
SMĚRNICE ČSV, z. s. 
pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících

odborníků a organizování vzdělávacích akcí
č. 4/2017

A/ ZÁKLADNÍ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1) Účelem této směrnice je stanovení podmínek činnosti  učitelů včelařství,  učitelů
zpracování  včelích  produktů  v  domácnosti  a  přednášejících  odborníků  v  Českém
svazu včelařů, z. s. (dále též „ČSV“).
2) Učitelé včelařství, učitelé zpracování včelích produktů v domácnosti a přednášející
odborníci
a) jsou podle stanov ČSV jmenováni a odvoláváni Předsednictvem RV ČSV.
b) jsou zařazeni do seznamu učitelů včelařství a přednášejících odborníků.
c) přednášejí témata stanovená v části E).

B/ UČITELÉ VČELAŘSTVÍ
1. Statut učitele včelařství (UV)
1. Učitelé včelařství vykonávají především přednáškovou činnost, zúčastňují se 
odborných seminářů a provádějí publikační činnost.
2. Učitelem včelařství může být pouze člen ČSV.
3. Učitelé včelařství jsou absolventy studia pořádaného nebo spolupořádaného ČSV.
4. Podmínkou pro jmenování učitelem včelařství je absolvování nástavbového studia 
pro učitele včelařství v SOUV-VVC, o.p.s. a minimálně desetiletá včelařské praxe v 
rámci členství v ČSV a vypracování článku do Včelařství na téma své závěrečné 
práce nástavbového studia.
5. Podmínkou pro přijetí do nástavbového studia pro učitele včelařství je vyučení v 
oboru včelař či v původně vyučovaných formách tohoto oboru nebo úspěšné 
absolvování předmětu včelařství při vysokoškolském studiu. 
2. Povinnosti učitele včelařství:
a) Přednášet v souladu s platnými obecně závaznými a vnitřními svazovými předpisy,
s přihlédnutím k novým poznatkům v oboru, to vše pro potřebu ČSV.
b) Každoročně absolvovat seminář pro učitele včelařství.
c) Vyvíjet aktivní přednáškovou činnost, tj. za dva roky oficiálně (v rámci dotovaných
vzdělávacích akcí) odpřednášet minimálně 4 hodiny.
d) Jednou za pět let  absolvovat  seminář končící  úspěšným písemným testem ze
znalostí v oboru. Nejbližší seminář zakončený testem znalostí proběhne v roce 2020.
Pokud se učitel  včelařství  nezúčastní ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů
semináře  končícího  testem,  může  test  vykonat  v  náhradním  termínu.  Jestliže
nevyužije  z jakéhokoli  důvodu  možnost  vykonat  test  v náhradním  termínu,  jeho
funkce končí.
e) Povinnosti  podrobit  se  testu  se  může  učitel  včelařství  zprostit  předložením
seznamu publikační a přednáškové činnosti za posledních 5 let. Za dostatečné se
považuje publikace 10 odborných článků nebo vykonání 80 hodin přednášek, včetně
exkurzí cizinců a školní mládeže, případně kombinace kritérií tak, aby podmínka byla
splněna na 100 %.



3. Formy vzdělávání učitelů včelařství:
a) odborné semináře a kurzy pro učitele včelařství pořádané ČSV,
b) studium Odborných včelařských překladů a další včelařské literatury,
c) samostudium,
d) návštěvy včelařských akcí, přednášek, výstav apod.
4. Ukončení činnosti učitele včelařství:
a) Učitel  včelařství  může ukončit  svou činnost ze zdravotních,  věkových či  jiných
vážných osobních důvodů. Tito učitelé včelařství, pokud zůstanou členy ČSV, budou
nadále ze sekretariátu RV ČSV dostávat stejné materiály jako aktivní přednášející.
To neplatí pro ukončení činnosti dle následujících bodů b) a c).
b) V případě, že učitel včelařství poruší své povinnosti uvedené v bodě B/ odst. 2
písm. a) může být z funkce odvolán.
c) V případě, že učitel včelařství nedodrží své povinnosti uvedené v bodě B/ odst. 2
písm. c) - d) nebo pokud skončí jeho členství v ČSV, jeho funkce automaticky skončí
a bude vyřazen ze seznamu učitelů včelařství.  Jeho funkce automaticky skončí a
bude vyřazen ze seznamu učitelů včelařství  i  v případě, že se dva roky po sobě
nezúčastní semináře pro učitele včelařství.

