Zpráva o činnosti a hospodaření Českého
svazu včelařů, z.s. za rok 2017
Rok 2017 je druhým rokem funkčního období současného vedení Českého svazu včelařů, z.s., (dále
též ČSV nebo svaz) zvoleného na X. sjezdu ČSV v prosinci 2015.
Vedení svazu pracovalo ve složení jako v minulém roce s těmito změnami:
V srpnu 2017 rezignoval na své funkce (člena RV, člena PRV, člena ekonomické komise) Ing. Zdeněk
Hromek.

Republikový výbor se podle plánu práce sešel v Nasavrkách 25. 3. 2017, 26. 8. 2017 a 26. 11. 2017
zároveň s ÚKK. Na svých zasedáních mimo jiné vzal na vědomí rezignace jak členů RV (Karla Pešouta
na funkci člena RV za OO Děčín, Jiřího Cafourka na všechny své funkce z OO Praha Zdeňka Hromka
na všechny své funkce), tak rezignace členů odborných komisí (redakční rady Václava Švamberka,
Radky Ingrové, Dany Belušové, rezignace členů komise pro práci s mládeží Jiřího Pízy, Marie
Knödlové, Josefa Macků, Rudolfa Vlkoviče, Marcely Mališkové, Jiřího Cabalky). Do funkcí členů RV
kooptoval Alenku Příhodovou za OO Děčín, Jiřího Novotného za OO Blansko, Augustina Uváčika za
MěV Praha a Martina Čecháčka za OO Opava. Dále byli jmenováni členové odborných komisí:
František Čáp – členem racionalizační a osvětové komise, Gabriela Bartošová – členkou ekonomické
komise. Na srpnovém zasedání Republikový výbor odvolal zbylé členy komise pro práci s mládeží a
Redakční rady a zvolil členy nové. Do komise pro práci s mládeží jmenoval: Veroniku Šebkovou jako
předsedkyni, Rudolfa Rybáře, Oldřicha Koubka, Jana Podpěru, Petra Stibora, Ivetu Mrázkovou a
Milana Motyku. Do Redakční rady jmenoval: Zdeňka Kulhánka jako předsedu, Vlastimila Dlaba,
Miloslava Peroutku, Oldřicha Veverku, Oldřicha Doležala a Pavla Cimalu. Kromě doplnění těchto
komisí, byli jmenováni členové dvou komisí, které byly v lednu 2016 schváleny, avšak dosud
nenaplněny. Jedná se o: Rozhodčí komisi, kam byli jmenováni: Miroslav Prchal, Petr Příkazský, Josef
Šťastný, Vlastimil Zemánek a Josef Schorm. Dále Farmářská komise, kam byli jmenováni členové:
Marie Bučánková, Pavel Košec a Ladislav Toman.
Na březnovém zasedání kromě dalších bodů schválil Republikový výbor účetní závěrku za rok 2016,
Zprávu o činnosti a hospodaření svazu za rok 2016, čtyři nové směrnice, řád pro udělování čestných
ocenění, řád archivační a skartační. Vyslechl a vzal na vědomí zprávy PRV, ÚKK, Dozorčí rady
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společnosti Včelpo spol. s r. o., VÚVč, Dol a další. Uložil úkoly předsednictvu RV, sekretariátu,
tajemníkovi sekretariátu a ekonomické komisi zpracovat metodickou příručku pro práci pokladníků
základních organizací. Na srpnovém zasedání Republikový výbor schválil Zprávu o činnosti a
hospodaření za I. pololetí roku 2017, Změnu Rozpočtu a Plánu práce na rok 2017, jako každý rok
rozdělení příspěvků na administraci dotace 1.D pro rok 2017, změnu směrnice organizačního
zabezpečení vzdělávacích činností pořádaných organizačními jednotkami svazu a tři nové směrnice
spolu se Statutem Rozhodčí komise a Statutem chovatelského fondu. Dále na svém zasedání schválil
prodloužení zástavního práva u Komerční banky na pozemky ČSV v k. ú. Obora u Boskovic a prodej
včelařské stanice Jabloňany. Vzal na vědomí informace o vývoji situace ve společnosti Včelpo a o
novinkách v SOUV-VVC, o. p. s. V srpnu bylo také schváleno nejvyšší svazové vyznamenání „Za
zásluhy o včelařství“ pro př. Miroslava Tauera. Listopadové zasedání především řešilo prodej
společnosti Včelpo, jež byl po vyslechnutí dvou nabídek (Jana Šmída a Petra Vydry) schválen záměr
prodeje př. Petru Vydrovi. Dále bylo, jako je tomu každý rok na programu schválení Plánu práce a
Rozpočtu na následující rok.
Předsednictvo RV v roce 2017 zasedalo celkem patnáctkrát podle plánu práce RV ČSV, z.s. na rok
2017. Zasedání probíhají v Praze, v době konání Republikového výboru zasedá PRV v SOUV-VVC,
o.p.s., v Nasavrkách.
Odborné komise se pravidelně setkávaly při jednáních dle Plánu práce na rok 2017.
Dotace podle Nařízení vlády 197/2005 Sb.
Včelařským rokem 2016/2017 vstoupila ČR do nového tříletého programového období vymezeného
Českým včelařským programem 2017 až 2019. Pro rok 2017 byla určena dotační částka pro
„EURODOTACE“ ve výši 67 580 061 Kč.
V roce 2017 bylo zpracováno téměř 3 tis. požadavků o dotaci. Největší zájem projevili chovatelé včel
jako již tradičně u opatření „Technická pomoc - pořízení nového zařízení“, kde bylo evidováno 2 611
požadavků a vyplaceno téměř 36 mil. Kč. Druhá nejvyšší finanční částka, necelých 26 mil. Kč, byla
použita na řešení zdravotního stavu včelstev prostřednictvím opatření „Boj proti varroáze“. Celková
výše oprávněných požadavků ve včelařském roce 2016/2017 převýšila alokovanou částku o 15,1 mil.
Kč. Nároky u opatření „Technická pomoc“, s výjimkou včelařských kroužků pro děti a mládež (VKM),
a „Racionalizace kočování“ bylo nutné v této souvislosti upravit koeficientem krácení ve výši 0,4359.
Opatření „Boj proti varroáze“, „Úhrada nákladů na rozbory medu“, „Obnova včelstev“ a podopatření
„Technická pomoc vzdělávací akce – včelařské kroužky pro děti a mládež (VKM)“, jako prioritní
opatření programu, krácena nebyla.
V roce 2017 došlo ke zmírnění poklesu koeficientu krácení a zastavení trendu meziročního snižování
skutečné výše poskytované dotace u krácených opatření. Výši koeficientu krácení pozitivně ovlivnilo
navýšení příspěvku ze strany EU a příznivý směnný kurz před ukončením intervencí ČNB.
Národní dotace 1.D
Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování národních dotací pro rok 2017, byly ještě během
prvního pololetí zveřejněny na internetových stránkách svazu a MZe. Stejně tak jako v předchozím
roce byla poskytnuta dotace v celkové výši 105 milionů Kč. Rozdělení těchto prostředků pro všechny
žádající chovatele bylo povedeno na základě schválené metodiky MZe a ČSV zajistil i administraci
dotace v místech, kde nepůsobí žádná ZO. Těchto tzv. „bílých míst“ bylo v ČR celkem sedm. Výše
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dotace 1.D na jedno zazimované včelstvo činila 156 Kč na celkem 635 807 včelstev.
Národní dotace NNO
Pro rok 2017 byly ČSV přiděleny Ministerstvem zemědělství, na základě žádostí, dotace na tři
projekty:


Mezinárodní spolupráce a přeshraniční aktivita ve včelařství
Celkové náklady projektu
400 000 Kč
Výše přidělené dotace
280 000 Kč



Vzdělávací a společensko-prospěšná činnost ve včelařství, plemenářská práce v chovu
včel, tlumení nemocí včel
Celkové náklady projektu
17 142 858 Kč
Výše přidělené dotace
12 000 000 Kč



Včelařské kroužky mládeže a další volnočasové aktivity dětí
Celkové náklady projektu
714 286 Kč
Výše přidělené dotace
500 000 Kč

Všechny projekty jsou poskytnuty s intenzitou podpory 70 procent. Celková výše dotačních
prostředků je 12 780 000 Kč. Na základě závěrů kontroly MZe podalo SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky
poprvé v roce 2017 samostatnou žádost na dotační projekt. V předchozích letech se fakturovaná
částka na účely požadované svazem pohybovala okolo 10 mil. Kč za rok.
Legislativa ČSV
Na základě schválení RV ČSV vešly v platnost nové, či revidované směrnice:









Směrnice ČSV, z.s. č. 1/2017o činnosti včelařských kroužků mládeže
Směrnice ČSV, z.s. č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice ČSV, z.s. č. 3/2017 Rozpočtová pravidla
Směrnice ČSV, z.s. č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků
Směrnice ČSV, z.s. č. 5/2017 o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními
jednotkami ČSV, z. s. pro nevčelařskou veřejnost
Směrnice ČSV, z.s. č. 6/2017 pro udělování známky kvality „Ověřená pomůcka ČSV“
Směrnice ČSV, z.s. č. 7/2017 Pravidla práce v CIS
Směrnice č. 7/2016 Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními
jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže

Řády:



Archivační a skartační řád
Řád ČSV pro udělování čestných ocenění
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Ostatní:






Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině
Statut Rozhodčí komise
Statut Chovatelského fondu ČSV, z.s.
Stanovy ČSV, z.s. (úprava)
Dohoda o spolupráci se Slovenským zväzom včelárov

