Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, z.s.
za I. pololetí roku 2018
Rok 2018 je třetí rok ve funkčním období současného vedení Českého svazu včelařů, z.s., (dále též
ČSV nebo svaz) zvoleného na X. sjezdu ČSV v roce 2015.
Vedení svazu pracovalo ve složení jako v minulém roce s těmito změnami:
V březnu 2018 rezignoval na funkci člena RV Zdeněk Žák, Ing. Tomáš Marcol rezignoval na funkci
předsedy a člena ekonomické komise.
Republikový výbor se podle plánu práce sešel v Nasavrkách 25. 3. 2018, zároveň s ÚKK. Na svém
zasedání mimo jiné vzal na vědomí rezignaci jak člena RV (Zdeňka Žáka), tak rezignaci předsedy
odborné komise (ekonomické komise – Ing. Tomáše Marcola). Dále byla jmenována členkou
Redakční rady – Zuzana Samleková.
Na březnovém zasedání (kromě dalších bodů) schválil Republikový výbor účetní závěrku za rok 2017,
Zprávu o činnosti a hospodaření svazu za rok 2017, Zprávu o plnění rozpracovaných úkolů X. sjezdu
ČSV, změnu Jednacího řádu RV ČSV, Plánu práce na rok 2018 a zrušil Směrnici pro prohlížitele
včelstev. Stanovil podmínky převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r. o. Vyslechl a
vzal na vědomí zprávy PRV, ÚKK a odborných komisí. Dále uložil úkoly předsednictvu RV a
sekretariátu.
Předsednictvo RV v I. polovině roku 2018 zasedalo celkem sedmkrát podle plánu práce RV ČSV, z.s.
na rok 2018. Zasedání probíhají v Praze, v době konání Republikového výboru zasedá PRV v SOUVVVC, o.p.s., v Nasavrkách.
Odborné komise se pravidelně setkávaly při jednáních dle Plánu práce na rok 2018.
Dotace podle Nařízení vlády 197/2005 Sb.
Včelařským rokem 2017/2018 vstoupila ČR do 2. roku tříletého programového období vymezeného
Českým včelařským programem 2017 až 2019. Pro rok 2018 byla určena dotační částka pro
„EURODOTACE“ ve výši 63 863 596 Kč. Český svaz včelařů shromažďuje požadavky jednotlivých
chovatelů včel. U doručených požadavků provádí evidenci a základní administraci, v případě
neúplných požadavků vyzývá chovatele k doplnění povinných údajů, zpracovává přehledy dle pokynů
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Státního zemědělského intervenčního fondu a provádí nezbytné úkony související s administrací
eurodotací.
V roce 2018 bylo zatím zpracováno téměř 3 tis. požadavků o dotaci. Největší zájem projevili
chovatelé včel jako již tradičně o opatření „Technická pomoc - pořízení nového zařízení“, kde bylo
zatím evidováno 2 402 požadavků (ke dni 12. 7. 2018).
Národní dotace 1.D
Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování národních dotací pro rok 2018, byly zpracovány
v součinnosti s odborným útvarem MZe a společně s vnitřní směrnicí ČSV k zajištění administrace
jsou publikovány tak jako každý rok v časopise Včelařství č. 8/2018 a na webových stránkách.
Národní dotace NNO
Pro rok 2018 byly ČSV přiděleny Ministerstvem zemědělství ČR, na základě žádostí, dotace na šest
projektů:
Mezinárodní spolupráce a přeshraniční aktivita ve včelařství
Celkové náklady projektu
400 000,- Kč
Výše přidělené dotace
280 000,- Kč
Poskytování specifických poradenských služeb v oblasti včelařství
Celkové náklady projektu
285 715,- Kč
Výše přidělené dotace
200 000,- Kč
Profesní vzdělávání ve včelařství a plemenářská práce
Celkové náklady projektu
500 000,- Kč
Výše přidělené dotace
350 000,- Kč
Vzdělávací a společensko-prospěšná činnost ve včelařství, plemenářská práce v chovu včel, tlumení
nemocí včel
Celkové náklady projektu
16 435 417,- Kč
Výše přidělené dotace
11 500 000,- Kč
Včelařské kroužky a další volnočasové aktivity dětí a mládeže
Celkové náklady projektu
500 000,- Kč
Výše přidělené dotace
350 000,- Kč
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
Celkové náklady projektu
Výše přidělené dotace