C/ PŘEDNÁŠEJÍCÍ ODBORNÍCI
1. Statut přednášejícího odborníka (PO)
a) Přednášející odborníci doplňují sbor učitelů tak, aby bylo zabezpečeno kompletní
vzdělávání  členů  ČSV.  Jedná  se  o  odborníky  –  pracovníky  výzkumných  ústavů,
učitele na školách odborného zaměření a další  osoby se speciálními znalostmi v
oborech medicína, veterinární péče, právní problematika, biologie, rostlinolékařská
péče, dále o odborníky včelařských velkoprovozů, výpočetní techniky, apod.
b) Přednášející  odborníci  se  mohou  účastnit  odborných  seminářů  a  kurzů
pořádaných ČSV pro učitele včelařství.
2. Podmínky pro jmenování přednášejících odborníků
a) Přednášející odborníci jsou jmenováni především pro obory, které ČSV pro 
vzdělávání svých členů potřebuje.
b) Přednášející odborníci jsou jmenováni zpravidla pro jeden obor, případně úzce 
související
dva obory. Více oborů mohou mít výzkumní pracovníci a učitelé vysokých škol v 
oboru zemědělství.
c) Zájemce o jmenování PO musí doložit doporučení minimálně od dvou 
organizačních jednotek svazu. PRV posoudí žádost o jmenování z hlediska 
potřebnosti oboru pro svaz, případně podle dalších hledisek, které si stanoví. To 
neplatí, pokud PRV samo PO vyzve k výkonu této činnosti.
d) Přednášející odborníci jsou jmenováni na dobu určitou, maximálně na dobu 3 let.
e) Přednášející odborníci mohou být jmenováni ad hoc, jejich činnost končí 
uskutečněním konkrétního zadání. 
3. Ukončení činnosti přednášejících odborníků:
a) uplynutím doby, na kterou byli jmenováni
b) vzdáním se funkce
c) odvoláním z funkce
d) skončením  funkce  vysokoškolského  učitele  nebo  učitele  na  škole  odborného
zaměření,
e) skončením funkce přednášejícího odborníka, pokud nevyvíjí aktivní přednáškovou
činnost,  tj.  za poslední dva roky oficiálně (v rámci  dotovaných vzdělávacích akcí)



neodpřednáší minimálně 4 hodiny. To neplatí pro přednášející odborníky, pracovníky
výzkumných ústavů, vysokoškolské učitele a učitele na školách odborného zaměření
a pracovníky státní správy (SVS, ÚKZÚZ apod.).

D/ UČITELÉ ZPRACOVÁNÍ VČELÍCH PRODUKTŮ V DOMÁCNOSTI
1) Učitelé  zpracování  včelích  produktů  v  domácnosti  jsou  součástí  sboru  učitelů
včelařství.
2) Učitelem zpracování včelích produktů v domácnosti může být pouze člen ČSV.
3) Předpokladem pro jmenování učitelem zpracování včelích produktů v domácnosti
je  absolvování  specializovaného  kurzu  v  oblasti  zpracování  včelích  produktů  v
domácnosti.
4) V  případě,  že  učitel  zpracování  včelích  produktů  v domácnosti  nevykazuje
v posledních 2 letech žádnou činnost, bude vyřazen ze seznamu učitelů zpracování
včelích produktů v domácnosti.

E/  DOTOVANÁ  TÉMATA  VZDĚLÁVACÍCH  AKCÍ  PODLE  NV  A  TÉMATA
PŘEDNÁŠENÁ V ČSV
1. Témata ČSV:

a. včelařství v ČR a EU – bez dotace
b. problematika středních a velkých včelařských podniků
c. tlumení nákaz
d. chov včelích matek, šlechtitelská práce
e. ekologický chov včel
f. pastva, ekologie, kočování
g. racionalizace chovu včel
h. obchod a propagace
i. ošetřování včelstev během roku
j. provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy
k. historie včelařství – bez dotace
l. anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné
m. právní otázky související se včelařstvím
n. včelí produkty a jejich využití pro zdraví člověka 
p. ekonomická a kontrolní činnost ČSV v oblasti chovu včel – bez dotace

2. Témata dotovaná podle NV č. 148/2019 Sb.
Nemoci,

Škůdci a zdraví včel, 

Včelí pastva,

Zootechnika včelstev, 

Chov matek a plemenářská práce, 

Získávání, zpracování a využití včelích produktů

3. Kompilace témat a osnovy vzdělávacích akcí
Pro účely zařazení témat ČSV pod dotovaná témata byly vytvořeny okruhy 
přednášených témat, které je možno zařadit pod 6 stanovených témat podle NV č. 
148/2019 Sb.
Okruhy obsahují osnovu, která má návodný a doporučující charakter.



Nemoci, škůdci a zdraví včel

Tlumení nákaz. Ošetřování včelstev během roku. Právní otázky ve včelařství.

Osnova:

Nemoc jako důsledek porušení rovnováhy.  Problémy nenakažlivé a nakažlivé.
Intoxikace. Prevence. Diagnostika. Nápravná opatření k jednotlivým nemocem
(eradikace,  léčení,  sanace,  selekce).  Odpovědnost  k  okolí  (léčení,  nákupy,
prodeje).  Legislativa  veterinární  a  rostlinolékařská,  ohrožení  včelstev  postřiky
používanými k ochraně rostlin.

Včelí pastva

Pastva, ekologie, kočování. 

Osnova:

Biologie výživy včel. Zdroje přirozené potravy – včelí pastvy,  jejich náhrady či
doplnění  (zelené  pásy,  biopásy...),  nedostatek  pestrosti,  snůškové  mezery,
monokultury. Stabilní včelaření. Kočování se včelstvy za zdroji. Úživnost krajiny. 

