemi jiných států zapojit do tohoto legislativního procesu.
Zlepšení podmínek (zvláště snížení
požadované minimální investované
částky se projevilo i nárůstem počtu
žádostí o dotaci podle tohoto vládního nařízení. Celkem bylo podáno
1 947 žádostí. Počty provedených
plateb (neodpovídají počtu žádostí)
a částky dotací na jednotlivá opatření jsou uvedeny níže:

Opatření
Technická
pomoc
Racionalizace
kočování
Boj proti
varroáze
Rozbory
medu
Obnova
včelstev
Celkem:

Provedeno
plateb

Vyplacená
dotace
v Kč

773

24 072 814

582

7 693 971

171

13 815 842

3

505 200

396

8 510 400

1 825

54 598 227
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5.

•
•
•

6.

•
•
•

7.

•
•
•

Při přípravě novely veterinárního zákona
prosazovat rozšíření možnosti prodeje medu „ze dvora“ minimálně na území okresu
bydliště včelaře a stanoviště včelstev.
Termín: v termínech legislativního
procesu v roce 2006
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn. V novele veterinárního zákona je povolen
prodej v rámci kraje.
Při přípravě prováděcí vyhlášky k novelizovanému veterinárnímu zákonu prosazovat tzv. „malé množství“ medu k prodeji
„ze dvora“ ve výši alespoň dvě tuny medu
ročně.
Termín: v termínech legislativního
procesu v roce 2006
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn.
Pro usnadnění výpočtu ocenění včelařského
majetku v případech stanovení škod a ztrát
vzniklých poškozeným včelařům následkem
nařízení mimořádných veterinárních opatření při likvidaci nebezpečných nákaz včel
podle veterinárního zákona zpracovat po
dohodě s MZe ČR nový ceník včelařských
potřeb.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Ceník byl publikován v příloze ča-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
sopisu Včelařství číslo 11/2006 i na
www.vcelarstvi.cz.
8.
•
•
•

Usilovat o další daňové úlevy pro chovatele
včel.
Termín: trvale
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Neexistuje žádná daňová úleva (takto formulovaný úkol vyplynul z reality v období konání VIII. sjezdu)
pro včelaře jako výjimečnou skupinu. V období přípravy změny daňového systému se představitelé svazu
i v roce 2009 soustředili především
na obhajobu stávajícího § 10 zákona o dani z příjmu. Na problematice
daňových úlev nebylo s ohledem na
realitu, ekonomickou a politickou
situaci 2008 pracováno.

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 veterinárního lékařství ve včelařství uvedených v rozpracování hlavního úkolu 1.):
1. Prosazovat urychlené provádění šetření
v ochranných pásmech moru včelího plodu.
• Termín: trvale
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Od roku 2008 byla zavedena povinnost v yšetření vzorků zimní měli
na původce moru včelího plodu při
veškerých přesunech včelstev, kočujícími včelaři počínaje a chovateli matek a prodejci oddělků konče.
V roce 2009 byla vyšetřena měl ze
všech oblastních, uznaných, rozmnožovacích a registrovaných chovů.
2. Při řešení výskytu nákazy zabezpečit vzájemnou 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. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV

3. Využívat všechny možnosti diagnostiky v terénu se zapojením vyškolených prohlížitelů
včelstev z řad členů ČSV.
• Termín: trvale
• Zodpovídá: předsedové ZO
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV

7.

4. Požadovat důsledné provádění veterinárních
kontrol ve výrobnách mezistěn.
• Termín: trvale
• Zodpovídá: předsedové OV
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009:
Úkol v gesci předsedů
OV ČSV

8.

5. Pokračovat ve školení vybraných členů ČSV
v kurzech prohlížitelů včelstev, zejména
z oblastí, kde nyní chybí, případně kde pro
nepříznivý nákazový stav je jich nedostatek.
Vést seznam těchto členů a v případě potřeby jej poskytnout KVS.
• Termín: trvale a podle požadavku
KVS
• Zodpovídá: předsedové ZO, tajemník, vedení SOUV-VVC, o. p. s., a zástupci ČSV v jeho orgánech
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Průběžně plněno. Každoročně jsou
nabízeny a organizovány kurzy pro
vyškolení prohlížitelů včelstev a jedenkrát za dva roky je organizováno
doškolení již stávajících prohlížitelů. V roce 2009 byly otevřeny dva
kurzy, kterých se zúčastnilo celkem 57 osob. Na přípravě těchto odborných pracovníků se podílí lektoři z řad přednášejících odborníků VÚVč. Dol, ČSV i SVS ČR. Závěrečné zkoušky v září za přítomnosti
pracovníků Institutu celoživotního
vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
složilo 45 nových prohlížitelů včelstev. Seznamy vyškolených prohlížitelů jsou k dispozici na www.vcelarstvi.cz.
6.
•
•
•

Požadovat od SVS ČR sdělování aktuálních
údajů o výskytu moru včelího plodu na území ČR.
Termín: minimálně vždy před začátkem včelařské sezóny a opakovaně
na podzim
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Zatím se nepodařilo se SVS ČR dohodnout jednoduchý systém informací o ohniscích. Na www.svscr.cz
jsou k dispozici aktuální stavy ohnisek moru včelího plodu. Detailní informace jsou však pouze ve nařízeních KVS zveřejněných na úředních
deskách .jednotlivých krajských veterinárních správ.
Činnost 11

•
•
•

•
•
•

9.

•
•
•

Prosazovat větší kontakt s inspektory krajských veterinárních správ pověřenými péčí
o zdraví zvířat, včetně včel.
Termín: trvale
Zodpovídá: předsedové ZO a OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV
Sledovat nejen výskyt varroázy, ale ve spolupráci s VÚVč v Dole, s. r. o., v křížových
pokusech získávat včasné poznatky o případném nástupu rezistence roztočů vůči
používaným prostředkům.
Termín: trvale
Zodpovídá: předsedové ZO a OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV
Vytvářet předpoklady pro systematicky prováděnou prevenci a léčbu varroázy s využíváním organizačních možností struktury
ČSV.
Termín: trvale
Zodpovídá: tajemník, předsedové
ZO a OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je trvale zajišťován. I v roce
2009 byl poskytován příspěvek na
zakoupení kompresorů k ošetření
včelstev aerosolovou technikou. Metodický postup při čerpání této dotace byl publikován v časopisu Včelařství číslo 4/2009.

10. Podílet se podle požadavků SVS ČR na sledování výskytu cizorodých látek v medu.
Informovat MZe ČR a kontrolní orgány
(SVS ČR a SZPI na všech úrovních) o všech
vlastních zjištěních ČSV, týkajících se kvality, zdravotní nezávadnosti a nákazové
bezpečnosti importovaných i tuzemských
medů. Požadovat na zmíněných orgánech
státní kontroly častější kontroly zaměřené
na tuto problematiku. Každý OV ČSV naváže úzkou spolupráci s okresním inspektorátem KVS za účelem výraznější realizace
ochrany a tvorby životního prostředí, zejména zajišťování vzorků včelích produktů
na monitoring cizorodých látek podle požadavků veterinárních orgánů.
• Termín: trvale
• Zodpov ídá: předseda, tajemník,
předsedové ZO a OV
• Kontroluje: člen ÚV ČSV za svůj
okres
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009:
Průběžně plněno, díky činnosti kontrolních orgánů byla zjištěna kontaminace některých prodávaných medů původcem moru včelího plodu.
Například v síti Discont Plus dokonce u medů prodávaných pod známkou „bio“.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
Zvýšení počtu kontrol s využitím
nového unikátního zařízení na odhalování falšování potravin (hmotnostní spektrometrie izotopových
poměrů (IRMS)) byl představiteli svazu v únoru r. 2008 požádán
ústřední ředitel SZPI. Jeho příslib
zavedení a akreditace metody na stanovení C-4 cukrů v roce 2008 byl
dodržen. Výsledek zveřejnila SZPI
formou tiskové zprávy 7. listopadu
2008. V roce 2009 SZPI žádné výsledky rozborů neuveřejnila.
11. Získané poznatky využívat k propagaci tuzemských včelích produktů.
• Termín: trvale
• Zodpov ídá: předseda, tajemník,
předsedové ZO a OV
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009:
O publikaci výsledků monitoringu
cizorodých látek v medu byla požádána SVS. Informace byly uveřejněny v srpnovém čísle časopisu „Včelařství“ 2007 i listopadovém čísle
roku 2008. Zájemci se s nimi mohli
seznámit i na internetových stránkách ČSV a Státní veterinární správy ČR.
12. Organizovat objednávky prostředků k tlumení varroázy v souladu s opatřeními nařízenými příslušnými KVS.
• Termín: viz text
• Zodpovídá: předsedové ZO a OV
• Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV ČSV
13. Zasílat SVS ČR komplexní celostátní výkaz
o včelařství.
• Termín: 31. 12. každého roku
• Zodpovídá: tajemník
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn, přehledy zaslány.
14. Informovat ve sdělovacích prostředcích
o spolupráci ČSV a SVS a seznamovat členy ČSV s požadavky veterinární péče na
chov včel, s opatřeními stanovenými orgány veterinární péče na chov včel, zejména za
účelem předcházení nebezpečným nákazám
včel a jejich tlumení a s novými poznatky veterinární péče v chovu včel.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: tajemník, předseda redakční rady časopisu Včelařství, OV,
členové ÚV
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol plněn průběžně pracovníky sekretariátu ÚV ČSV. Nejsou informace o výsledcích činnosti OV a členů
ÚV.

15. Používat časopis Včelařství k prohloubení
informovanosti členů svazu se zdravotní
problematikou v chovech včel a zdravotní
nezávadností včelích produktů.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: tajemník, šéfredaktor
Včelařství
• Stav plnění úkolu ke dní 31. 12. 2009:
Úkol trvalý, v roce 2009 plněn.
16. Zvát odborné pracovníky organizací veterinární správy na akce pořádané ČSV, pokud
se týkají veterinární péče a zdraví včel.
• Termín: podle textu
• Zodpovídá: tajemník, předsedové
ZO a OV, zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o., a SOUV-VVC, o. p. s.
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol plněn. V únoru 2009 proběhla tradiční porada inspektorů KVS,
kteří jsou pověřeni dozorem na úseku nákaz včel a referentů pro tlumení včelích nákaz OV ČSV. Porady mají vysokou úroveň a jsou oběma stranami kladně hodnoceny.

7.
UDRŽET VYSOKOU ÚROVEŇ
PLEMENNÉHO CHOVU
VČEL V ČR
Ke splnění hlavního úkolu č. 7 se ukládá:
1.

•
•

•

Vydat chovatelský řád, příručku plemenářské práce při chovu včelích matek, která bude
plně respektovat příslušná ustanovení plemenářského zákona a prováděcích předpisů, seznam šlechtitelských chovů a chovů
v uznávacím řízení.
Termín: do porady vyšších chovů
2007
Zodpovídá: předseda, tajemník, zástupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r.
o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
V roce 2007 byl vydán nový chovatelský řád, byla zpracována příručka plemenářské práce a v návaznosti na novelizaci nařízení vlády č.
197/2005 Sb. byl zpracován i nový
„uznaný šlechtitelský program“. Jejich aplikace na chovy matek proběhla v roce 2008.
Pro vedení evidence jednotlivými
chovy byl koncem roku 2008 vydán
nový úlový deník v počtu 1 000 ks,
který byl distribuován na semináři vedoucích šlechtitelských chovů
v roce 2009.
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2.