400 000,- Kč
280 000,- Kč

Všechny projekty jsou poskytnuty s intenzitou podpory 70 procent. Celková výše dotačních
prostředků je 12 960 000,- Kč. Ve výše uvedených dotacích nejsou zahrnuty činnosti zajišťované
SOUV-VVC, o. p. s., které si podávalo žádost o NNO samostatně mimo ČSV. V I. pololetí roku 2018
probíhal finanční vztah mezi ČSV a SOUV-VVC na základě jednotlivých objednávek a fakturací.
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Legislativa ČSV
Na březnovém zasedání RV ČSV, z.s. byla schválena změna Jednacího řádu RV ČSV, z.s. a zrušena
směrnice pro prohlížitele včelstev.
GDPR
Dne 25. května 2018 vstoupilo v ČR v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) – známé jako GDPR. Nařízení stanoví změny pro
zvýšení ochrany osobních údajů. Současně přestal platit zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů.
ČSV jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem řízení organizačních
záležitostí ČSV, evidenci členů, přehledu o placení členských příspěvků, zasílání časopisu Včelařství,
Odborných včelařských překladů a jiných periodik, účasti členů na Svépomocném fondu a úrazovém
pojištění, zasílání korespondence, poskytování státních podpor a dotací, voleb do orgánů ČSV a účasti
v komisích.
Z těchto důvodů je nutno změnit formuláře členských přihlášek (fyzické osoby, VKM, přihlášky dětí
do VKM) a informovat stávající a nové členy ČSV o tom, jaké údaje a k jakému účelu svaz zpracovává,
případně je požádat o souhlas se zpracováním určitých osobních údajů. Právní úsek intenzivně
pracuje i na změně všech dalších dokumentů ČSV a průběžně informuje členy prostřednictvím
webových stránek, připravuje se oběžník mimo jiné i k tomuto tématu.
Novinky v oblasti obecně závazných právních předpisů
•

•

Nová vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů, účinnost 22. 2. 2018.
Nová vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o
opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých
souvisejících vyhlášek, účinnost 22. 2. 2018.

Včelpo, s.r.o.
Na základě nabídky k prodeji byl vybrán Republikovým výborem ČSV zájemce o koupi p. Petr Vydra
(nabídka 10 milionů Kč). Zájemce na základě výsledků auditu DD společnosti, který si sám zajistil, od
svého záměru v dubnu odstoupil. ČSV proto nabídl možnost koupě dalšímu ze zájemců o koupi
společnosti p. Janu Šmídovi (původní nabídka 12 milionů Kč). Finanční situace společnosti je i však
nadále vážná, a to v důsledku vyměřených sankcí a omezení výrobní činnosti a vysokých závazků
zejména u řetězce Kaufland. ČSV činí kroky k tomu, aby společnost Včelpo s.r.o. získala všechna
oprávnění k výrobě v souladu s platnými předpisy a současně, aby plnila své finanční závazky. O
jednotlivých krocích je informováno PRV a průběžně Republikový výbor předsedkyní ČSV.