Včelpo, s.r.o.
Stejně tak jako v roce 2016 byla situace Včelpa ovlivněna kauzou zjištěných antibiotik v medu z roku
2015, objemem vrácených medů z obchodních řetězců, vyměřenými sankcemi i rozhodnutími SVS.
Na počátku roku 2017 byla vyslovena nespokojenost s plněním stanovených úkolů jednatelem a po
zjištění podávání neúplných nebo zkreslených informací došlo v březnu k odvolání jednatele. Novým
jednatelem společnosti byl jmenován Miroslav Kovář. Jeho úkolem byla stabilizace společnosti.
V současnosti se zahájením činnosti a přebíráním funkce byly postupně zjišťovány nedostatky
v evidenci majetku, smluv, neplatných oprávnění ke zpracování potravinářských výrobků a další
skutečnosti. O situaci ve Včelpu byla průběžně informována včelařská veřejnost i prostřednictvím
časopisu Včelařství. Původní záměr PRV vypsání výběrového řízení na nového jednatele společnosti
byl zastaven v důsledku závažné ekonomické situace. Důležité informace byly sdělovány
předsednictvu RV a Republikovému výboru na pravidelných jednáních. V závěru roku byla učiněna
nabídka na prodej společnosti a v listopadu 2017 Republikový výbor odsouhlasil záměr prodat
společnost Petru Vydrovi za navrženou částku.
Legislativní činnost v oblasti obecně závazných právních předpisů
Od 1. 7. 2017 je v účinnosti novela plemenářského zákona, která upravila plemenitbu včel tak, že k
plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek. K plemenitbě včel
mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské. Tuto změnu
ČSV podpořil.
Vyšla novela veterinárního zákona (účinnost 1. 12. 2017) a novela zákona o rostlinolékařské péči
(účinnost 1. 11. 2017). Obě novely se zásadním způsobem dotkly chovu včel. Novela veterinárního
zákona mimo jiné upravila činnost prohlížitelů včel, stanovila limit úhynu včel, při jehož dosažení je
povinnost hlášení KVS, zakázala mor a hnilobu včelího plodu léčit, změnil se i prodej medu ze dvora.
Rostlinolékařský zákon spolu se zákonem o zemědělství vypustil povinnosti včelaře hlásit obci
umístění včelstev, s tím, že toto hlášení bude nahrazeno vyznačením stanovišť včelstev
v elektronickém systému LPIS, jenž je spravován MZe ČR.
Smlouvy o spolupráci
Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině
Smlouva vznikla na základě Nařízení EK o seznamu zakázaných nepůvodních invazivních druhů na
území EU. Na tomto unijním seznamu nebyl akát, nicméně spekulovalo se o tom, že by mohl být na
národním seznamu. Stejný problém s NID měli i myslivci a rybáři. Proto bylo na výstavě v Lysé nad
Labem podepsáno zástupci 12 zájmových spolků a svazů uvedené memorandum.
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Dohoda o spolupráci se Slovenským zväzom včelárov.
V této dohodě jde o stanovení podmínek spolupráce na úseku vzdělávání, mládeže, organizace
společných včelařských akcí, vzájemné informace o dotačních možnostech atd.

Sekretariát RV ČSV
V r o ce 2017 pracoval na pozici tajemníka sekretariátu ČSV Ing. Petr Šerák. P r á vn í z á le ž i t o s t i
ř e š i l JUDr. Karel Poupě. Do odborného oddělení byl na zkrácený pracovní úvazek přijat Ing.
Vítězslav Křížek, který svůj pracovní poměr ukončil k 31. 10. 2017 a Ing. Petra Mikšovská, která byla
od 1. prosince 2017 jmenována vedoucí odborného a provozního oddělení. Dále byla od prosince
2017 přijata Kateřina Brodská, administrativní pracovnice, která má v náplni práce mimo jiné i
zadávání účetních závěrek ZO a OO do rejstříku. Ke dni 30. 6. 2017 ukončil pracovní poměr Ing.
Karel Fous, kterého od 1. 10. 2017 nahradila Alice Ošmyková. K 30. 11. 2017 byl ukončen pracovní
poměr s Ing. Vítem Holienčinem. O činnosti tajemníka je informováno předsednictvo
Republikového výboru na pravidelných jednáních.
V roce 2017 pracovala jednotlivá oddělení sekretariátu Republikového výboru ČSV, z.s.,
následujícím způsobem:
Svépomocný fond
Počátkem roku 2017 byl stav účtu SF 24.733.295,92 Kč, příděl činí 4.489 tis. Kč. V roce 2017 bylo na
sekretariát ČSV doručeno 102 žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu. Všechny žádosti byly
projednány. Zamítnuto bylo 17 žádostí, přijatá odvolání proti rozhodnutí byla projednána v komisi
SF, která v roce 2017 zasedala 4x. U většiny žádostí bylo potvrzeno jejich zamítnutí, ve třech
případech byl komisí přiznán doplatek, žadatelé ve dvou případech požádali o neprojednání
předložených žádostí. Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem
(krádeže, vandalství). Další byly způsobeny požárem, vzniklým převážně vlastním zaviněním.
V roce 2017 vyplatila účtárna poškozeným včelařům 1.373.702 Kč. Další náklady ze SF roku 2017
znamenaly poštovné, bankovní poplatky, cestovné komise SF a soudní poplatky a pojištění. Celkové
výdaje ze Svépomocného fondu za rok 2017 tak, jak jsou vykazovány účtárnou sekretariátu RV ČSV,
dosáhly 1.764.250 Kč včetně pojištění.
Úrazové pojištění
ČSV vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů ČSV a provádí prvotní
kontrolu potřebných dokladů, které pak zasílá na příslušné oddělení České pojišťovny. Za rok 2017
bylo pojišťovně k vyřízení postoupeno celkem 16 řádně vyplněných žádostí „Oznámení o úrazu,
trvalé následky“ s příslušnými přílohami, 8 žádostí pojišťovna zamítla, že není věc pojistného plnění
nebo že je krátká doba po úrazu ohledně trvalých následků. Na úrazovém pojištění pojišťovna
vyplatila celkem za rok 2017 55.500 Kč. Tyto úrazy byly způsobeny např. při práci s kotoučovou pilou,
s hoblovkou, nebo nošením těžkých břemen. V roce 2017 došlo k úpravě smluvního ujednání v tom
smyslu, aby byli pojištěni členové včelařských kroužků do 15 let věku i na dobu nezbytného léčení
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tělesného poškození úrazem. Dosud bylo pojištění pouze na trvalé následky, případně smrt
následkem úrazu.
Stav za rok 2017 celkem:
ČSV zaslal pojišťovně k vyřízení ………………………………………………….. 16 žádostí
Pojišťovna zamítla ……………………………………………………………………… 8 žádostí
Pojišťovna vyplatila žadatelům celkem ……………………………………... 55.500 Kč