•
•
•

3.

Ve své chovatelské činnosti plně respektovat
chovatelský řád, propagovat a šířit poznatky speciﬁkované příručkou plemenářské
práce.
Termín: průběžně, po vydání příručky
Zodpovídá: vedoucí šlechtitelských
chovů
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Na únorovém aktivu vedoucích chovů byla provedena kontrola chovatelské dokumentace vedené jednotlivými chovy a individuálně doporučena náprava nedostatků.
Zabezpečit výkon odborných činností v rozsahu § 7 plemenářského zákona. Kontrola
užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování u včely kraňské.

K tomu:
• Zajistit v oblastních chovech testování a posuzování včelstev, zejména v souvislosti se
zřizováním nových šlechtitelských chovů
(uznávací řízení) podle chovatelského řádu.
• Zabezpečit pro členy chovatelského sdružení
morfometrickou kontrolu exteriéru plemenných včelstev na základě:
o dlouhodobého programu, jako
součást řízení a kontroly šlechtitelských chovů
o objednávek chovatelů.
•

•

•
•
•

4.

Vést formou databáze rodokmenových karet evidenci o plemenných matkách šlechtitelských chovů, dodávkách inseminovaných
matek z oblastních chovů dalším šlechtitelským chovům a evidovat zpětná hlášení
o kontrole užitkovosti těchto matek.
Zajistit odbornou poradenskou činnost
o na poradách vedoucích šlechtitelských chovů
o ve speciálních kursech k chovu
matek a problematice inseminace
o na výstavách pro veřejnost
o individuálními konzultacemi.
Termín:
průběžně
Zodpovídá: plemenářští zootechnici a sekretariát ÚV ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol průběžně plněn.
Dodržovat schválený šlechtitelský program
k dosažení chovného cíle, vč. způsobu vyhodnocování výsledků. K tomu zajistit:
o spolupráci s koordinátorem Národního programu udržování
a zlepšování genových zdrojů
(VÚŽV)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
o
o
o
o
•
•
•

5.
•
•
•

6.

•
•
•
•

7.

•
•
•

8.

odbornou náplň každoroční porady vedoucích šlechtitelských
chovů
kurzy chovu matek
výrobu, servis a školení inseminační techniky
odborné články do Včelařství.

Termín: průběžně
Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol průběžně plněn.
Zabezpečit výkon funkce plemenářského
zootechnika odborně způsobilou osobou.
Termín: průběžně
Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn, v ýkonem této funkce byl pověřen Ing. Dalibor Titěra,
CSc.
S cílem dosažení optimální úrovně výměny
matek známého původu (0,3 – 0,5 matky na
včelstvo a rok) klást důraz na práci okresních chovatelských referentů a spolupráci
se šlechtitelskými chovy.
Termín: průběžně
Zodpovídá: OV
Kontrola: každý člen ÚV za sv ůj
okres
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Není informace od jednotlivých OV ani členů ÚV. V souvislosti
s novelizací nařízení vlády č. 197/
2005 Sb. v oblasti obnova včelstev
a novým chovatelským řádem bylo
v roce 2008 přistoupeno k částečné
změně systému evidence registrovaných chovů a k aktivaci jednotlivých chovatelských referentů OV.
V říjnu 2009 byl uspořádán seminář,
na kterém byli chovatelští referenti
seznámeni s aktuální situací v chovu včel.
Koordinovat účast chovatelů včelích matek
v oblastních chovech, kteří jsou zapojeni do
Národního programu uchování a využití
genových zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel.
Termín: průběžně
Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol průběžně plněn.
Zajišťovat pravidelnou kontrolu šlechtitelských chovů s cílem udržení jejich vysoké
odborné úrovně. Pozornost věnovat i nižším chovům.

•
•
•

9.

•
•
•

Termín: 4x ročně
Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Zatím neplněno.
Usilovat o podporu plemenářské práce z dotačního titulu „obnova včelstev“ podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., případně podle
jeho novely.
Termín: každoročně
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Pro rok 2009 splněno.

8.
PODPOROVAT
ZVÝŠENÍ RENTABILITY
CHOVU VČEL
V ČESKÉ REPUBLICE

•
•

•

4.

•
•

Ke splnění hlavního úkolu č. 8 se ukládá:
1.

•
•

•

2.

•

•
•

Vypracovat návrhy na vzdělávací programy propagující moderní metody, výkonné 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. 2009:
V roce 2008 byly vydány metodiky
Medobraní – odvčelování medníků
a Dezinfekce ve včelařství.
Věcnou argumentací prosadit u ministerstva
zemědělství zapracování možnosti dotací na
některé další investice, které není možno získat na základě nařízení vlády č. 197/2005
Sb., do strategických materiálů ministerstva, zejména pak ale do Programu rozvoje
venkova České republiky na období 2007
– 2013 (viz úkol č 1/7).
Termín: v návaznosti na termíny přípravy a projednávání Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl splněn, do návrhu programu byly zapracovány požadavky
ČSV. Aktuální informace viz úkol
č. 5.1.

•

5.

•
•
•

6.

•
•
•

3.

S ohledem na současnou snadnou dostupnost ve světě nejmodernější techniky i na
našem trhu připravit materiál pro propaČinnost 13

gaci v českém včelařství (formou publikací,
videonahrávek apod.).
Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí představitelé Cechu profesionálních včelařů
ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je realizován v rámci publikační činnosti představitelů Cechu profesionálních včelařů ČSV v časopisu
Včelařství.
Prosazovat vhodné velkovýrobní technologie formou jejich propagace na vzdělávacích
akcích organizovaných složkami a zařízeními svazu. K tomu vypracovat jednotnou
metodiku jako podklad pro učitele včelařství
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 odborníci, vedení SOUV-VVC, o. p. s.,
a zástupci ČSV v jeho orgánech
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
SOUV-VVC, o. p. s., zařazuje do výuky v rámci učebního oboru včelař přednášky předních odborníků
z praxe i výzkumu na téma velkovýrobní technologie.
Trvale sledovat situaci na tuzemském i zahraničním trhu s cukrem a usilovat o možnost nákupu cukru pro krmení včel ze zásob intervenčních agentur zemí EU za cenu
významně nižší než je běžná na tuzemském
trhu.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Představitelé ČSV jednali se SZIF
o možnosti získání levného cukru
ke krmení včel. Dosud se nepodařilo najít vhodné řešení. Vzhledem
ke stavu českého cukrovarnického
průmyslu, kdy se ČR stala dovozcem cukru, nejsou reálné dodávky
tuzemského levného cukru.
Prosazovat hledání způsobů zvyšování výnosů medu a snižování výrobních nákladů
na ošetřování včelstev v rámci vypsaných
grantů.
Termín: v návaznosti na v ypsané
granty průběžně
Zodpovídá: zástupci ČSV v orgánech
VÚVč, s. r. o.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12.
2009: Ve VÚVč, s. r. o. byla řešena
problematika v rámci projektů NAZV QH72144 a NAZV 1G46032.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
7.

•
•

•

Více využívat časopis Včelařství a svazové
webové stránky k propagaci nových metod
a technických vylepšení. Předkládat redakci a redakční radě odborně vysoce kvalitní 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. 2009:
O problematice jsou průběžně publikovány materiály v časopisu Včelařství.

b)
c)
d)
e)

•
•
•

3.

2.

V případě schválení Programu propagace spotřeby medu zajistit s ním spojenou
veškerou administrativu a veškeré právní
zabezpečení.

•
•
•

•
•
•

Termín: v průběhu let 2006 – 2007
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. Ve spolupráci s implementující agenturou
byl připraven návrh smlouvy mezi ČSV a agenturou, který byl předán SZIF k oponentuře. Po schválení návrhu pak smlouvu podepsali
3. 10. 2006 statutární zástupci obou
organizací. Tato smlouva podmiňovala podpis smlouvy o propagaci
na vnitřním trhu (s přílohami o rozsahu více než 90 stran) mezi SZIF
a ČSV, kterou statutární zástupci
podepsali 3. 10. 2006. Částečně však
úkol pokračuje v návaznosti na kontrolní systémy SZIF a orgánů EU,
zejména v oblasti věcné a finanční,
kterým se musí agentura i ČSV ze
smluv podrobovat.
V průběhu roku 2007 byl program
a jeho financování podroben mimo
čtvrtletních kontrol monitorova-

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 ukládá:
Dokončit komplexní přípravu Programu
propagace spotřeby medu a předat ho Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
a Ministerstvu zemědělství ČR k oponentuře a předložení k projednání orgánům
Evropské unie. V programu preferovat následující strategii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.
a)

Informovat o nutričních hodnotách
pravého přírodního medu, mimo jiné
i ve srovnání s klasickým cukrem.
Informovat o významu získávání medu v souvislosti s opylováním a udržením biologické rozmanitosti krajiny.
Upozornit na klamavou reklamu o tzv.
naprosto čistém ﬁltrovaném medu.
Informovat o poškozování medu pasterizací a působením tepelné energie.
Zpracovat jednotnou informační strategii podpořenou sérií informačních
aktivit a propagačních materiálů.
Realizovat soutěže s cílem propagace
medu.
Cílové skupiny programu:
spotřebitelé všech věkových skupin
s důrazem na děti a seniory;

cím výborem MZe dalším kontrolám. V září byla realizace programu, jeho financování a administrativa prověřena dvěma zástupci
orgánů EU za účasti MZe ČR a SZIF
na úrovni náměstkyně, bez výhrad.
V prosinci pak odbor kontroly SOT
provedl hloubkovou kontrolu, jejímž předmětem byla správnost
účtování a ověření oprávněnosti v ýdajů dle NK (ES) 1071/2005
a Smlouvy o propagaci na vnitřním
trhu, EZOZF: 05 02 10 01 3800 430
se závěrem: Kontrolou nebylo zjištěno por ušení v ýše uvedených
předpisů. I v druhém roce programu pokračovala jeho realizace
podle schváleného plánu. To konstatovala i kontrola z Evropské komise v září 2008. V důsledku dopadu ekonomické krize však přestala v závěru roku 2008 své závazky
vůči programu agentura PS Holding plnit. Proto byla s touto firmou
ukončena spolupráce a pro úspěšné
dosažení programových cílů navázána smluvní spolupráce s firmou
Reklamax, s. r. o. To vše samozřejmě po řádném doložení a odsouhlasení tuzemskou platební agenturou (SZIF), ministerstvem zemědělství a orgány EU.

Termín: v průběhu let 2006 – 2007
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. Program byl po projednání v PÚV ČSV
v termínech stanovených státními orgány dopracován a předložen
SZIF a MZe ČR k oponentuře a zaslání kompetentním orgánům EU.
Po jejich v yhodnocení programu
byl tento přepracován tak, aby byly odstraněny veškeré připomínky,
týkající se propagace firem nebo regionů. Věcné zaměření programu
a výběr implementující organizace byl bez připomínek schválen již
v prvním kole schvalovacího procesu. Komise Evropských společenství
pak schválila v červenci roku 2006
český program „Propagace spotřeby medu“ zpracovaný Českým svazem včelařů, ve spolupráci s agenturou PS Holding. Program propagace
spotřeby medu je prvním a za Českou republiku jediným schváleným
programem na propagaci zemědělských produktů spolufinancovaným z prostředků Evropské unie.