SEKRETARIÁT RV ČSV
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Funkci tajemníka vykonává Ing. Petr Šerák, o činnosti tajemníka je informováno předsednictvo
Republikového výboru na pravidelných jednáních. Odborné a provozní oddělení vede na plný
úvazek Ing. Petra Mikšovská. Do tohoto oddělení byla na zkrácený pracovní úvazek přijata Martina
Studničková, která svůj pracovní poměr ve zkušební době ukončila k 28. 6. 2018. Právní záležitosti
sekretariátu zajišťuje v pracovním poměru od 1. 1. 2018 Mgr. Martin Roztočil MBA, MPA.
Úrazové pojištění
ČSV vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů ČSV. Za I. pololetí
roku 2018 byly pojišťovně postoupeny celkem 4 řádně vyplněné žádosti „Oznámení o úrazu, trvalé
následky“ s příslušnými přílohami, 2 žádosti pojišťovna zamítla, že není věc předmětem pojistného
plnění nebo že je krátká doba po úrazu ohledně trvalých následků. Na úrazovém pojištění
pojišťovna vyplatila v I. pololetí roku 2018 celkem 20.500 Kč. Tyto úrazy byly způsobeny např. při
práci s kotoučovou pilou, s hoblovkou, nebo nošením těžkých břemen. V květnu 2018 došlo k
úpravě smluvního ujednání v tom smyslu, aby byli pojištěni členové včelařských kroužků do 18 let
věku. Dosud bylo pojištění pouze na trvalé následky, případně smrt následkem úrazu, v roce 2017
bylo rozšířeno o dobu nezbytného léčení pro členy do 15 let věku.
Stav za I. pololetí roku 2018 celkem:
ČSV zaslal pojišťovně k vyřízení ………………………………………………….. 4 žádosti
Pojišťovna zamítla ……………………………………………………………………… 2 žádosti
Pojišťovna vyplatila žadatelům celkem ……………………………………... 20.500 Kč
Výkazy majetku
Vzhledem k novele zákona u účetnictví vznikla povinnost pobočných spolků k uveřejňování výkazu
majetku v rejstříkovém soudu. ČSV k tomuto nechal vytvořit modul v CIS, který usnadňuje
vyplňování daného formuláře. Jelikož většina spolků žádá o vložení výkazu od ČSV, i tato agenda je
zajišťována sekretariátem RV ČSV. Tuto povinnost za rok 2016 splnilo 428 základních organizací a
39 okresních organizací. Za rok 2017 předalo výkazy 190 základních organizací a jen 14 okresních
organizací. Této problematice je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Organizační jednotky svazu – zápis do spolkového rejstříku
Z celkového počtu necelých 1100 základních organizací a 77 okresních organizací není řádně
proveden zápis u 12 základních organizací 1 okresní organizace.
Svépomocný fond
Počátkem roku 2018 byl stav účtu SF 27.458.103,92 Kč, příděl činí 4.288.676. Kč. V I. pololetí roku
2018 bylo na sekretariát ČSV doručeno 50 žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu. Všechny
žádosti byly projednány. Zamítnuto bylo 7 žádostí, přijatá odvolání proti rozhodnutí byla projednána
v komisi SF, která v I. pololetí roku 2018 zasedala jednou. Kromě jedné žádosti, kde byl komisí přiznán
doplatek, bylo u ostatních žádostí potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí sekretariátu. Nejvíce škod na
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včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem (krádeže, vandalství). Další byly
způsobeny požárem.
V I. pololetí roku 2018 vyplatila účtárna poškozeným včelařům 390.413 Kč. Další náklady ze SF
znamenaly poštovné, bankovní poplatky, cestovné komise SF a soudní poplatky a pojištění. Celkové
výdaje ze Svépomocného fondu za I. pololetí roku 2018 tak, jak jsou vykazovány účtárnou
sekretariátu RV ČSV, dosáhly 640.924,60 Kč včetně pojištění.
Nájemní smlouvy – nebytové prostory:
K problematice nájemních smluv: smlouva o nájmu nebytových prostor s JUDr. Zdeňkem Remešem,
advokátem (smlouva na dobu neurčitou), byla vypovězena z důvodu pozdního placení nájemného,