Knihovna
Do knižního fondu ČSV jsme v průběhu roku zaevidovali 97 titulů, celkem knihovna čítá 9 282 knih.
Dále je k dispozici 7 635 svázaných ročníků našich i zahraničních časopisů. Formou výměny
odebíráme 23 zahraničních včelařských časopisů a 13 tuzemských. Časopisy z předešlého ročníku
dáváme průběžně svázat. Letos jsme do chráněné dílny předali ke svázání 31 ročníků časopisů.
Aktivně sledujeme knižní produkci, nabídky antikvariátů a knižní fond průběžně doplňujeme.
Současně doplňujeme také knihovnu Včelařského střediska v Rosicích, letos tam přibylo 27 nových
knih, 1 DVD. Pracovnice knihovny p. Jitka Frajová zajišťuje výpůjčky audiovizuálních nosičů – DVD.
Celkem je k dispozici 1 118 filmů a pořadů.
Celkový počet výpůjček za rok 2017 byl 2 656, z toho 984 knih, 1 136 časopisů a 536 DVD. Výpůjčky
audiovizuálních nosičů, knih a časopisů jsou možné buď osobními výpůjčkami, nebo je na základě
písemných žádostí zasíláme poštou. Zajišťujeme také meziknihovní výpůjční službu a aktualizaci
seznamů časopisů pro Národní knihovnu ČR. Knihovna je zdrojem archivních materiálů, který hojně
využívají včelaři při přípravě almanachů, které vydávají při výročích ZO. Stejně tak je využívají i
potomci včelařů při hledání informací o svých předcích. Často poskytujeme potřebné podklady
studentům k samostudiu, ale hlavně při sepisování bakalářských, diplomových či magisterských
prací.
Knihovnice se podílí na přípravě Odborných včelařských překladů, odesílá Ing. Vojtěchovi časopisy ke
koordinaci výběru článků pro odborné překlady. Na základě jeho podkladů oskenuje články a rozesílá
překladatelům, oskenované fotografie zasílá do tiskárny. Průběžně archivuje materiály se včelařskou
tématikou - reklamní letáky, pozvánky na schůze, fotografie, známky, plakáty, diplomy, pamětní listy,
lidovou tvořivost, medaile, novoročenky, kalendáře apod.
Další činnost knihovnice:
- Vypomáhá na expedici svazu při evidenci podkladů pro evropské dotace.
- Při zasedáních PRV a svazových komisí vypomáhá se zajištěním občerstvení.
- V případě potřeby obsluhuje svazovou telefonní ústřednu.
Zpráva o činnosti knihovny, včelařské středisko Rosice
Knihovna v roce 2017 neměla běžný provoz a byla využita jen pro potřeby vzdělávání. Frekventanty
kurzů bylo vypůjčeno 11 knih, které byly téhož roku navráceny. Knižní fond se rozrostl o 27 knižních
titulů a 1 DVD.
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Podatelna, expedice a členská evidence
Podatelna zajišťuje:
- příjem a odeslání zásilek
- balení a odeslání časopisů VKM
- očíslování, záznam a kopírování přijatých dotačních podání pro eurodotace
- záznam dotačních podání 1.D - od ZO a OO
- příjem a přepojení telefonických hovorů
- přípravu a zaslání propagačních materiálů
- nákup a příprava občerstvení pro komise ČSV
a dále co zrovna je potřeba.

Počet chovatelů v roce 2017
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Majetek
ČSV v průběhu roku 2017 pořídil elektrický medomet (financován částečně z unijní dotace), v rámci
prováděné inventarizace bylo z majetku vyřazeno nefunkční zařízení (např.: tiskárny, výpočetní
technika, promítačka). V prostoru dvora budovy v Křemencově ulici jsou nově umístěna čtyři
včelstva v nástavkových úlech. V uplynulém období byla využita jako demonstrační včelstva o
mírnosti plemene včely kraňské a ukázky medobraní.
Nájemní smlouvy – nebytové prostory:
K problematice nájemních smluv: stále je platná smlouva o nájmu nebytových prostor s JUDr.
Zdeňkem Remešem, advokátem (smlouva na dobu neurčitou), smlouva s Absolura, s.r.o. je účinná
7

od 1. 5. 2015 s dobou trvání 5 let, nájemní smlouva s Institutem Bernarda Bolzana v.o.s. byla
dodatkem prodloužena do 1. 8. 2018.
Nájemní smlouvy – byty:
MUDr. Irina Jokešová (doba neurčitá), Čapajka group, s. r. o. převzala 1. 5. 2017 nájem po J. Dordiai
(do 31. 3. 2018), pí. Salačová (doba neurčitá), p. Brumovský (do 30 4. 2019), p. Řeřichová (doba
neurčitá). Jeden byt je neobsazen, je nutné provést opravy.