9.

1.

ženy od 20 do 40 let;
osoby preferující tzv. zdravý životní
styl;
odborníci na výživu, zdravotníci;
široká veřejnost prostřednictvím tiskových médií.
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V případě schválení Programu propagace
spotřeby medu a podpisu všech smluv k zabezpečení ﬁnancování a jeho naplňování
ihned zahájit realizaci programu.
Termín: v průběhu let 2006 – 2007
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. V provozu jsou webové stránky w w w.
medeu.cz. ve druhé grafické verzi
z roku 2008 se základní informací
o tvorbě medu, jeho produkci, získávání, zpracování, použití a působení na lidský organizmus, recepty
nejen na sladká jídla a nekomerční informace o právě probíhajících
akcích, které se v České republice
ve spojitosti s medem a ČSV konají
a kontaktní webová adresa, na které
je možno nalézt veškeré zaregistrované domácí prodejce medu.

Komunikace s veřejností – inzerce –
2007
V rámci spolupráce s nakladatelstvími
byly publikovány redakční články o medu, vycházející z programových dokumentů (např. Žena @ kuchyně, 5. 12. v ceně 80 tisíc Kč – zdarma, Tommy Food č.
24/2007 celostrana Med je víc než sladidlo v ceně 99 tisíc Kč – zdarma atd.).

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
Titul

Číslo

Blesk pro ženy

III. 07, 7. 11.

Fit pro život

CT – 29. 03. 2007

Fit pro život

26. 4.

Nejlepší
recepty

23. 02. 2007 č. 07/3

Nejlepší
recepty

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

Puls

III. 07

Puls

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

Tina – Vaříme
& pečeme

PA – 02. 03. 2007

Tina – Vaříme
& pečeme

21. 3., 7. 11. (2x)

Tina – Vaříme
& pečeme

30. 5.

Senior revue

Duben 07

Zdraví

19. 03. 2007 č. 07/4

Zdraví

16. 4.

Žena &
kuchyně

14. 3., 14. 11.

Žena &
kuchyně

11. 4., 5. 12.

Osobními kontakty realizátorů programu s herečkou Jiřinou Bohdalovou
se podařilo proniknout do vysílání ČT
(pořad Dobrá rada nad zlato, s vystoupením (2x) odborníků o medu). Je příslib další spolupráce. Dále byly v rámci
programu zajišťovány mj. propagační
akce na výstavách celostátního významu, road show ke Světovému dni výživy, tisk tří včelaři oceňovaných propagačních letáků a plakátu, atd.
Komunikace s veřejnost í – inzerce
2008
• v Žena a kuchyně - inzerce plus
¼ strany PR
• v Nejlepší recepty – 1/9 strany PR
a bonusové PR – recept na „Bábovku“
• v Puls – inzerce – recepty s medem
• v Tina - vaříme pečeme – PR a bonusové PR – recept na „Bábovku“
• v Blesk pro ženy – inzerce plus bonusové PR

• v Blesk Zdraví – inzerce
• v časopise Tommy Food 03/2008 –
celostrana v ceně 99.000,- Kč zdarma, recept na „Bábovku“
• článek v časopise Zdraví – citace z knihy Ing. Titěry, navázána redakční spolupráce
• spolupráce se školou vaření Chef parade, kde je propagován med jako alternativa cukru při vaření a pečení.
• ochutnávky medu – Medové roadshow byly realizovány vždy v rozsahu 8 hodin v obchodních centrech
vždy od 10:00 do 18:00 hodin: OC
Futurum Ostrava, OC Haná Olomouc, OC Avion Shop Park Brno, OC
Olympia Plzeň, OC Dryáda Karlovy
Vary, OC Nisa Liberec, OC Futurum
Hradec Králové, OC Černý Most, OC
Letňany, OC Chodov a na včelařské
akci v Albrechticích.

Další realizace programu:
Realizace druhého roku programu probíhala vesměs dle plánu. Proběhla soutěž pro mateřské školy, pro kterou byla zpracována řada informačních a doprovodných materiálů, které byly m. j.
šířeny i prostřednictvím časopisu Včelařství. Soutěže se zúčastnilo 96 mateřských škol, které zaslaly celkem 142
obrázků. Byli vyhlášeni dva vítězové.
Vítězná cena byl zájezd do Dinoparku
(zoo) ve Vyškově pro oba vítěze.
Podařilo se též snížit některé předpokládané náklady. Rozdíl mezi plánovanými a sníženými náklady byl použit
na vytvoření nové grafické podoby letáků, plánovací kalendáře 2009, závěsné
kalendáře 2009 a nové webové stránky.
Bylo vytisknuto 2 x 20 000 letáků informačního charakteru. Dále bylo využito
12 vítězných obrázků z výtvarné soutěže
pro mateřské školy pro vytvoření závěsného kalendáře (300 ks) pod ústředním
heslem Bez medu to nejde. Bylo vydáno
50 000 ks plánovacích kalendářů na rok
2009 se včelařskou tematikou a „medovým menu“. Ty byly distribuovány jako
příloha časopisu Včelařství tak, aby byly
k dispozici všem členům Českého svazu
včelařů s možností jejich stažení ze stránek www.medeu.cz.
V prvním pololetí roku 2009 byl připraven scénář na šestidílný seriál TV spotů
pro ČT za velmi příznivých podmínek,
které jsou spojeny s velmi dobrou vzájemnou spoluprací ČSV a ČT 1. Tato zásadní změna náplně programu však vyžadovala jednoznačný souhlas orgánů
EU. Po předložení scénáře byla změna
programu schválena, seriál byl natočen
a odvysílán s velmi příznivou odezvou
v pořadu ČT 1 Sama doma. Při přípravě Programu propagace spotřeby medu
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v roce 2006 usiloval ČSV o realizaci nákupu televizní inzerce. Tehdy však byly realizační – zejména finanční – podmínky s ohledem na schválený rozpočet
programu nepřijatelné. Myšlenka na to
však pracovníky ČSV a SZIF nebyla pochována na věky.
Při první příležitosti, která v ycházela z neformální spolupráce médií, ČSV
a SZIF v oblasti propagace zvýšení spotřeby medu, byla schválena příslušnými orgány EU změna tištěné inzerce na
seriál televizních propagačních spotů,
nazvaných Bez medu to nejde. Ty byly
šestkrát zařazeny do pořadu Sama doma,
vysílaném na Jedničce (ČT 1, živé vysílání, oblíbenost pořadu 72 %) ve dnech 4.,
9., 11., 16., 18. a 23. června 2009. Prvním
spotem v přímém vysílání byl slavnostně zahájen i seminář generálního ředitele odboru zemědělství EK Laurentem
Lourdaisem na MZe ČR.
Aktuální informace o možnostech stáhnutí jednotlivých spotů byla uvedena na
svazových webových stránkách www.
vcelartvi.cz, v záložce Novinky a zprávy. Autorská práva jsou majetkem ČSV
a seriál bude k dispozici organizačním
složkám svazu. V současné době probíhají práce na technické přípravě souboru
spotů pro zpracování na DVD. Každá ZO
ČSV bude mít možnost pro své propagační a školicí účely získat jeden kus tohoto
nosiče se spoty zdarma. Z důvodu zamezení zbytečnému vynakládání finančních prostředků však bude zaslán pouze
těm ZO ČSV, jejichž jednatelé ho objednají na sekretariátu ÚV ČSV poštou (Křemencova 8, 115 24 Praha 1), nebo elektronickou poštou na adrese smied@vcelarstvi.cz. Bohužel, ne každá ZO má totiž
zájem či schopnost se na propagaci zvýšení spotřeby medu podílet.
Učitelé včelařství a přednášející odborníci (členové ČSV) ho obdrží na svoji adresu automaticky, stejně jako vedoucí
včelařských kroužků mládeže.
Zájem televize o spolupráci je zcela evidentní. I když není přímým důsledkem
realizace programu, je s programem přes
vystoupení řady funkcionářů na okresech a pracovníků sekretariátu velmi
provázán. Lze konstatovat, že programové úkoly (i přes jisté problémy spojené s ukončením spolupráce s firmou PS
Holding) jsou splněny. Reklamní soutěže
jsou všechny zahájeny, akce typu roadshow jsou rovněž plněny podle plánu
programu. Program byl úspěšně ukončen v říjnu roku 2009. Podrobné informace jsou pak publikovány na svazovém
webu a webu programu www.medeu.cz.
Listopadové zasedání ÚV ČSV kladně
zhodnotilo jeho výsledky a proto rozhodlo dát novou přihlášku k dalšímu
tříletému programu propagace spotřeby medu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
Pokračovat ve veškerých aktivitách spojených se svazovou normou Český med
a usilovat o maximální zapojení včelařů do
produkce medu této normě vyhovujícího.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: tajemník, komise pro
racionalizaci, předsedové ZO
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je průběžně plněn. Na XV. konferenci zlepšovatelů a vynálezců ve
včelařství byly předány zlaté a stříbrné medaile (50 a 70) za vzorky medu z celkového počtu 265 (rekordní
počet v historii soutěže Český med).
Z nich pouze 3 vzorky nevyhověly normě Český med. Za zbývající
vzorky obdrželi včelaři osvědčení
o splnění normy Český med. Soutěž
pokračovala i v roce 2007, kdy bylo
uděleno 110 zlatých a 119 stříbrných
medailí. Včelaři si postupně uvědomují i význam, proslulost a stále se zvyšující hodnotu (cenu) svazových ochranných známek spojených s normou. Tuto tržní hodnotu je nutno zohlednit při veškerých
jednáních o poskytnutí licence podnikatelským subjektům mimo ČSV.
Zájem včelařů je dokumentován řadou dotazů na podmínky užívání
svazových OZ.
Další ročník se konal i v roce 2008.
Soutěž byla obeslána 243 vzorky.
V roce 2008 se staly velmi populární soutěže o ocenění potravina roku,
které vypisují jednotlivé krajské úřady. I na těchto soutěžích mají funkcionáři svazu významný podíl. Zejména pak při odborné včelařské pomoci
krajským organizátorům.
Soutěž pokračovala obdobně i v roce
2009, do soutěže chovatelé včel zaslali 251 vzorků. Výsledky byly vyhlášeny 11. 10. 2009 na podzimní výstavě
Zemědělec/Náš chov v Lysé nad Labem a jsou i uveřejněny na internetových stránkách www.beedol.cz.

Podle dotazníku se na propagačních a informačních aktivitách podílelo 11 členů ÚV. V roce 2008 došlo též k výraznému zvýšení počtu
příspěvků do médií na regionální
i celostátní úrovni ze strany funkcionářů ZO a OV. To ale nelze hodnotit jednoznačně jako aktivity včelařů. Je to mj. způsobeno též zvýšeným zájmem samotných novinářů
o reportáže spojené s úhyny včelstev
v uplynulém období. K tomu též přispívají aktivity realizátorů programu na zvýšení spotřeby medu, kteří
v rámci spolupráce s novináři dávají
tipy na zajímavosti o medu a včelařství jako takovém. A to platí jak pro
oblast tisku, tak i pro rozhlas a televizi.
I v roce 2009 dochází k progresivnímu nárůstu informací o medu a včelařství ve všech typech médií (jmenovitě je nutno vyzdvihnout veřejnoprávní televizi ČT 1). To je dáno
proti minulým obdobím nejen momentální atraktivností tématu pro
novináře, výsledkům programu na
zvýšení spotřeby medu, ale i mravenčí prací řady včelařů a funkcionářů na všech úrovních, na regionální až celostátní. A jejich úsilí je
již dnes prokazatelné.