smlouva s Absolura s.r.o. je účinná od 1. 5. 2015 s dobou trvání 5 let, nájemní smlouva s Institutem
Bernarda Bolzana v.o.s. je platná do 1. 8. 2018 a v současné době je schválen další dodatek
o prodloužení nájemní smlouvy na další 3 roky.
Nájemní smlouvy – byty:
MUDr. Irina Jokešová (doba neurčitá), Salačovi (doba neurčitá), p. Brumovský (do 30 4. 2019), pí.
Řeřichová (doba neurčitá). Nájemní smlouva s Čapajka group, s. r. o. byla k 31. 5. 2018 ukončena a
nová nájemní smlouva byla uzavřena s paní Oksanou Kavats (do 31. 8. 2018). Jeden byt je neobsazen,
připravuje se projektová dokumentace pro jeho opravu.
Centrální informační systém (CIS)
CIS usnadňuje získávání věrohodných informací pro řízení svazu a práci organizačních složek a byl
zaznamenán zájem o spolupráci při využití těchto údajů ze strany státní správy. Českému svazu
včelařů byly předloženy požadavky a nabídky na doplnění současných modulů systému a ČSV
průběžně daný stav zlepšuje dle zadávaných požadavků. Naplnění jednotlivých vrstev dat a smluvní
zajištění je v gesci IT komise. V prvním pololetí byly vytvořeny tyto moduly: modul pro chovatele
matek a pro evidenci VKM.
KNIHOVNA
Za první pololetí roku 2018 bylo do knižního fondu připsáno 74 přírůstků, celkem knihovna čítá 9 356
knih. Do Včelařského střediska v Rosicích bylo zasláno 14 knih a 6 audiovizuálních nosičů. Počet
výpůjček činil 1 269 (480 knih, 165 DVD a 624 časopisů).
PODATELNA, EXPEDICE A ČLENSKÁ EVIDENCE
Podatelna zajišťovala plynulý chod zásilek, dotačních podání, dávek pro zasílání, evidencí a další.
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PRÁVNÍ
Přehled soudních sporů vedených svazem v 1. pololetí 2018
Jedním ze sporů je požadavek Pro Včely, s. r. o. o zadostiučinění, kdy měl být žalobce poškozen
uveřejněním článku v časopise Včelařství v rubrice Komise pro realizaci a osvětu pod názvem
„Hodnocení vybraných úlů z pohledu spotřebitele“. V tomto článku se hodnotí výrobky žalobce –
vybrané úly z pohledu kritiky spotřebitelů. Jednání soudu zatím nebylo skončeno.
Ze strany ČSV byla též podána žaloba na pí. Salačovou na nájemkyni bytu v sídle ČSV, z.s. a to na
vyklizení bytu a o zaplacení dlužného nájemného. Jednání soudu dosud nebylo nařízeno.
ČSV podal trestní oznámení Městskému státnímu zastupitelství, když bylo zjištěno, že Základní
organizace ČSV Mladá Boleslav se svým usnesením rozhodla o odchodu z ČSV a způsobila ČSV
majetkovou újmu ve výši cca 154.000 Kč a dále část inventáře prodala soukromé osobě v hodnotě
15.000 Kč. Tím došlo k hrubému porušení Stanov ČSV. Městské státní zastupitelství toto jednání
neshledalo, jako trestnou činnost. Proto byla podána občanskoprávní žaloba a vymáhá se způsobená
škoda jednak na nově založeném spolku a současně na statutárních zástupcích.
ČSV dále zastupuje p. Martina Kaplana proti firmě Multiagro v.o.s. Slatina - došlo k otravě 25 včelstev
a 2 oddělků. Zatím podána předžalobní výzva.
ČSV podala též žalobu za ČSV ZO Perštejn proti pí Seničové, která je vdovou po pokladníkovi ZO, který
měl pokladní hotovost ve výši 40 215,- Kč u sebe. Jmenovaná nejprve spolupracovala, následně
odmítla vydat finance s tím, že se tam nenalézají. Nebylo zahrnuto do dědického řízení, jednání
soudu dosud nenařízeno.
ČSV rovněž zastupuje několik svých členů v sousedských sporech týkajících se chovu včel –
v prvoinstančních řízeních zatím úspěšně, probíhají odvolací řízení.
REDAKCE
Odpovědným redaktorem je RNDr. Petr Kolář, za agendu inzerce a jubileí je od 1. 10. 2017
zodpovědná Alice Ošmyková.
Časopis Včelařství
Redakce zajistila vydávání časopisu a inzertních novin v prvním pololetí roku 2018. Byla rozšiřována
databáze přispívajících autorů. Tematické okruhy byly naplňovány takto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