Právní záležitosti ČSV – v roce 2017 zajišťoval JUDr. Karel Poupě:
Zpráva o zastupování ČSV, z. s. v soudních sporech
1. Žaloba proti Včelařskému spolku pro Mladou Boleslav a okolí, z.s. a čtyřem členům výboru ZO ČSV,
z.s. o zaplacení 157 000 Kč.
Žalovaní ze ZO ČSV, z.s. Mladá Boleslav převedli v rozporu se zákonem a Stanovami ČSV majetek na
nově založený spolek. Finanční hotovost rozdělili mezi 19 členů, formou odměn za dohody o
provedení práce a tito následně odměny poskytli nově založenému spolku.
Majetek v hodnotě 15 000 Kč prodali soukromé osobě a následně jej nově založený spolek odkoupil
zpět. Okresní soud v Mladé Boleslavi zatím nezahájil soudní řízení.
2. Podána žaloba na nájemkyni bytu v sídle ČSV, z.s.
a) o vyklizení bytu
b) o zaplacení nájemného ve výši 62 837 Kč.
Žalovaná po dobu nejméně 7 měsíců nehradí nájem a odmítá komunikovat.
3. Proti ČSV byla podána obchodní společností Pro Včely s.r.o. žaloba o uveřejnění odpovědi v
časopise Včelařství
Obchodní společnost nesouhlasí s výsledky hodnocení jejich produktů. Společnost žádala o
zveřejnění svého vyjádření ve Včelařství. Svaz žádosti vyhověl. Obvodní soud pro Prahu 1 řízení
zastavil, když byla nakonec odpověď zveřejněna
4. Proti ČSV podala obchodní společnost Pro Včely s.r.o. žalobu o přiměřené finanční zadostiučinění.
Uveřejněním hodnocení úlů v časopise Včelařství společnosti považuje za poškození dobrého jména
společnosti a žalobou žádá náhradu škody. Dosud nebylo zahájeno soudní řízení. Z naší strany jsou
prováděny pokusy o mimosoudní dohodu, žalobce však toto prozatím odmítá.
5. Ve věci AK Havel Holásek a spol. (předmětem sporu je nezaplacení nákladů za právní pomoc ve
výši cca 247 tis Kč), kde nakonec žalobci požadovali 132 710 Kč s příslušenstvím, bylo Městským
soudem v Praze pravomocně rozhodnuto tak, že jsme povinni uhradit pouze 23 181 Kč s úrokem 8,5
%. Soud neuznal nároky AK na zaplacení nákladů za právní pomoc. Výčet hodin, které si AK
nárokovala k proplacení, nebyl kromě několika hodin odůvodněn.
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6. Žaloba za ČSV ZO Perštejn, na zcizení hotovosti ve výši 40 215 Kč.
7. Právní pomoc je poskytnuta včelařům z oblasti Jindřichova Hradce, kde žalobce požaduje
zabránění létání včel žalovaných na žalobcův pozemek. Soudní líčení probíhá, rozsudek by měl být
znám koncem února 2018.
8. Reklamax: V soudním sporu šlo o požadavek ČSV na vrácení poskytnutých prostředků ze strany
Reklamaxu ve výši výdajů neuznaných ze strany SZIFu. Bylo uskutečněno několik jednání, na kterých
byly soudu poskytovány informace bývalými či současnými pracovníky ČSV, pracovníky SZIF. V závěru
roku 2017 soud rozhodl v neprospěch ČSV, který na základě provedeného posouzení se v předmětné
věci neodvolá. V následujícím období je třeba uhradit všechny výdaje spojené se soudním řízením.
9. Chvojková: Pohledávka byla přihlášena v insolvenčním řízení, je postupně splácena.
10. Václav Kořán: Český svaz včelařů, z.s. ca Václav Kořán o 3.000.000 a 1.400.000 Kč s příslušenstvím.
Exekuční úřad Praha 5 vede pod sp. Zn. 027 EX 04444/2008 a 14 EXE 199/2012 exekuci na základě
pravomocných rozhodčích nálezů Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR. V roce
2017 AK Brückler požádala o stanovisko ČSV k možnosti odkupu pohledávky případným zájemcem.
Ve věci rozhodl RV takto: „Jednat ohledně postoupení pohledávky za Václavem Kořánem minimálně
ve výši jistiny, tj. 4,4 milionů Kč“ a stanovisko bylo neprodleně odesláno advokátní kanceláři.