4.

5.

•
•
•

Se sdělovacími prostředky jednat o možnosti realizace pořadů, jejichž cílem by byla nejen informace o včelařství jako takovém, ale
i o včelích produktech na našem trhu, o vynálezcích ve včelařství atp. K tomu využít
veškeré formy slušného a kultivovaného vystupování i v regionálních vysíláních.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předseda, tajemník, členové ÚV, předsedové OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je průběžně plněn předsedou,
tajemníkem, několika členy Ú V
a předsedy OV. Viz též bod 9. 3. Ke
komplexnějšímu vyhodnocení byli
členové ÚV žádáni o vyhodnocení
plnění úkolu v okruhu jejich působnosti (formou dotazníku).

6.
•
•
•

7.

•
•
•

Vydávat propagační včelařský kalendářík
s informačním obsahem.
Termín: každoročně ke dni 30. listopadu.
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Bylo splněno v listopadu 2008. Kromě toho každý člen svazu obdržel
v časopisu Včelařství pro potřebu
propagace plánovací kalendář, který
je včelaři hodnocen vesměs pozitivně.
Expozice ČSV na celostátní úrovni (NATURA 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 výstav
Zodpovídá: tajemník, pracovníci
pověření realizací výstavy
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl bezezbytku splněn. Dokonce i někteří včelaři z řad notorických nespokojenců a kverulantů nalezli slovo uznání nad úrovní
výše uvedených výstav.
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8. Zabezpečit podmínky pro cenově přijatelnou
výrobu „svazových sklenic“ tak, aby se
vytvořila možnost jejich prodeje podnikatelskými subjekty ve včelařství. S výsledky
obchodních jednání seznámit včelařskou veřejnost formou výzvy k realizaci záměru.
• Termín: obchodní průzkum 31. 12.
2006, realizace 31. 12. 2007
• Zodpovídá: tajemník, vedoucí představitelé Sekce komerčních včelařů při ČSV a Cechu profesionálních
včelařů ČSV
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
První etapa úkolu byla bezezbytku
splněna. Výzva byla publikována
v časopisu Včelařství číslo 10/2006.
Do systému, který měl zdokumentovat zájem včelařů o výrobu 200 tisíc
ks „svazových“ sklenic se zapojilo
celkem 186 potencionálních odběratelů, z toho 26 ZO a 3 OV, kteří se
čestně přihlásili k odběru více než
510 tisíc sklenic. Tento výsledek byl
předán sklárně, která ústy svých obchodních zástupců dala příslib, že
učiní vše možné tak, aby byly sklenice 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 vyjádřili neoficiálně nespokojenost se zveřejněním sklárnou nabídnuté ceny ve „výzvě“.
V červnu 2007 získala včelařská veřejnost na trhu svazovou sklenici
Český med za cenu dosud nejvíce
používané sklenice Facette. Nemalý
podíl na tom měli i pracovníci sekretariátu ÚV ČSV. Akce je většinou členů svazu hodnocena z titulu propagace medu jako velmi přínosná.
I v roce 2008 se do odběru svazových
sklenic zapojilo stále více včelařů,
kteří pochopili propagační význam
těchto obalů. Naproti tomu naprostý nezájem vyvolala akce průzkumu
zájmu včelařů o sklenice na 0,5 kg
medu, ve světě jednoznačně preferován. Na trh bylo uvedeno víčko
s ochrannou známkou Český med,
jehož distribuci zajišťuje na základě licenční smlouvy SOUV-VVC, o.
p. s. Víčko připravili pracovníci sekretariátu, redakce, NVT Repro Praha, SOUV-VVC, o. p. s., odborník na
heraldiku a dva členové ÚV. Šest grafických návrhů hodnotilo dvacet laiků i odborníků. Vybraný návrh zvítězil s jednoznačnou převahou.
9.

Ve spolupráci se SZIF zajistit vydání brožury, která bude kombinací informací pro
širokou veřejnost o včelařství a medu a informace o možnostech dotace pro včelaře
podle nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV
KE DNI 31. PROSINCE 2009
•
•
•

Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn. Brožura
byla v ydána v srpnu 2006 a mezi
odbornou i laickou veřejnost byla
distribuována poprvé u příležitosti celostátní výstavy Země živitelka. Propagační část brožury byla
zpracována sekretariátem ÚV ČSV
s využitím podkladů pro program
„Zvýšení spotřeby medu“.
V roce 2008 byla svazem za finanční
podpory MZe vydána účelová publikace Včelařství v Česku ve čtyřjazyčné mutaci. Ta je materiálem
přímo ovlivňujícím informovanost
zemí EU v souvislosti s předsednictvím Česka. Její součástí je mj.
i informace SZIF o čerpání dotací
z prostředků EU.

•
•

Veškeré požadované materiály byly předány jak orgánům činným
v trestním řízení, tak ÚKRK. Policie ČR svým rozhodnutím ze dne
31. 1. 2007 trestní oznámení, které
podali Mgr. Vlastimil Protivínský,
Jan Halada, Milan Špaček a Ladislav
Špaček, odložila.
Po neúspěšné výzvě jedinému vlastníkovi převáděných akcií V. Kořánovi k zaplacení byla podána příslušná
žaloba k Rozhodčímu soudu.
Přihláška pohledávky ČSV do konkurzního řízení ve výši 15 592 839 Kč
byla řádně podána a následně byla
popřena správcem konkurzní podstaty a Kořánem. Proto byla podána žaloba pro určení této pohledávky. Krajský soud v Praze určil,
že z uplatněných pohledávek nejsou promlčeny pohledávky ve výši
2 533 839 Kč, v ostatním pak žalobu
zamítl. ČSV se odvolal a Vrchní soud
rozhodnutí KS Praha potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci 21. ledna
2008. Na základě tohoto rozhodnutí
obdržel ČSV, o. s., podle rozvrhového usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. června 2008 dne 13. února 2009 částku celkem 2 326 492 Kč.
Pohledávky věřitelů ve druhé třídě
pohledávek řádně zjištěné nebo pravomocně určené byly uspokojeny
poměrně – a to do výše 51,4 %.
Usnesením Krajského soudu v Praze
ze dne 26. října 2009 byl po splnění
rozvrhového usnesení zrušen konkurz na majetek úpadce Včela Předboj, a. s. Usnesení nabylo právní moci 5. ledna 2010.

10. Na základu doporučení komise pro informatiku upravovat svazové webové stránky
podle nejnovějších poznatků a reálných požadavků členů svazu.
• Termín: průběžně
• Zodpovídá: tajemník, předseda komise pro informatiku
• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je průběžně plněn v rámci sekretariátu ÚV ČSV tzv. pracovní
skupinou pro web. Komise pro informatiku neuplatnila požadavek
na zásadní úpravu webových stránek ani požadavek na šablonu webových stránek pro základní organizace. Tato skutečnost se již pozvolna
stává předmětem kritiky včelařské
veřejnosti. I když na stávající svazový web převládají kladná hodnocení. Rovněž v roce 2009 se o aktuálnost starala uvedená pracovní skupina.
2.

10.
ZLEPŠOVAT
ČINNOST SUBJEKTŮ
S MAJETKOVÝM PODÍLEM ČSV
Ke splnění hlavního úkolů č. 10 se ukládá:
1.

•

Ve věci konkurzního řízení v a. s. Včela
Předboj a šetření orgánů činných v trestním
řízení zabezpečit účinnou spolupráci všech
stávajících pracovníků sekretariátu ÚV
ČSV, zejména při poskytování podkladů,
důkazních a archivních materiálů. Stejným
způsobem zabezpečit veškerou možnou
účinnou spolupráci s ÚKRK ČSV.
Termín: průběžně, do konečného
rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Zodpovídá: tajemník a osobně všichni pracovníci sekretariátu ÚV ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol byl splněn.

•
•
•

Důsledně sledovat ekonomické výsledky
ve všech subjektech s majetkovým podílem
ČSV. Ze zjištěných nedostatků vyvozovat
okamžitě závěry v rámci kompetencí správních a dozorčích rad. Okamžitě informovat
PÚV ČSV.
Termín: průběžně
Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčích a správních radách
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Ekonomika všech subjektů je hodnocena v příslušných orgánech podle základních dokumentů, kterým
jsou zřizovací listiny, popř. statut.
V průběhu roku 2007 a 2008 a v prvním pololetí 2009 nebyly zjištěny
takové okolnosti, které by vyžadovaly mimořádný zásah. Kromě toho je hodnocení výkonů SOUV-VVC
a Včelpa pravidelnou součástí práce
PÚV a statutárních zástupců svazu
(to mimo valných hromad ve výkoČinnost 17

nu funkce předsednictva). Obě organizace jsou navíc hodnoceny nezávislými audity. Včela Předboj viz
bod 10. 1.
V roce 2007 došlo ke hloubkové kontrole v SOUV-VVC na správnost použití investičních prostředků státního rozpočtu. Kontrolu provedlo
Finanční ředitelství Hradec Králové
se závěrem, že financování proběhlo v souladu s ustanoveními zákona
o rozpočtových pravidlech.
Na postu ředitele Včelpa došlo
v dubnu 2007 k v ýměně. Této v ýměně předcházel audit hospodaření
a předávací inventura. Mimo jiné byl
zakoupen stroj na výrobu mezistěn
od firmy Ritschie, SRN, za pořizovací cenu 921 000 Kč včetně dopravy
a instalace Byl dosažen kladný hospodářský výsledek a obrat o 3 miliony vyšší než v roce 2006. Společnost
získala certifikaci pro produkty ekologického zemědělství. Byl realizován vývoj a následně výroba nových
komerčních výrobků – Studentská
medová směs, Švestky v medu, Vlašské ořechy v medu. Byla zrušena nerentabilní provozovna v Luhačovicích. Společnost získala hlavní cenu
výstavy Země živitelka 2007 – „Zlatý
klas s kytičkou“ za Honey Vit (směs
medu, mateří kašičky a pylu). Došlo
k částečné rekonstrukci ústředního topení, k minimalizaci režijních
a výrobních nákladů, rozšíření IT
na další pracoviště (ekonom, laboratoř, obchodní odd.). Hospodářské
výsledky byly pro všechny kontrolory zveřejněny po ukončení auditu
v obchodním rejstříku.
Za rok 2008 v ykazuje společnost
kladný hospodářský výsledek. Došlo ke snížení mzdových nákladů
o 10 %. Z aktivit firmy za toto období
lze mj. uvést:
o recertifikace HACCP i pro produkty ekologického zemědělství
o diplom a čestné uznání na výrobek Studentská medová směs
Včelpo a Med květový pastový
450g (Regionální agrární komora, Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
o nové výrobky kosmetické řady
Šalvěj spray 15ml, Šalvěj kapky 50 ml, Šalvěj s propolisem
spray 150 ml, Šalvěj s propolisem kapky 50 ml, nové druhy
v ýrobků řady API-GEMMO
a kosmetické řady Propolis
o nové obchodní realizace (prodej
medu navýšen finančně o 82 %)
o podána žádost na dotace (SZIF
– 2 miliony Kč) na novou tech-
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nologii plnění, uzavírání a etiketování energetických stimulantů (placeno spolupracující
společností Food formou předplatby za práci). Zařízení bude
majetkem Včelpa.
sponzoring výročních akcí ZO
ČSV, registrace užitných vzorů Med s konopím, Dědečkův
med, příprava další komerční
řady medových výrobků
výroba velmi kvalitních mezistěn
nové webové stránky www.vcelpo.cz.