věda, výzkum a teorie související s chovem včel
15
praktické ověřené zkušenosti a doporučení pro provozní praxi ošetřování včelstev 22
nové ověřené pomůcky a zařízení
5
včelí produkty, jejich zpracování, využití a propagace jejich odůvodněné spotřeby 8
plemenářská práce v chovech včel
7
zdravotní situace v chovech včel, poznatky a nařízení ke zdolávání nemocí včel
11
odborná a metodická pomoc pro vzdělávání mladých a začínajících včelařů
30
ekologie, včelí pastva a výživa včel
11
aktuální poznatky ze zahraničí využitelné ve včelařství v ČR
8
Svazová činnost, základní a okresní organizace, KKV
29
6

11 Svazová činnost, předsedkyně, PRV, RV, sekretariát, komise
12 Ostatní, nezařazené

17
35

Předtiskovou přípravu na základě uzavřených smluv zajišťuje grafické studio ARTedit a tisk tiskárna
EUROPRINT, a. s. Distribuci Včelařství zajišťuje Česká pošta, respektive firma Postservis. Současný
náklad se ustálil na výši přes 56 tisíc výtisků, změny nastávají průběžně měsíčně řádově v počtu
desítek či stovek výtisků, což je způsobeno aktuálními změnami v členské základně. O cca 1000
výtisků méně představuje náklad Včelařských inzertních novin, které jsou distribuovány společně s
časopisem jako vklad. Důvodem nižšího nákladu je skutečnost, že se Včelařské inzertní noviny
nedistribuují na Slovensko.
Redaktor průběžně spolupracuje s redakční radou, která dává náměty pro články. V případě potřeby
konzultuje texty se včelařskými odborníky. Čtyři až pět dnů před každou odevzdávkou do tiskárny
zasílá redaktor PDF celého časopisu k náhledu a eventuálním připomínkám všem členům redakční
rady.
Součástí časopisu je i pravidelná Příloha, ve které jsou publikovány materiály, formuláře, zásady,
komentáře k zákonům apod., které bezprostředně souvisejí s činností chovatelů včel - členů ČSV.
Příloha vychází dle potřeby v rozsahu 8, 16, 24 nebo 64 stran.
Náklady na měsíčník Včelařství za období 1-6 2018 dosáhly částky 3 237 489,25 Kč.
Internetová média
ČSV v rámci internetu působí na webových stránkách www.vcelarstvi.cz a dále má profil na sociální
síti Facebook, v současné době je počet fanoušků kolem cca 12,5 tisíc. Kvalita webových stránek
roste, stejně jako počet návštěvníků stránek a FCB. Došlo též k nárůstu elektronické komunikace
v rámci ČSV, přesto základní poštovní zasílání některých dokumentů (časopisy, propagace) je
nezbytné. ČSV situaci průběžně sleduje a vždy se snaží reagovat na potřeby členů a situaci zlepšovat.
Základní organizace ČSV získávají též potřebnou praxi – viz jejich samostatné webové stránky. Situace
je průběžně probírána i na jednáních Komise pro informatiku. Jako zdroj informací je také nezbytný
CIS.
Odborné včelařské překlady 2018
Redakce spolupracuje s Ing. Alešem Vojtěchem na vydávání OVP. Rozeslala překlady článků a
připravila dohody s jednotlivými překladateli. Pro následující číslo začala příprava textů a fotografií,
skenování fotografií pracovnicí knihovny pokračuje – čímž dochází k úspoře finančních prostředků.
Výsledné zpracování současných OVP je tak v plné barvě a je možné je použít i v datové formě.
Ediční plán
Racionalizační a osvětová komise realizuje ediční plán pro rok 2018. Zásadní je příprava vydání
včelařského nástěnného kalendáře 2019 a malých kalendáříků, které si získaly u včelařů velkou
oblibu.
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ODBORNÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Na pozici vedoucího oddělení působí Ing. Petra Mikšovská.
Odborné a provozní oddělení v průběhu I. pololetí roku zajišťovalo poradenský servis včelařské
veřejnosti, agendy učitelů včelařství, přednášejících odborníků a chovu včel, ve spolupráci s SOUVVVC, o.p.s., Nasavrky zajistilo expozici na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Nová expozice ČSV
byla věnována historii včelařství s ohledem na letošní oslavy 100 let od vzniku republiky. Odborné
oddělení také průběžně zajišťuje nové materiály na výstavy a propagaci. Kromě běžné činnosti, byly
aktualizovány statistické údaje ze včelařství, které jsou hojně využívány veřejností i dalšími
institucemi. Aktualizované údaje u vybraných komodit jsou následující (údaje byly získány z
oficiálních čísel statistického úřadu:
Průměrná spotřebitelská cena medu se pohybovala od 211,18 Kč/kg v lednu do 208,90 Kč/kg v
květnu. Za první čtyři měsíce letošního roku bylo dovezeno 1 021 664 kg medu za průměrnou cenu
64,15 Kč/kg a 4 555 kg vosku za průměrnou cenu 190,34 Kč. Vyvezeno bylo 414 722 kg medu za
průměrnou cenu 91,85 Kč/kg. O vývozu surového vosku nejsou informace.
Pod vedením oddělení byla také dokončena oprava podlahy v kancelářích podatelny a expedice
včetně nového vybavení nábytkem.
Agendy ČSV
Učitelé včelařství
Na základě provedené inventury seznamu učitelů včelařství došlo v první polovině letošního roku ke
snížení jejich počtu. Statut zanikl těm, kteří neplnili podmínky Směrnice 4/2017, nebo ukončili
členství v ČSV, případně ukončili činnost na vlastní žádost – většinou ze zdravotních důvodů.
Celkem je evidováno 166 učitelů včelařství z celé republiky. Nejvíce učitelů včelařství je v Jihočeském
kraji a nejméně v kraji Karlovarském, viz tabulka.