Zootechnika včelstev

Anatomie,  biologie a fyziologie včely  medonosné.  Ošetřování  včelstev  během
roku, ekologický chov včel, chov včel v různých úlových systémech, kočování se
včelstvy, právní otázky ve včelařství, 

Osnova:

Vzdělávací  akce  je  zaměřena  na  ošetřování  včelstev  v průběhu  včelařského
roku,  včelaření  v  různých  úlových  systémech  jak  při  stabilním,  tak  mobilním
včelaření.  Zahrnuje  i  právní  aspekty  chovu  včel.  Vzdělávací  akce  může  mít
teoretický i praktický charakter.

Chov matek a plemenářská práce

Chov včelích matek, šlechtitelská práce.

Osnova:

Biologické základy chovu matek (dědičnost x dědivost, principy výběru, ideální
vlastnosti). Technika chovu: evidence, záznamy, chovný plán, výběr plemenných
včelstev,  technika  chovu  matek  i  trubců.  Inseminace  jako  nástroj  asistované
reprodukce. Výměna matek ve včelstvu. Legislativní rámec chovu včelích matek.
Vzdělávací akce může mít teoretický i praktický charakter.



Získávání, zpracování a využití včelích produktů

Včelí  produkty  a  jejich  využití  pro  zdraví  člověka,  problematika  středních  a
velkých včelařských podniků, obchod a propagace, právní otázky ve včelařství,
zpracování včelích produktů v domácnosti.

Osnova:

Biologie  včelích  produktů  a  jejich  úloha  ve  včelstvu.  Vosk,  med,  pyl,  mateří
kašička, propolis a jed, jejich získávání, zpracování a využití pro zdraví člověka.
Uvádění včelích produktů na trh, prodej ze dvora. Obchod a propagace medu na
trhu. Problematika reziduí cizorodých látek, falšování, úřední kontroly. Zpracování
medu v domácnosti. Legislativa. Vzdělávací akce může mít teoretický i praktický
charakter. 

Racionalizace ve včelařství

Racionalizace chovu včel,  problematika středních a velkých podniků,  provozní
metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy.

Osnova:

Metody zajišťující optimální podmínky pro chov včel a zároveň pro efektivní práci
včelaře.  Chov  včel  v různých  úlových  systémech.  Problematika  ekonomiky
středních  a  větších  včelařských  provozů  s ohledem  na  různé  úlové  systémy
včetně dotační politiky. Filosofie kočování z hlediska technického a ekonomického.
Požadavky na konstrukci úlu. Alternativní způsoby chovu včel.

F/   Organizace vzdělávacích akcí mimo dotace. 

Organizační  jednotky  a  případně  svaz  (pořadatel  vzdělávací  akce)  osloví
přednášejícího,  domluví  se  na  podmínkách  vzdělávací  akce,  zejména  na
odměně a cestovném přednášejícího. Vzor dohody o provedení vzdělávací akce
je přílohou této směrnice.

G/ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Posuzování splnění podmínek činnosti UV a PO se provádí zásadně v červenci
každého roku.
2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením na jednání RV ČSV dne

25. 3. 2017.
3) Současně se zrušuje platnost směrnice ČSV č. 1/2014.
4) Znění směrnice obsahuje změny schválené RV ČSV 24.8.2019 a 22.8.2020.

Mgr. Jarmila Machová v. r. Ing. Petr Šerák v.r.
předsedkyně tajemník



Dohoda o provedení vzdělávací akce

ZO, OO ČSV ………………………………………………………………………………………………………

IČ: ……………………………… sídlo: ………………………………………………………………………..…

zastoupená předsedou ………………………….……… a jednatelem ………………………………………
dále organizátor

a

jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………….………

Bytem: ……………………………………………………………………………………………………………..

dále lektor

uzavírají tuto dohodu o provedení vzdělávací akce (přednášky, kurzu):

Lektor se zavazuje, že provede přednášku, kurz* pro organizátora dle podmínek níže uvedených.

Téma přednášky: ………………………………………………………………..

Termín přednášky: ……………………………………..……………………....

Místo přednášky: ………………………………..………………………………

Délka přednášky: ……………………………………………………………..…

**Požadavky lektora k zajištění organizátorem: 

………………………………………………………………………………………………………………………

Organizátor se zavazuje zaplatit lektorovi odměnu za provedení vzdělávací akce ve výši ……………Kč
za každou ukončenou hodinu přednášky (60 minut).

***Cestovné přednášejícího vypořádá po ukončení vzdělávací akce organizátor a to takto: 

………………………………………………………………………………………………………………………

Odměna a cestovné budou vyplaceny hotově po uskutečnění přednášky.

Dne:       

                                     

organizátor:                                           lektor: 

*Nehodící se škrtněte

**Požadavky lektora – nemusí být žádné, nebo např. dataprojektor, počítač v případě prezentace témat apod.

***Cestovné je možno domluvit s odkazem na zákoník práce – použití soukromého vozidla (základní sazba, spotřeba paliva, stravné) nebo
odlišně podle možností organizátora, tj.ne všech druhů cestovních náhrad, ale pouze některých, např. jen poskytnutí jízdních výdajů. 