Orgány státní správy nebyla schválena dotace na novou technologii. Jednání však stále probíhala i v prvním
pololetí 2009. Plánovaný výkup medu nebyl díky známé situaci v roce
2008 splněn. Došlo k propadu v prodeji voskových mezistěn o 20 %.
V prvním pololetí roku 2009 bylo mimo jiné společností dosaženo
těchto výsledků:
auditorská zpráva za rok 2008 s výrokem „bez výhrad“
srovnání fakturace (2008 – 9 milionů Kč, 2009 – 9,9 milionu Kč)
kladný hospodářský výsledek
realizace technologické úpravy na
rozpouštění medu (teplovodní spirály)
výkup proto probíhá majoritně do
plechových sudů (netto 290 kg)
recertifikace HACCP
úprava pracovní doby, denní kontakt do 15.30 hodin (kancelář), út a čt
do 17.00 hodin výkup medu a prodej
zboží)
sponzoring různých akcí ČSVV, exkurze, podíly na výstavách ČSV
peněžním ústavem byl poskytnut
revolvingový úvěr, což svědčí o hodnocení „zdravá společnost“
rozšíření skladových prostor
veterinární kontrola na zpracování
medu (dosledovatelnost, textace na
etiketách, přítomnost xenobiotických složek, výrobní a hygienické
podmínky) se závěrem „bez závad“
veterinární kontrola na zpracování
vosku (příjem, skladování, výroba,
kontrola sterilačních teplot) se závěrem „bez závad“
bezproblémový plánovaný rozjezd
ve výkupu medu
změna ve skladování řepkového medu – (plastové kbelíky po 13 kg, kumulované v klecích po 42 ks s možností vrstvení na sebe – úspora místa, snazší manipulace).

Aktuální problémy v roce 2009
• v ýk upn í pr ů měr ná cena medu
průměrně o 43 % vyšší oproti roku
2008
• zatím vykoupen nižší objem medu
proti plánovanému výkupu v roce
2009.

Včelařská prodejna a bistro, s. r. o., vykázala v I. pololetí roku 2009 kladný hospodářský výsledek. Objem tržeb velmi
pozitivně ovlivnilo zmenšení tvrdosti cenového limitu pro nákup včelařských zařízení podle nařízení vlády č.
197/2005 Sb. v platném znění a dotace
na úly ve Středočeském kraji.
Orgány dozorčí rady společností vykonávají své funkce v souladu se zakládacími dokumenty společností.
Na konci roku 2009 bylo rozhodnuto
o pronájmu Včelařské stanice Jabloňany Včelpu, s. r. o., Včelařské středisko
Rosice je pronajato fyzické osobě a vykonává účely, pro které bylo zbudováno.
Včelařskou stanici Lednice se ČSV snaží
prodat, jsou zde ale komplikace s vlastnictvím a statutem pozemků, na kterých
je část stanice vybudována.

3.

•
•
•

4.

•
•
•

Předsednictvu ÚV ve funkci valných hromad společností s majetkovou účastí svazu
okamžitě a s nejvyšší náročností řešit případné ohrožení ekonomických funkcí těchto
společností, až po návrhy řešení v kompetenci ÚV ČSV.
Termín: průběžně
Zodpovídá: členové PÚV, členové
ÚV ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Ekonomické funkce společností nebyly ohroženy.

Pro zabezpečení kontrolního systému dozorčí rady ve společnosti Včelpo, s. r. o., zejména
v oblasti obecně závazných veterinárních
předpisů (v návaznosti na předpisy EU),
rozšířit dozorčí radu o jednoho odborníka
se specializací veterinární medicína.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: zástupci ČSV v dozorčí
radě Včelpo, s. r. o. a členové PÚV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol splněn beze zbytku. Lze konstatovat, že přítomnost veterináře
v DR je jednoznačným přínosem
pro kvalitu rozhodování DR.
Činnost 18

11.
ZLEPŠOVAT SYSTÉM
ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH
SLOŽEK SVAZU
Ke splnění hlavního úkolu č. 11 se ukládá:
1.

•
•
•

2.
•
•
•

3.

•
•
•

4.

•
•
•

Nadále využívat přílohu časopisu Včelařství
k informování všech organizačních složek
svazu i jeho jednotlivých členů.
Termín: průběžně
Zodpovídá: tajemník, redakční rada
časopisu Včelařství
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol průběžně plněn.
Organizačně zabezpečit technickoekonomické aktivy funkcionářů ZO, OV a ÚV.
Termín: podle požadavků předsednictva a sekretariátu ÚV
Zodpovídá: členové PÚV, zástupci
ČSV v orgánech SOUV-VVC, o. p. s.
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol průběžně plněn. Technicko-ekonomické aktivy jsou pořádány
pravidelně na základě požadavků
ČSV.
Pro potřebu funkcionářského aktivu ČSV
vydat metodiku pro zabezpečení realizace
zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony související s oblastí evidence obyvatel (změna zákona o sdružování
občanů).
Termín: 30. 6. 2008
Zodpovídá: tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Na listopadovém zasedání v roce
2006 ÚV ČSV byla přijata změna názvu Českého svazu včelařů na Český svaz včelařů, o. s. V návaznosti na
změny názvu byly změněny stanovy
ČSV a registrace u Ministerstva vnitra ČR. Na základě přijatých změn
byl pro informaci členů svazu vydán
oběžník ČSV číslo 1/2007.
V rámci možností technického vybavení
a odborné kvaliﬁkace členů ČSV v oblasti
výpočetní techniky zabezpečit co možná
nejvyšší využití administrativního programového vybavení a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předsedové ZO a OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
V roce 2008 byla zahájena práce
na verzi programu Evidence, která
by měla sloužit okresním výborům,
v říjnu 2009 byla vydána její zkušební verze, která byla nabídnuta
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8.

k praktickému vyzkoušení v „ostrém“ provozu jednotlivým OV ČSV.
Bohužel stále mnoho ZO i OV ČSV
zatím nevyužívá možností moderní
techniky, důsledkem je příliš vysoká
náročnost výkonu funkcí jednotlivých funkcionářů, zvláště v oblasti
agendy spojené s dotacemi.

• Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol bezezbytku splněn. Archivační a skartační řád ČSV byl vydán ve
směrnici ČSV 2/2006 a publikován
v příloze časopisu Včelařství č. 5/
2006.

Aktualizovat programové vybavení pro
evidenci v ZO a vedení účetnictví ZO a OV
v návaznosti na obecně platná závazná nařízení.
Termín: průběžně
Zodpovídá: předsedové ZO a OV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Byly zpracovány nové verze programů Evidence ZO (nyní 3.4) i účetního programu. Vzhledem ke změně
zákona o účetnictví zatím není aktuální účetní část programu – bylo
odloženo povinné vedení podvojného účetnictví. Problém působí zatím to, že organizační složky udržují evidenci jak ve verzi pro Windows,
tak ve staré verzi pro DOS. Je obtížné určit počet organizací používajících počítačovou evidenci (vzhledem k možnosti získání programu
z internetu). Lze se ale domnívat,
že se jedná asi o 50 %.

PODÍLET SE NA PŘÍPRAVĚ
KOORDINAČNÍHO CENTRA
VČELAŘSKÝCH ORGANIZACÍ EU
S CÍLEM VYTVOŘIT
OFICIÁLNÍHO A SILNÉHO
PARTNERA
PROSAZUJÍCÍHO ZÁJMY
VČELAŘŮ A OBORU V ORGÁNECH
EU

Krajské koordinační výbory využít při jednáních se státními orgány a orgány místní
samosprávy k jejich co nejširší informovanosti o včelařství a jeho potřebách (ﬁnancování, dotace, granty atp.).
Termín: průběžně
Zodpovídá: předsedové ZO a OV
Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009:
Úkol v gesci předsedů ZO a OV. Není ucelená informace, i když v některých krajích je úkol plněn na vysoké
úrovni s konkrétními výstupy.
V maximálně možné míře využívat možností komunikace formou elektronické pošty
s cílem minimalizovat náklady na spojové
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. 2009:
Bohužel je zatím tuto formu komunikace nedaří příliš prosazovat.

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

12.

Ke splnění hlavního úkolu č. 12 se ukládá:
1.

•
•
•

Na všech mezinárodních jednáních s partnerskými svazy, především se členy světové
včelařské federace organizace Apislavia,
prosazovat myšlenku vzniku koordinačního
centra včelařských organizací EU. V maximální míře v té souvislosti spolupracovat se
svazy, které v minulém období poukázaly
na podobné problémy včelařství ve své zemi
a obdobné, popř. stejné cesty k jejich odstranění. Konkrétně se jedná o včelařské svazy
Slovenska, Německa a Rakouska.
Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí mezinárodních
delegací na všech úrovních
Stav plnění úkolu k 31. 12. 2009:
Mezinárodní kontakty se v roce
2009 odehrávaly tradičně na dvou
úrovních. Jednak ve styku regionálním, kdy především příhraniční oblasti udržovaly styky se sousedními
organizacemi jiných států. Další formou kontaktů byla pracovní jednání s představiteli některých evropských včelařských asociací a svazů.
V březnu proběhla pracovní schůzka předsedy ČSV s prezidentem německého včelařského svazu Peterem Maskem v Srní na Šumavě. Stěžejní projednávanou oblastí byly
kontakty mládeže obou zemí v příštích letech. V dubnu se uskutečnila
návštěva Etienne Bruneau z Belgie
v ČR. Jmenovaný přednesl významný referát na Včelařské akademii
ve Fryštáku. prohlédl si Včelí farmu Cihlář v okrese Praha-východ.
Ještě v dubnu 2009 se uskutečnila
návštěva předsedy ČSV v Bruselu.
Zde se sešel k pracovnímu jednání
s prezidentem Apimondie Asgerem
Jørgensenem, jehož součástí byla
i diskuse související s účastí ČSV
na kongresu v Montpellier v září
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2009. V Bruselu se uskutečnila jednání na půdě orgánů COPA-COGECA s představiteli nizozemských,
polských, maďarských a finských
včelařů. Významné bylo též setkání
s Laurentem Lourdaisem, který byl
přítomen setkání pracovní skupiny
pro včely a med COPA-COGECA.
Toto jednání proběhlo několik dní
před jeho návštěvou ČR. V průběhu
pracovní schůzky pracovní skupiny pro včely a med COPA-COGECA předseda ČSV prezentoval české včelařství a činnost ČSV před
účastníky jednání. Tato prezentace významným způsobem ovlivnila nárůst zájmu o řešenou problematiku našeho oboru na území
ČR. V Bruselu se též předseda ČSV
setkal s pořadateli kongresu Apimondie z Francie v září 2009.
Významným aspektem mezinárodních kontaktů ČSV bylo realizované pozvání Laurenta Lourdaise do ČR. Vysoký úředník orgánů EU byl obeznámen se situací
v čerpání dotací z národních zdrojů a EU a byly s ním konzultovány další možnosti změn a rozšíření
oblastí při tvorbě programu na léta
2011 až 2013. L. Lourdais dlel v ČR
na pozvání ČSV. Jeho přítomnost
významným způsobem podpořilo Ministerstvo zemědělství v čele s náměstkem ministra pro lesní
hospodářství Ing. Jiřím Novákem.
V květnu 2009 byla realizována
pracovní cesta předsedy ČSV do Izraele v rámci české zemědělské mise. Kromě naplněného programu
pro všechny účastníky této mise
absolvoval předseda ČSV v doprovodu stálého zástupce Agrární komory ČR v Bruselu pana Karla Matouška čtyři návštěvy včelařských
provozů profesionálního charakteru. Byly navázány kontakty. Na
uskutečnění těchto jednání se včelaři v Izraeli se významným způsobem podílelo i Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Státu Izrael.
V rámci členství ČSV v Apislavii se
uskutečnila dvě jednání s generálním sekretářem Apislavie Jurajem
Toporčákem na půdě ČSV. Námětem jednání bylo mimo jiné i pracovní setkání představitelů členských zemí Apislavie v říjnu 2009
v ČR.
Tradičně došlo k několika pracovním schůzkám s představiteli Slovenského zväzu včelárov na
půdě naší republiky i Slovenska.
Významným okamžikem těchto
jednání bylo pracovní setkání koordinačního v ýboru ČSV a SZV,
tentokráte na Slovensku – v Červenom Kláštore. Delegace ČSV měla
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možnost seznámit se s úrovní slovenského včelařství v regionu severního Slovenska. Obě delegace
se vzájemně informovovaly o stavu včelařství ve svých zemích a dohodly se, že v první polovině roku
2010 bude na území České republiky uspořádána porada k veterinární problematice chovu včel v příhraniční oblasti ČR a Slovenska.
Hlavní událostí druhé poloviny roku 2009 byla účast ČSV na kongresu Apimondie a výstavě Apiexpo
ve francouzském Montpellier. Prezentace Českého svazu včelařů měla úspěch. Svědčí o tom pochvalná
slova mnoha návštěvníků stánku
ČSV, včetně nově zvoleného prezidenta Apimondie Gillese Ratii.
Byly navázány nové kontakty s organizacemi Evropy a světa. S představiteli včelařských svazů SRN,
Rakouska, Slovenska a Maďarska
byly v Montpellier projednány důležité strategické směry v připravovaných jednáních pracovní skupiny COPA-COGECA v Bruselu v listopadu 2010. Zároveň byla diskutována i potencionální účast mladých
včelařů zemí střední Evropy na se-