Redakce
Na pozici vedoucího odborného oddělení a redakce pracoval Ing. Vít Holienčin, časopis řídil
odpovědný redaktor RNDr. Petr Kolář, za agendu inzerce a jubileí byl do 30. 6. 2017 zodpovědný Ing.
Karel Fous, kterému nebyla ze strany ČSV prodloužena pracovní smlouva. Od 1. 10. 2017 je za tuto
agendu zodpovědná Alice Ošmyková.
Časopis Včelařství
V roce 2017 redakce zajistila vydávání časopisu a inzertních novin. Byla rozšiřována databáze
přispívajících autorů. Předtiskovou přípravu na základě uzavřených smluv zajišťuje ARTedit a tisk
EUROPRINT. Distribuci Včelařství zajišťuje Česká pošta. Současný náklad dosahuje přes 56 tisíc
výtisků, což je způsobeno nárůstem členské základny. Bylo tedy nutné uzavřít s dodavateli smluvní
dodatek, který nárůst přesahující smluvní limit umožňoval. Redaktor průběžně zasílá redakční radě
náhledy časopisu a textů k posouzení a připomínkám. Stejným způsobem je zajišťováno publikování
a výroba Včelařských inzertních novin.

Náklady na měsíčník Včelařství
Číslo

Tisk v Kč

1
2

307 637,00
209 335,00

Distribuce v Kč Grafika Kč
317 403,90
314 337,98
9

Celkem

24 200,00 649 240,90
17 811,00 541 483,98

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
celkem

194 699,00
202 698,00
188 081,00
227 182,00
200 881,00
223 222,00
183 440,00
184 279,00
184 674,00
182 227,00

316 347,97
318 155,71
319 158,83
345 061,77
321 050,52
321 795,00
322 295,00
323 601,00
323 584,00
410 262,00

16 746,00 527 792,97
17 811,00 538 664,71
16 746,40 523 986,23
18 876,00 591 119,77
17 811,20 539 742,72
18 876,00 563 893,00
16 746,00 522 481,00
16 746,00 524 626,00
16 746,00 525 004,00
16 746,00 609 235,00

2 488 355,00 3 953 053,68 215 861,60 6 657 270,28

Internetová média
ČSV má webové stránky www.vcelarstvi.cz a dále profil na sociální síti Facebook, kde byl zaznamenán
výrazný nárůst příznivců a v současné době je počet fanoušků kolem 12,2 tisíc. Webové stránky
dostaly novou tvář a obsahují přes dva tisíce souborů, které jsou aktualizovány, doplňovány a
nahrazovány Došlo k nárůstu elektronické komunikace v rámci ČSV. Kromě úspory finančních
prostředků, došlo ke zpřesnění a zrychlení zasílaných informací a nárůstu četnosti. Téměř všechny
organizace komunikují přes svazový e-mail na doméně včelařství. Jako zdroj informací je také
nezbytný CIS.
Odborné včelařské překlady 2017
Redakce spolupracovala s Ing. Alešem Vojtěchem na vydání jarního i podzimního čísla OVP. Ve
spolupráci s knihovnou rozeslala překlady článků a připravila dohody s jednotlivými překladateli.
Skenování fotografií pracovnicí knihovny pokračuje. Dochází tím k finanční úspoře. Oba díly vyšly
celkovým nákladem 7.800 ks. Tato publikace, která je v evropské oblasti jedinečná, slouží ke
vzdělávání v oblasti včelařství všem, kteří ji obdrží (učitelé včelařství, přednášející odborníci, vedoucí
VKM, jednotlivé ZO a OO, případně další člen ČSV v rodině).
Včelařské inzertní noviny
V roce 2017 pokračuje vydávání novin jako přílohy k časopisu. Vychází na dvou až šesti stranách
podle počtu inzerátů, v nákladu určeném pouze členům svazu. Umožňuje publikovat inzerci
řádkovou i plošnou. Toto oddělení od časopisu Včelařství jako samostatná příloha souvisí se
způsobem financování časopisu z dotačních prostředků a zjednodušení vykazovaných příjmů a
výdajů.
Odborné oddělení:
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Na pozici vedoucího odborného oddělení pracoval do 30. 11. 2017 ing. Vít Holienčin, na pozici
odborných referentů působily Ing. Nikola Grätzová a ing. Petra Mikšovská, která od 1. 12. 2017 vede
odborné a provozní oddělení.
Odborní referenti v průběhu roku zajišťovali poradenský servis včelařské veřejnosti, agendu chovu
včel, ve spolupráci s SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky zajistili expozici na výstavě Natura Viva v Lysé nad
Labem. Poradenská služba byla poskytována prostřednictvím formuláře webu ČSV a elektronické a
telefonické komunikace. Součástí agendy odborného oddělení je i správa ústřední svazové adresy
info@vcelarstvi.cz. Odborné oddělení se podílelo na přípravě a realizaci seminářů v Nasavrkách.
Referenti zajišťovali organizaci jednání odborných komisí ČSV. Komise pro zdraví včel (N. Grätzová),
chovatelská komise (N. Grätzová), racionalizační a osvětová komise (N. Grätzová), komise pro práci
s mládeží (A. Ošmyková). Zápisy z jednání odborných komisí a návrhy na usnesení PRV zpracovávají
jednotliví odborní referenti ve spolupráci s předsedou komise a zajišťují poté archivaci zápisů na
sekretariátu RV. Během začátku roku se povedlo aktualizovat všechny evidence, které odborné
oddělení vede. Průběžná aktualizace pak probíhala i ve druhém pololetí. Dále se pracovníci podíleli
na přípravě a konkretizaci Plánu práce ČSV 2018 a vypracování situační a výhledové zprávy Včely
2017, která byla vypracována pro MZe, zpracovali projekt podpory včelařství ve Středočeském kraji
a projekty k dotacím pro nestátní neziskové organizace poskytované MZe. Pracovníci také připravili
k vydání nástěnný kalendář, malý kalendář 2018, PF 2018, zhotovili podklady pro realizaci
propagačních materiálů a předmětů a zajišťovali chov svazových včelstev.
Oddělení v rámci správy nemovitostí zajistilo všechny pravidelné revize a kontroly technických
zařízení v nemovitostech v majetku ČSV a naplánovalo potřebné opravy. Koncem roku byly započaty
udržovací práce v kanceláři expedice v 1.NP. Bylo zajištěno též pravidelné proškolení zaměstnanců
BOZP.
Agendy ČSV
Při aktualizaci seznamu učitelů včelařství začátkem roku došlo ke snížení počtu učitelů včelařství.
Statut zanikl těm, kteří ukončili členství v ČSV či na vlastní žádost ukončili činnost – většinou ze
zdravotních důvodů. V srpnu se PRV zabývalo plněním podmínek stanovených směrnicí ČSV č. 4/2017
pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků. Bylo zjištěno neplnění stanovených
kritérií v bodě B/ odst. 2, písm. c) Vyvíjet aktivní přednáškovou činnost, tj. za dva roky oficiálně (v
rámci dotovaných vzdělávacích akcí) odpřednášet alespoň dvě přednášky, tj. minimálně 4 hodiny.
V současné době evidujeme 133 aktivních učitelů včelařství z celé republiky.
Nejvíce učitelů včelařství je v Jihočeském kraji a nejméně v kraji Karlovarském, viz tabulka.
Kraj
Karlovarský kraj
Zlínský kraj
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Hlavní město Praha
Vysočina
Královéhradecký kraj