UČITELÉ VČELAŘSTVÍ
Kraj
počet
Hlavní město Praha
9
Jihočeský kraj
30
Jihomoravský kraj
16
Karlovarský kraj
2
Královéhradecký kraj 10
Liberecký kraj
9
Moravskoslezský kraj 23
Olomoucký kraj
8
Pardubický kraj
13
Plzeňský kraj
9
Středočeský kraj
20
Ústecký kraj
5
Vysočina
8
8

Zlínský kraj

Celkový součet

4

166

Přednášející odborníci
Celkem je jmenováno 78 přednášejících odborníků s největším zastoupením ve Středočeském kraji.
Nejméně přednášejících odborníků je stále v kraji Karlovarském viz tabulka.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ ODBORNÍCI
Kraj

Počet

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

9
3
9
2
5
3
6
4
5
4
10
4
5
9

Celkový součet

78

Jelikož v loňském roce bylo na základě rozhodnutí předsednictva Republikového výboru dočasně
pozastaveno jmenování nových přednášejících odborníků, jsou noví odborníci v letošním roce
jmenováni pouze ve výjimečných případech, kdy je pro určitý kraj nedostatek přednášejících v daném
oboru. V prvním pololetí tohoto roku byla také dokončena inventura seznamu přednášejících
odborníků a ti, jejichž činnost nebyla dlouhodobě v souladu se Směrnicí ČSV, z.s č. 4/2017 pro činnost
sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků, byli ze seznamu vyškrtnuti.
Prohlížitelé včelstev
Směrnice 1/2012 týkající se prohlížitelů včelstev byla na březnovém RV zrušena. Uvažuje se o využití
části bývalých prohlížitelů včelstev nově jako specialistů určených ke kontrole chovu v rámci
chovatelského sdružení po vypracování nové směrnice a absolvování příslušného kurzu.
Zpracovatelé medu a včelích produktů
ČSV eviduje celkem 25 učitelek a učitelů zpracování včelích produktů v domácnosti.
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ZPRACOVATELÉ MEDU A VČELÍCH PRODUKTŮ
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Celkový součet

počet
0
1
3
0
1
0
7
1
1
1
2
3
3
2

25

Šlechtitelské a rozmnožovací chovy
Pro rok 2018 je do šlechtitelského programu zapojeno 35 vyšších šlechtitelských a 17
rozmnožovacích chovů včely medonosné kraňské. Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon) byla začátkem roku vypracována výroční zpráva za rok 2017, která se týkala realizace
šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské. Zpráva je uveřejněna na webu ČSV a
byli s ní seznámeni všichni chovatelé matek, kteří se 7. 3. 2018 účastnili semináře v Nasavrkách.
Včelařské kroužky mládeže VKM
Oddělení vede v současné době v evidenci celkem 218 včelařských kroužků mládeže, které
navštěvuje 1967 mladých včelařů. Jako každoročně proběhl v lednu seminář vedoucích včelařských
kroužků v Nasavrkách. Vzhledem k vysokému počtu VKM se tohoto semináře zúčastnila polovina
vedoucích. Druhá polovina semináře je naplánována na říjen 2018.
ZLATÁ VČELA
Letošní 29. ročník soutěže mladých včelařů Zlatá včela proběhl poprvé ve dvou kategoriích: mladších
a starších žáků.
Ve dnech 25. - 27. 5. 2018 s v Nasavrkách konalo finále kategorie starších žáků. Do celorepublikového
kola se z dvanácti oblastních kol probojovalo 36 nejlepších mladých včelařů. Kromě vědomostního
testu a obhajoby Samostatné písemné práce před odbornou porotou a včelařskou veřejností museli
soutěžící zvládnout i další disciplíny z oblasti botaniky, mikroskopování, včelařských pomůcek,
včelařské praxe, nebo poznávání druhů medů. Ve finále se pak soutěžilo ve značení matek,
přelarvování a tvorbě oddělků.
Na celkovém prvním místě se v kategorii starší žáci umístil Marek Matulík - VKM Uherský Brod, druhé
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místo obsadil Jakub Heicl - VKM Stříbro a třetí místo patřilo Janu Maternovi - VKM Hostinné. Mezi
dalšími finalisty byl Radek Macháč, Filip Stejskal a Eliška Šebková. Výherci se jako reprezentanti ČR
kvalifikovali na červencovou mezinárodní včelařskou soutěž IMYB ve Francii.
Historicky první finálové kolo Zlaté včely v kategorii mladších žáků se konalo v Nasavrkách ve dnech
18. - 20. 5. 2018. Oblastními koly vyselektovaných 36 nejlepších malých včelaříků prožilo finálový
víkend plný her a soutěží, při kterých se poznávali včelařské pomůcky, skládalo puzzle s obrázky včel
atd.
Na celkovém prvním místě se v mladších žácích umístila Marie Horčicová - VKM Včelaříci
Rovensko, druhé místo obsadil Josef Lisoněk - VKM Uherský Brod a třetí místo patřilo Tomáši
Truncovi - VKM Slatiňany. Mezi dalšími finalisty byla Pavla Šafrová, Anežka Šebková a Jan Doležal.
Obě kategorie mladých včelařů prokázaly vysokou úroveň znalostí jak teoretických, tak praktických.
Zásluhou vedoucích VKM a komise pro práci s mládeží se soutěž Zlatá včela stále rozvíjí.