tkání mládeže v České republice
v červnu 2010. Za nejvýznamnější
lze pokládat jednání s představiteli Včelařského svazu včelařů, jehož
výstupem byla žádost o přijetí této
organizace do světové včelařské federace Apislavie.
V říjnu 2009 hostil ČSV delegace
členských zemí Apislavie. Toto valné shromáždění projednalo přípravy kongresu Apislavie v Bulharsku
na podzim roku 2010 a bylo spojeno s oslavami výročí Josefa Antonína Janiše. Velmi významnou roli
v tomto úspěšném setkání sehrálo
SOUV-VVC v Nasavrkách, na jehož
půdě se jednání konala.
V listopadu 2009 se uskutečnilo
jednání pracovní skupiny pro včely a med COPA-COGECA v Bruselu, jehož se již tradičně zúčastnil
předseda ČSV. Jednání posunula
přístup evropských zemí především v oblasti ohrožení včelstev
v důsledku tzv. CCD (Colony Colapse Disorder), náhlého mizení
včel. V průběhu dvoudenního pobytu předseda ČSV jednal i s představiteli zúčastněných zemí a s vedením pracovní skupiny COPA-

-COGECA. Stejně tak s bý valým
prezidentem Apimondie panem
Jørgensenem. Všem jednáním byl
přítomen stálý zástupce Agrární
komory ČR v Bruselu Karel Matoušek.
V oblasti mezinárodních kontaktů je důležité uvést i Setkání včelařské mládeže Česka a Slovenska
v Králové u Sence na Slovensku za
přítomnosti rakouských dětí a vedoucích. Zatímco myšlenka tvorby
koordinačního centra členských
zemí EU se jeví jako velmi obtížně
realizovatelná především díky roztříštěnosti zájmů národních svazů,
ukazuje se, že vytvoření Evropského centra mládeže v Nasavrkách
nebude utopií.
Je zřejmé, že většina funkcionářů a členů ČSV chápe mezinárodní
vazby našeho svazu jako nezbytné, sloužící především sbližování
zájmů na půdě Evropy, a to směrem k Evropskému parlamentu. ÚV
ČSV velmi správně pochopil, že finanční náklady vložené do mezinárodních kontaktů jsou účelně
vynaloženými prostředky.

HOSPODAŘENÍ ÚV ČSV ZA ROK 2009
VÝNOSY (v tisících Kč)
tržby za prodej tiskovin

20

26

130,00 %

tržby za prodej vl. výrobků a služeb
nájem bytů a nebyt. prostor

1 020

1 004

odborné překlady

100

112

inzerce

210

284

časopis

20

38

celkem
dotace

1 350

1 438

106,52 %

25 480

20 534

80,59 %

300

383

ostatní výnosy
Jabloňany (med + matky)
Vč. prodejna a bistro, s. r. o.

0

0

Včela Předboj, a. s. (konve)

0

841

plnění poj. (havárie dům)

230

ostatní

451

ﬁn. majetek (VÚVč Dol)

461
165

prodej pozemku

144
751

2 224

296,14 %

přijaté členské příspěvky

15 320

15 572

101,64 %

VÝNOSY CELKEM

42 921

39 794

92,71 %

NÁKLADY CELKEM

39 392

36 007

91,41 %

H. V. CELKEM

3 529

3 787

107,31 %

PŘÍDĚL DO SF

3 150

3 175

100,79 %

PŘÍDĚL DO SOC. FONDU

200

200

100,00 %

NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.

179

412

230,17 %

celkem
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HOSPODAŘENÍ ÚV ČSV ZA ROK 2009
(v tisících)
NÁKLADY
náklady na poříz. zboží

plán 2009
10

skutečnost
2009
10

% plnění
100,00 %

auto

28

věcné a budov

58

28
78

celkem

86

106

123,26 %

poplatky

spotřeba materiálu

banky

90

83

ostatní

60

125

kancelářský
čisticí a ost. materiál,
konve
knihy časopisy

21

70

člen Apislavie

10

10

99

934

člen Apimondie

20

20

60

81

člen Agrární komory ČR

60

60

celkem

180

1085

celkem

240

298

plyn

280

203

na varroázu

2 000

1 198

elektřina

244

146

1 500

352

benzin

60

47

celkem

584

396

67,81 %

plem. práce
spol.prospěšná
a vzdělávací
činnost

21 500

18 870

200

148

74,00 %

min.pro MR
25 000

20 984

83,94 %

1 080

1 089

100,83 %

15

15

100,00 %

1 000

307

30,70 %

602,78 %

spotřeba paliv a energie

nákup HIM a DHIM

124,17 %

poskytnuté příspěvky

náklady na služby a opravy

celkem

budovy

30

586

15 % pro OV

zařízení

35

53

auto

50

72

celkem

115

711

včel. stanice Rosice
a Lednice
Program na podporu
spotřeby medu

telefon

154

208

ostatní

98

266

618,26 %

564

ostatní náklady na služby

OVP

117

poštovné

135

školení

20

9

prádlo

15

18

vodné, stočné

32

50

odvoz odpadu

15

15

celkem

334

818

Středisko: včelařská stanice Jabloňany
NÁKLADY

20

46

celkem

20

46

kancelářský

10

21

ÚV a PÚV

200

224

ostatní

60

98

celkem

270

343

244,91 %

230,00 %

127,04 %

osobní náklady
mzdy

1

3

% plnění

ostatní

64

88

celkem

65

91

140,0 %

náklady na služby

náklady na cestovné
zaměstnanci

skutečnost
2009

spotřeba materiálu

náklady na repre
občerstvení

plán 2009

energie

14

21

telefon

11

20

poštovné

25

20

vodné

2

2

opravy zařízení

5

9

nájem

1

1

poradenství

4

6

poplatky

2

2

celkem

64

81

135,9 %

4

4

100,0 %

zaplacené čl. příspěvky
osobní náklady

6 965

6 600

mzdy

465

511

refundace mezd

70

50

nákl. soc.a zdr. poj.

163

179

delegačné

15

10

soc. náklady

20

20

20

celkem

648

710

med

60

102

matky

240

280

úroky

1

1

301

383

dotace

480

493

102,8 %

VÝNOSY CELKEM

781

876

112,2 %

NÁKLADY CELKEM

781

886

116,0 %

0

-10

vyhodnocení org. složek
honoráře, dohody
celkem

20
500

549

7 570

7 229

95,50 %

tržby za prodej vl. výr.

náklady na soc. z.
sociální pojištění

1 806

1 606

zdravotní pojištění

632

595

připojištění, ostatní soc.

30

29

náklady na stravování

220

192

2 688

2 422

celkem
pojistné

109,6 %

VÝNOSY

celkem

90,10 %

H. V. CELKEM
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13.
PODPOROVAT
ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ
VČELSTEV V KRAJINĚ
ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ
BIOLOGICKÉ ROVNOVÁHY
OPYLENÍ KULTURNÍCH
A PLANĚ ROSTOUCÍCH
ROSTLIN, PODPOROVAT
PŘÍSUNY VČELSTEV
K JEDNOTLIVÝM KULTURÁM
Ke splnění hlavního úkolu č. 13 se ukládá:
1.

•
•
•

Podporovat vytváření podmínek pro přemísťování včelstev za účelem opylení a snůšky na celém území republiky, zejména pak
osvětovou činností mezi zemědělci.
Termín: průběžně
Zodpovídá: představitelé všech organizačních složek ČSV
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol trvalý, je plněn. K osvětové činnosti však musejí být vždy nejméně
dva partneři a alespoň jeden musí
mít snahu naslouchat. A to je v oblasti kočování u zemědělců výjimka.

2. Usilovat o udržení, popř. o zvýšení
všech forem ekonomických podpor pro
kočující včelaře.
•

•
•

Termín: v návaznosti na termíny legislativního procesu přípravy programů zemědělství a včelařství a navazujících prováděcích předpisů
Zodpovídá: předseda, tajemník
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Při veškerých jednáních s orgány
státní správy a přípravě programov ých dokumentů v roce 2006 byl
prosazován požadavek ekonomických podpor pro kočující včelaře.
To pokračovalo i v celém roce 2007
s výsledkem schválení dotací na kočování orgány EU. V roce 2009 byla
racionalizace kočování podpořena
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
v platném znění, částkou 7 694 tisíc
Kč. V rámci této dotace bylo přispěno na 20 833 přisunutých včelstev
v celkové výši 1 717 tisíc Kč, zbytek
chovatelé včel využili pro investice do kočovného zařízení. Opatření pokračuje i v období 2009/2010.

14.
KONTROLA
PLNĚNÍ ÚKOLŮ
K naplnění sjezdového usnesení rozpracovaného do konkrétních úkolů se
ukládá:

1.