Počet UV
1
3
4
5
6
6
8
11

Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Celkový součet

8
9
11
13
16
17
26
133

Přednášející odborníci
PRV přistoupilo k hodnocení stanovených kritérií i v oblasti přednášejících odborníků. V současné
době působí 63 přednášejících odborníků s největším zastoupením ve Středočeském kraji. Nejméně
přednášejících odborníků je v kraji Karlovarském, viz tabulka.
Kraj

Počet PO

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

1
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
63

Prohlížitelé včelstev
V evidenci odborného a provozního oddělení ČSV je 597 prohlížitelů. V souvislosti s novelou
veterinárního zákona se funkce prohlížitelů včelstev dostala do zákonné úpravy. Budou probíhat
proškolení prohlížitelů podle prováděcí vyhlášky. Z uvedeného vyplývá, že stávající prohlížitelé, jak
je evidujeme, pokud budou chtít vykonávat činnost, musí projít proškolením a závěrečnými testy.

Zpracovatelé medu a včelích produktů
ČSV eviduje celkem 25 učitelek a učitelů zpracování včelích produktů v domácnosti.
Soudní znalci
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V roce 2017 evidoval ČSV 20 soudních znalců. Pro členy ČSV – soudní znalce – bylo uskutečněno
proškolení. Seznam soudních znalců je uveřejněn na webových stránkách ČSV.
Šlechtitelské a rozmnožovací chovy
V roce 2017 bylo do šlechtitelského programu zapojeno 41 vyšších šlechtitelských a 16
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 2016, která se týkala realizace
šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské. Zpráva byla uveřejněna na webu ČSV
a byli s ní seznámeni všichni chovatelé matek, kteří se 1. 3. 2017 účastnili semináře v Nasavrkách.
V termínu do 31. 12. 2017 posílali chovatelé matek Hlášení o odchovaných matkách v roce 2017 a
Přehledy hodnocení včelstev. Tyto podklady budou statisticky zpracovány a dále využity.
Včelařské kroužky mládeže VKM
ČSV evidovalo v roce 2017 celkem 211 včelařských kroužků mládeže, které navštěvovalo 1932
mladých včelařů. Jako každoročně proběhly v lednu a v říjnu 2017 semináře vedoucích včelařských
kroužků v Nasavrkách. Důležitým bodem programu seminářů VKM je organizace soutěže Zlatá včela.
V roce 2017 se jako každoročně konala oblastní kola na krajské úrovni, ze kterých vzešli vítězové do
finálového kola, které se konalo v červnu 2017 jako vždy v SOUV-VVC, v Nasavrkách. Celkem bylo 11
oblastních kol, ze kterých se do finále probojovalo 36 účastníků. Soutěžící začínali vypracováním
písemného testu, poté následovala obhajoba domácích samostatných písemných prací na včelařské
téma. Druhý den byli soutěžící rozděleni do skupin a ty postupně soutěžily na připravených
stanovištích. Nejlepšími soutěžícími byli: Marek Matulík, Tereza Nedbalová a Jakub Heicl. Vítězové
se pak zúčastnili mezinárodního setkání mládeže IMYB v Marlborough v Anglii, kde mezi 53
soutěžícími z 19 zemí obsadili vynikající umístnění. Marek Matulík 4. místo, Jakub Heicl 7. místo a
Tereza Nedbalová 11. místo. Podrobné informace o obou soutěžích byly uveřejněny na webu svazu
a v časopise Včelařství včetně fotodokumentace. Agendu VKM po Ing. Vítězslavu Křížkovi převzala
od 1. 11. 2017 Alice Ošmyková.