ZDRAVÍ VČEL, NÁKAZOVÁ SITUACE
Varroáza
Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření pro 2018 podle výsledku
vyšetření směsných vzorků zimní měli, odevzdaných do 15. 2. 2018. Postupovala v souladu s
Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 a dalších novelizovaných právních
veterinárních norem, zejména vyhlášky č.18/2018 Sb. Komise pro zdraví včel na svém jednání 26. 6.
2018 projednala účinnost všech opatření a konstatovala, že zatím uplynulo jen velmi krátké období,
které neumožňuje seriózní posouzení skutečné účinnosti všech opatření.
Mor včelího plodu
Nákazová situace se v rámci České republiky nelepší, stále jsou zjišťována další ohniska nákazy. Proti
nákaze se bojuje důsledným dodržováním veterinárních předpisů a dobré hygieny chovů. Komise pro
zdraví včel na svém posledním jednání 26.6.2018 vypracovala návrh plošného ozdravovacího
programu od moru včelího plodu na území ČR a předala ho PRV jako podklad k dalšímu jednání s MZe
a SVS.
Mapy ukazující vývoj nákazové situace v ČR za I. pololetí 2018. (červený špendlík vyznačuje ohniska,
žlutě ohraničená jsou pásma MVP). Kolísající počty ohnisek jsou ovlivněny realizovaným plošným
vyšetřením měli prováděným v některých krajích z prostředků krajských úřadů.
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Stav ke dni 15. 2. 2018

Stav ke dni 15. 4. 2018
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Stav ke dni 30. 6. 2018

Administrativní a odborné práce zajišťované sekretariátem
Kromě výše uvedených oblastí zajišťovaných sekretariátem jako přímá agenda, sekretariát se
spolupodílel na zajišťování činností jednotlivých komisí, a to nejen organizováním schůzek členů
těchto komisí, ale i plněním jednotlivých úkolů, které byly výstupem z těchto jednání. Správným
krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků sekretariátu je možnost ověřit si v praxi
ošetřování včelstev a sjednotit užívanou včelařskou terminologii na včelstvech umístěných
v prostorách sídla ČSV v Křemencově ulici. Součástí prezentace svazu bylo i uskutečnění několik
medobraní, na které byli pozváni zástupci spolupracujících institucí – poslanci, pracovníci MZe, SZIF
apod.
ZÁVĚR
Sekretariát plnil v prvním pololetí roku 2018 úkoly zadané předsednictvem. Na uvolněná místa byli
v rámci provedených výběrových řízení za součinnosti předsednictva RV přijati noví pracovníci. Je
nastoupena cesta stabilizace a je požadována vyšší odborná úroveň jednotlivých pracovníků. Noví
pracovníci jsou přijímáni na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, která dává dostatečný prostor
k ověření kvalifikační způsobilosti pracovníka. Určitým problémem je skutečnost, že není dostatek
vhodných kandidátů na práci na sekretariátu, neboť je požadována i znalost včelařské problematiky,
aby mohly být poskytovány komplexní informace tazatelům i laické veřejnosti.
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