•
•

Kontrolu plnění přijatých úkolů provádět
v PÚV průběžně a na plenárních zasedáních ÚV ČSV formou písemné zprávy 1x
ročně.
Zodpovídá: předseda
Stav plnění úkolu ke dni 31. 12. 2009:
Úkol je plněn touto zprávou.

III.
DALŠÍ AKTIVITY
SEKRETARIÁTU ÚV ČSV
SVÉPOMOCNÝ FOND,
PRÁVNÍ PROBLEMATIKA
A SPRÁVA BUDOV
Příděl do svépomocného fondu (SF) na rok
2009 je 3 174 829 Kč, tedy přibližně o 400
tisíc méně než v roce 2008.
Ke dni 31. prosince 2009 bylo na sekretariát ÚV ČSV doručeno 181 žádostí o příspěvek ze SF. Projednány byly všechny
žádosti, 5 žádostí je neúplných, čeká se
na jejich doplnění. Zamítnuto bylo 18 žádostí. Nejvíce škodních případů má okres
Nový Jičín (33) [okres Nový Jičín měl nejvíce žádostí i v minulém roce], Jeseník (17)
a Brno-venkov (9). Nejvyšší součet všech
příspěvků na škodní případy má okres Jeseník (794 480 Kč), dále okres Nový Jičín
(700 944 Kč) a okres Děčín (148 000 Kč).
Ze SF nečerpalo 23 okresů a 986 základních organizací.
Nejvíce škod na včelařském majetku bylo
způsobeno neznámým pachatelem (78 žádostí za 568 508 Kč), 58 případů bylo způsobeno rozsáhlými povodněmi koncem
června 2009 (vyplaceno 1 702 949 Kč; 19
případů bylo způsobeno vichřicí a pádem
stromu se škodami ve výši 154 188 Kč; 19
škod o hodnotě 525 316 Kč bylo způsobeno požárem, v ostatních případech – blesk,
povodeň, krupobití – bylo 7 žádostí na škody ve výši 29 090 Kč).
Příspěvky byly přiznány v celkové hodnotě 2 980 051 Kč.
Z počtu celkově podaných žádostí v roce
2009 bylo 75 % od včelařů s počtem včelstev
nižším než třicet. Objemem vyplacených
příspěvků se však se včelaři s více než třiceti včelstvy dělí na polovinu. Podle statistického výkazu za rok 2009 se včelaři do 30
včelstev podíleli na členském příspěvku ze
včelstva a tedy na přídělu do SF 72 %, včelaři se třiceti a více včelstvy se podíleli 28 %.
Z uvedeného vyplývá, že na přídělu do SF
se včelaři se třiceti a méně včelstvy podíleli
částkou 2 285 877 Kč a čerpali cca 1 490 000
Kč. Včelaři s třiceti a více včelstvy se podíleli částkou 888 952 Kč, přičemž čerpali
finanční příspěvky cca ve stejné výši jako
menší včelaři, tj. 1 490 000 Kč.
Ke dni 31. prosinci 2009 vyplatila účtárna
poškozeným včelařům 2 863 631 Kč. V této
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částce je vyplacení příspěvků ještě z konce roku 2008. Příspěvky přiznané koncem
prosince roku 2009 nebyly již zúčtovány
v roce 2009 a přecházejí do roku 2010.
Škod nad 20 000 Kč bylo 41 v celkové hodnotě příspěvků 2 087 592 Kč. Nejvyšší vyplacený příspěvek byl ve výši 335 280 Kč.
Další náklady ze SF v roce 2009 představovaly poštovné, znalečné, delegačné, cestovné a soudní poplatky, celkem ve výši
24 324,50 Kč.
Úrazové pojištění členů ČSV činilo 162 844
Kč.
Celkové výdaje ze SF za rok 2009 tak, jak
jsou vykazovány účtárnou sekretariátu
ÚV ČSV, činily 3 050 799,50 Kč. Rozdíl
oproti přídělu do SF je 124 029,50 Kč.
Zůstatek z minulých let ke dni 31. 12 2009
je 18 476 343 Kč.
Komise SF (KSF) se sešla 4krát. Projednala
11 případů odvolání. Příspěvek přiznala
v 5 případech s použitím § 5 odst. 6 e) statutu SF (tj. přiznala příspěvek, i když se
na škodu SF nevztahuje, avšak nepřiznání příspěvku by bylo ke všem okolnostem
příliš tvrdé). V 6 případech rozhodnutí
potvrdila. V průběhu roku KSF připravila změnu statutu svépomocného fondu.
Změnu schválil ÚV ČSV na svém listopadovém zasedání, a to s účinností od 1. ledna 2010.
Členové ČSV jsou jako každoročně průběžně informováni prostřednictvím časopisu Včelařství a webových stránek ČSV
o právních předpisech v oblasti včelařství
a o jejich změnách.
V roce 2009 bylo v rámci právní pomoci dle
statutu SF v řízení 5 soudních sporů (4 spory byly sousedské, 1 spor o náhradu škody
způsobené nezletilými osobami). Tento
spor skončil úspěšně pro včelaře, nyní probíhá výkon rozhodnutí. Čtyři sousedské
spory dosud probíhají.
Právní oddělení vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění z úrazového pojištění členů ČSV a provádí prvotní kontrolu potřebných dokladů. Tyto pak zasílá na
příslušné oddělení pojišťovny. Pojistné pro
rok 2009 bylo zaplaceno ve výši 162 844 Kč.
V roce 2009 bylo pojišťovně postoupeno
k vyřízení 15 řádně vyplněných formulářů
„Oznámení úrazu“ s příslušnými přílohami (11 případů úrazu bylo způsobeno při
práci na kotoučové pile nebo hoblovce, 4
případy při práci se včelami). Z uvedených
úrazů byly dva s následkem smrti. Pojišťovna v roce 2009 vyplatila na pojistném
plnění našim členům 185 500 Kč, tj. o 20
tisíc více než činilo pojistné.
Právní oddělení vede též evidenci náhrad
vyplacených státem v souvislosti s likvidací včelstev a včelařského majetku z důvodu nákazy morem včelího plodu. Jednotlivcům bylo vyplaceno za 147 žádostí
10 986 720 Kč. Nejvyšší náhrada pro jednotlivce byla rekordních 985 152 Kč. Již
druhým rokem byly vypláceny náhrady za
vyšetření měli v ochranných pásmech mo-
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ru včelího plodu. O náhradu požádalo 189
základních organizací ČSV, které pak náhrady rozdělovaly svým postiženým členům. Celkem ZO ČSV obdržely 2 928 702
Kč. V roce 2009 stát tak vyřídil celkem 336
žádostí, žádnou nezamítl. Vyplaceno bylo
celkem 13 915 422 Kč.
Právní oddělení v roce 2009 řešilo 151 písemných dotazů řadových včelařů a funkcionářů ČSV. Dotazy jsou zasílány v drtivé
většině prostřednictvím e-mailové pošty.
Knihovna v pražském sídle svazu čítá 8 550
knih, z toho je 5 121 v jazyce českém, 2 108
německém a 1 321 v ostatních cizích jazycích. Do fondu bylo v průběhu roku zaevidováno 220 titulů, převážnou část tvoří darované knihy. U nečitelných signatur došlo
k výměně štítků.
Knihovna disponuje 805 audiovizuálními nosiči (z toho 169 DVD, 56 CD, 19 disket
a 561 videokazet). Tři DVD byla převedena
do knihovny v Rosicích.
Formou výměny odebírá knihovna 31 zahraničních a 9 tuzemských časopisů. Ke
svázání bylo dáno 87 časopiseckých titulů. Českých a zahraničních časopisů je evidováno celkem 7 224. Darované časopisy,
které již knihovna vlastní, byly předány
SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky. Pro zpracování Odborných včelařských překladů
v roce 2009 bylo použito přes 90 zahraničních časopisů. Byla provedena aktualizace časopisů pro Národní knihovnu. Došlo
k výměně 700 štítků se signaturou za nové. Celoroční počet výpůjček činil 2 410.
Z toho bylo půjčeno 1 136 videokazet, 556
časopisů a 718 knih. Do knihovny si v roce 2009 přišlo vypůjčit knihy, časopisy, videokazety a DVD celkem 872 návštěvníků.
Zapomnětlivým včelařům bylo rozesláno
55 upomínek.
Knihovna Včelařského střediska ČSV v Rosicích má 1 612 knih. Přírůstky převodem
z knihovny v Praze činily 24 publikací.
Dále byly dodány 3 DVD Včelaříme nástavkově, Bez medu to nejde a Včelařský
rok (II. díl). Počet výpůjček byl 82 kusů.
Včelařské časopisy Včelařství (2x) a Včelár
(1x) byly svázány.
Oddělení členské evidence a expedice ČSV
průběžně aktualizuje databázi členů pro
účely zasílání časopisu Včelařství, adresář příjemců pošty ZO, OV, ÚV, vyřizuje objednávky tiskopisů, rozesílá Odborné včelařské překlady a Včelára soukromým odběratelům. Přetrvávajícím problémem zůstává včasné nahlášení změn adres
funkcionářů ČSV, odhlášení a přihlášení
nových členů svazu.
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2009 proběhl seminář soudních znalců oboru zemědělství, odvětví včelařství.
V oblasti správy budovy sídla ČSV, Křemencova 8, Praha 1 došlo k rekonstrukci a přeložce elektrického vedení v dvorním traktu a v objektu prodejny. Dále byly opraveny omítky domu a následně nátěr
fasády do výše tří metrů. Byly provedeny

rozvody domácích telefonů na všechny
zaměstnance svazu a nájemníky. Vstup
do budovy svazu je nyní z bezpečnostního důvodu možný jen právě prostřednictvím automatického otevírání dveří přes
domácí telefony. Byla vybílena obě schodiště – přední i zadní budovy a také průjezd a prostory ubytovny svazu, které byly
vytopeny nájemníkem. V této souvislosti
byla provedena též rekonstrukce podlah,
opravy podhledů a vybílení zdí kanceláří
pronajatých advokátní kanceláři situované nad ubytovnou svazu.
Na Včelařské stanici ČSV Rosice byla provedena rekonstrukce střechy. Organizační zajištění této akce si vyžádalo posudek
statika, vyřizování stavebního povolení,
zajištění dodavatele, stavební dohled. Práce na rekonstrukci střechy představovaly
provedení nové střešní konstrukce a pokrytí novou krytinou, provedení věnců,
vyzdívky a nadstavení komína a instalace
hromosvodů.