Centrální informační systém (CIS)
Potvrdila se nezbytnost centrálního informačního systému. Usnadňuje získávání plnohodnotných
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 ze strany odborných komisí
předloženy požadavky na rozšíření, případně doplnění současných modulů systému. Systém CIS byl
v průběhu roku průběžně vylepšován dle požadavku uživatelů a byly vytvořeny dva samostatné nové
moduly: Modul pro včelařské kroužky a modul pro chovatele matek. Původně uvažovaný záměr
zahájení činnosti Geoportálu s informacemi prodejců medu ze dvora byl po zkušební době zastaven
z důvodu nepřiměřených finančních požadavků dodavatele.
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spotřebitelská cena

17 692

vývoz medu

41

dovoz medu

počet odchovaných matek

7 189

počet kočujících včelařů

počet vyšších
šlechtitelských chovů

16

produkce vosku

počet odchovaných matek

2017

produkce medu

Statistika

počet rozmnožovacích
chovů

Statistika

9 345 t 300 t 1 284 3 177 t 1 540 t 209,- Kč

Zdraví včel, nákazová situace
Varroáza
Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření pro 2017 podle výsledku vyšetření
směsných vzorků zimní měli odevzdaných do 15. 2. 2017. Postupovala v souladu s Metodikou
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. Komise pro zdraví včel vydala podrobný
výklad k MVO a „Metodice“, který některé nejasnosti vysvětluje odborné veřejnosti. V současnosti
jsou registrovány Státní veterinární správou tyto přípravky na tlumení varroázy:
Apiguard 25 % gel, 12,5 g účinné látky, reg. Č. 99/003/10 - C
Gabon PF 90 mg, proužek do úlu, reg. č. 96/088/09 - C
Formidol 41g, proužek do úlu, reg. č. 99/051/09 - C
Formidol 81g, proužek do úlu, reg. č. 96/044/14 – C MP – 10 FUM 24 mg/ml, fumigantní roztok do
úlu, reg. č. 96/090/09 – C
M - 1 AER 240 mg/ml, koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel, reg. č. 96/089/09 – C
Varidol 125 mg/ml, roztok k léčebnému ošetření včel, reg. č. 96/238/94 – C
Thymovar 15 g, (12,5 g účinné látky), proužky do úlu, reg. č. 96/060/10 – C
Seznam byl publikován v časopise Včelařství.
Mor včelího plodu
Nákazová situace se v rámci České republiky nelepší, jsou zjištěna další ohniska nákazy. Proti nákaze
se bojuje důsledným dodržováním veterinárních předpisů a dobré hygieny chovů. Pomáhají krajské
úřady, které dotují plošné vyšetření měli na mor. Odběr vzorků sice není povinný, ale i tak se objevilo
mnoho ohnisek. I přes stížnosti svazu se stále nedaří, aby MZe v zákonem daném termínu řešila
náhrady škod včelařům, kterým bylo nařízené v rámci MVO likvidovat včelstva a další včelařský
majetek. Prodlení v poskytnutí náhrady za včelařský majetek je ze strany MZe v řádu měsíců (v
některých případech i rok).
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„Špendlíkem“ jsou označena Ohniska, ohraničením Pásma.

Stav ke dni 31. 12. 2017
Ostatní
SVS vydala stanovisko pro jednotlivá pracoviště k uznávání vyšetření včelstev v tom smyslu, že
výsledky vyšetření v soukromé akreditované laboratoři podle výše uvedeného kódu MKZ je zapotřebí
respektovat. Kontakty na Krajské veterinární pobočky SVS jsou na webu ČSV, spolu s pokyny jak se
chovat při zjištění otrav včelstev, základními postupy.

Administrativní a odborné práce zajišťované sekretariátem
Kromě výše uvedených oblastí zajišťovaných sekretariátem jako přímá agenda, se sekretariát
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. Pozitivním
krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků sekretariátu je možnost ověřit si praktické
schopnosti při ošetřování včelstev a sjednotit užívanou včelařskou terminologii na včelstvech
umístěných v prostorách sídla ČSV v Křemencově ulici.
Závěr
Sekretariát plnil v roce 2017 úkoly zadané předsednictvem, kvalita práce měla i nadále rostoucí
tendenci i přes to, že docházelo k personálním změnám. Na uvolněná místa byli v rámci provedených
výběrových řízení za součinnosti předsednictva RV přijati noví pracovníci. Je nastoupena cesta
stabilizace a zvyšování odborné úrovně jednotlivých pracovníků. Noví pracovníci jsou přijímáni na
dobu určitou jeden rok s tříměsíční zkušební dobou, která dává dostatečný prostor k ověření
kvalifikační způsobilosti pracovníka. Určitým problémem zůstává zastupitelnost některých agend
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v důsledku vysoké specializace.
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