IV.
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
VČELAŘSTVÍ
V roce 2009 pokračoval svaz ve vydávání
časopisu Včelařství. Zachoval jeho měsíční periodicitu.
Rozsah základní části časopisu (barevná)
byl v pololetí rozšířen o 8 tiskových stran –
z předchozích 28 na současných 36. Důvodem tohoto opatření přijatého na šéfredaktorův návrh, podpořený březnovým jednáním redakční rady a schválený květnovým
zasedáním PÚV, bylo zvýšení publikační
kapacity periodika.
Obsah Včelařství byl obohacen o odborné
články a materiály ze včelařské praxe. Realizací uvedeného opatření se mj. snížila čekací doba na zařazení článků nabízených
ze ZO a OV.
Časopis nadále plnil dvojí roli – odborného
a svazového informačního periodika.
Celkový rozsah Včelařství dosahoval od
červnového čísla 48 tiskových stran (4 – integrovaná obálka, 36 – základní [barevná]
část, 8 – vnitřní [černobílá] příloha). V případě publikování rozsáhlých materiálů
(např. pokyny k dotacím, vnitřní směrnice
svazu atd.) došlo k rozšíření vnitřní přílohy
na 16, 24 a 64 tiskových stran (celkový rozsah výtisku 56, 64 a 104 tiskových stran).
Rozšíření základní části umožňuje perspektivně publikovat materiály o poznatcích českých včelařů získaných v zahraničí a další
zajímavosti odborného charakteru. Redakce
na nich začala pracovat.
Obsah ročníku 2009 byl inovován třemi seriály – Používání včelích produktů, Včely
a včelaři, Rostliny očima Mojmíra Pagače.
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Na první dva jmenované seriály byl výrazně pozitivní ohlas, na třetí jsme opakovaně
zaznamenali kontroverzní názory, kladné
jsou převážně od starších čtenářů. Čtenáři
vítali materiály publikované ve vnitřních
přílohách, největší ohlas měly organizační pokyny k proplácení „evropské“ dotace
(Včelařství č. 4/2009).
Činnost redakce výrazně zkomplikoval
březnový totální kolaps počítače jako reakce na nečekaný okamžitý výpadek dodávky elektrické energie v budově svazu. I přes
velké úsilí se nepodařilo reinstalovat původní programy potřebné k redakční práci.
Náhradní programy zdaleka nedosahovaly
výkonnosti původních, a proto se redakce
i přes obrovské množství přesčasů dostávala
do skluzu v plnění termínů v oblasti předpřípravných tiskových prací. Termíny vlastního tisku, expedice z výroby a distribuce
Včelařství ke čtenářům to však neovlivnilo.
Nouzový režim trval v redakci až do konce
roku. PÚV na podzim rozhodlo o nákupu
nové a výkonné techniky. Ta má být instalována v lednu 2010.
V důsledku vysoké věkové struktury čtenářské obce náklad Včelařství pozvolna klesal
(přirozený úbytek členů) až k počtu 48 tisíc výtisků.
Z tohoto množství byla prováděna také rozesílka časopisů do včelařských kroužků
mládeže na podporu jejich činnosti. Každý
ze 101 kroužků dostával výtisky podle počtu zapojených dětí.
Tiskovou předpřípravu nadále zajišťovala
společnost NVT Repro Praha, vlastní tisk
Česká Unigraﬁe Praha.

ODBORNÉ VČELAŘSKÉ
PŘEKLADY
Odborné včelařské překlady (OVP) zůstaly i v roce 2009 tradiční součástí publikační a osvětové činnosti svazu. Vyšly dvakrát
(jarní a podzimní vydání).
Jarní číslo dostali čtenáři jako vždy v květnu.
Distribuce podzimního čísla byla naplánována na prosinec, avšak z důvodu technických problémů v redakci (popsány výše),
vyvolávajících organizační a další potíže,
byla preventivně přesunuta na leden 2010
(se Včelařstvím č. 1/2010), i když se původní termín tisku podařilo nakonec přece jen
dodržet.
Výtisky byly zasílány druhým členům z rodiny (namísto Včelařství), dále výborům
základních organizací, okresním výborům a členům ústředního výboru, aktivním přednášejícím odborníkům a učitelům
včelařství k prohloubení jejich pedagogické činnosti, členům redakční rady, včelařským kroužkům mládeže. OVP si objednávali prostřednictvím expedice ČSV i ti
členové, kteří odebírali Včelařství a o OVP
měli rovněž zájem (za úhradu).
V prvním pololetí se podařilo redakčně
zpracovat 70 nových překladů (stejné množ-
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ství jako o rok dříve), ve druhém pololetí 80
překladů (což je o 10 textů méně než za stejné období předchozího roku; vydání OVP
to však neohrozilo, byly použity překlady
z dříve vytvořené rezervy).
Náklad 3 600 výtisků byl stejný jako v roce 2008. V tisku pokračoval Ringier Print
Ostrava.

DISTRIBUCE
Spolupráce s Postservisem Praha byla tradičně na vynikající úrovni.
Čtenáři nadále dostávali časopis balený do
průhledné fólie. Veškerá agenda byla zpracovávána prostřednictvím výpočetní techniky.
Ne vinou Postservisu docházelo k občasným nedostatkům v doručování Včelařství.
Tradičně byly způsobeny nedbalým přístupem některých jednatelů ZO k plnění povinností v oblasti komunikace s centrální
evidencí ČSV, jež zpracovává podklady pro
distributora. Tyto nedostatky byly popsány
v předchozích zprávách o vydavatelské činnosti. Na opakovaná upozornění v oběžníku a časopise Včelařství problémoví jednatelé nereﬂektovali.
Expedice ČSV pokračovala ve výměně časopisu Včelařství a OVP se Slovenským zväzom včelárov (SZV) a zajišťovala distribuci
slovenského časopisu Včelár pro české čtenáře. SZV odebíral 550 Včelařství (oproti
loňsku beze změny) a ČSV 850 Včelárů (nárůst o 100 výtisků).

DALŠÍ AKTIVITY
Redakce ve spolupráci s ekonomickým oddělením sekretariátu ÚV, tajemníkem a SZIF
připravila k tisku mimořádnou vnitřní přílohu Včelařství č. 4/2009 s informacemi
k „evropské“ dotaci.
Redakce ve spolupráci s ekonomickým oddělením sekretariátu ÚV a vedením svazu
připravila k vydání oběžník č. 1/2009 jako
mimořádnou vnější přílohu Včelařství č. 8/
2009, přinášející organizační pokyny k vyplacení „národní“ dotace.
Redakce poskytovala na základě žádostí OV
a ZO ilustrační a informační materiály pro
zhotovení jejich publikací a propagačních
tiskovin či předmětů.
Redakce ve spolupráci s pracovní skupinou webu ČSV průběžně zajišťovala aktualizaci internetových stránek svazu (tvorba podkladů a jejich předávání webmasterovi k technickému zapracování, výstupní
kontroly, zpracování pracovních pokynů,
kontakt s ﬁrmou apod.).

V.
HOSPODAŘENÍ ÚV ČSV
Ústřední výbor Českého svazu včelařů
hospodařil podle rozpočtu schváleného
na rok 2009. Výsledek hospodaření před-

kládá za celý ústřední výbor a z toho za
Včelařskou stanici ČSV Jabloňany.
Celkový hospodářský výsledek činí
3 786 536,64 Kč.
Rozdělení hospodářského výsledku roku 2009:
• příděl do svépomocného
fondu
3 174 829 Kč
• příděl do sociálního
fondu
200 000 Kč
Počet pracovníků sekretariátu ÚV ČSV
v roce 2009 činil 15 osob, v Jabloňanech
3 osoby.
Hospodářský výsledek za uplynulý rok
se podařilo splnit zejména dodržováním
plánovaných činností a některým mimořádným plněním. Ve výnosech roku 2009
jsou zahrnuty příjmy za konve ze soudního rozhodnutí týkajícího se Včely Předboj,
a. s., v hodnotě 841 tisíc Kč, příjmy z vyúčtování Programu propagace spotřeby medu v hodnotě 840 tisíc Kč, dále z plnění
pojišťovny na havárii vody v domě v Křemencově ulici č. p. 8 v Praze 1 (sídlo svazu)
v částce 230 tisíc Kč, výnosem z finančního majetku ve výši 165 tisíc Kč a prodejem
pozemku v hodnotě 130 tisíc Kč.
Plánovaná dotace na rok 2009 byla upravena dle dodatečného rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky reg. Č.
1/2009-16230 ze dne 22. října 2009 pod č.
j. 31273/2009-16230, a to tak, že byla snížena na 19 980 tisíc Kč. Investiční dotace na
střechu Včelařského střediska ČSV v Rosicích v celkové hodnotě 520 tisíc Kč byla
plně vyčerpána a bude vedena evidenčně
v majetku střediska Rosice.
Navýšení nákladů některých položek odpovídá uvedeným příjmům. Jedná se zejména o spotřebu konví v celkové hodnotě 919 tisíc Kč, náklady na opravu budovy
(sídlo ČSV), kde byla řešena havárie s vodovodním řadem, výměna kabelu elektrického vedení a oprava a nátěr fasády v celkové
hodnotě 552 tisíc Kč. Zvýšené náklady na
telefonování a poštovné jsou odůvodněny
potřebou komunikace s jednotlivými žadateli dotací, se zástupci ZO při kontrole
členských příspěvků a v neposlední řadě
k vyřizování požadavků, dotazů členů.
Procentuální neplnění nákladů v položce
sociálního pojištění je využitím mimořádného opatření na slevu sociálního zabezpečení a úhradou nemocenských dávek
v prvních čtrnácti dnech nemoci. Navýšení ostatních poplatků bylo způsobeno
úhradou nákladů Rozhodčímu soudu ve
věci prodeje akcií a platbě zastupujícímu
právníku JUDr. Svátkovi za řešení soudního sporu se Včelou Předboj, a. s. Poskytnutá dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky byla čerpána podle podmínek projektu na všestranný rozvoj chovatelů včel (jedná se o informování chovatelů včel o aktivitách MMR směřujících
k podpoře Programu rozvoje venkova).
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V příloze ROZVAHA jsou jako výnosy příštích období uvedeny vybrané příspěvky na
rok 2010. Příjmy příštích období v hodnotě 840 tisíc Kč jsou finanční prostředky,
které obdržíme po probíhající kontrole
od Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) za vyúčtování Programu
propagace spotřeby medu v roce 2010. Pohledávky Včely Předboj, a. s., byly sníženy
v roce 2009 naplněním rozhodnutí soudu
z likvidace z 51 % a odepsáním jejich zůstatků. Údaje o finančním majetku budou
upřesněny po celkovém provedení vnitřního auditu v průběhu roku 2010.
Přehled pohledávek:
• pohledávka ke Včelařské prodejně
a bistru ČSV, s. r. o., v částce 1 905 milionů Kč a půjčka v částce 503 tisíc Kč
je stále v evidenci;
• pohledávka ke Včelařské stanici ČSV
Lednice v hodnotě 216 tisíc Kč, bude
řešena při prodeji nemovitosti;
• půjčka Včelpa, s. r. o., v celkové hodnotě 500 tisíc Kč je hrazena dle splátkového kalendáře;
• pohledávka ke SZIF v částce 100 tisíc
korun byla upomínána a bude dořešena v průběhu roku 2010.
Vklady do společností:
• Včelpo, s. r. o.,
Obora

3 700 000 Kč

• SOUV-VVC, o. p. s.,
Nasavrky

500 000 Kč

• Soukromé střední
OUV, s. r. o.

100 000 Kč

• Včelařská prodejna a bistro
ČSV, s. r. o.
100 000 Kč
• Výzkumný ústav
včelařský, s. r. o., Dol
• Včelařské družstvo Brno

50 000 Kč

50 000 Kč

Celková inventarizace majetku fyzická
a dokladová budou provedeny do dne 31.
března 2010.
Dílčí inventarizace neshledala žádné rozdíly v hotovosti, ceninách, ani na bankovních účtech.
Závěr:
Na základě uvedených skutečností a dosažení hospodářského výsledku za rok
2009 můžeme konstatovat, že Český svaz
včelařů, o. s., hospodařil se svěřenými
prostředky úsporně, splnil své plánované akce a vytvořil podmínky pro splnění
aktivit v letošním sjezdovém roce.

