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Rok 2022 je prvním rokem ve čtyřletém období nového vedení Českého svazu včelařů, z. s., (dále též 
ČSV nebo svaz) zvoleného na XI. sjezdu ČSV v roce 2021. Období je zkráceno na 4 roky, a to z důvodu 
pandemie Covid-19 a s tím spojenými vládními nařízeními. Naplňování těchto vládních nařízení 
neumožnilo konat XI. sjezd v řádném termínu.  Byl o rok odložen a předchozí funkční období tedy trvalo 
6 let. 
  
V průběhu 1. pololetí 2022 proběhlo 7x zasedání PRV a 1x RV. Zasedání probíhají v Praze, v době 
konání Republikového výboru zasedá PRV v SOUV-VVC, o.p.s., v Nasavrkách. Květnové zasedání PRV 
proběhlo v Rosicích u Brna. Noví členové PRV se tak seznámili s tímto včelařským střediskem. 
Republikový výbor se kvůli nákazové situaci (COVID-19) a s tím spojenými vládními nařízeními nemohl 
uskutečnit v lednu jako obvykle, konal se až v březnu 2022. Na tomto zasedání (kromě dalších bodů) 
proběhla dovolba tří členů do PRV (Ing. František Rudý, Roman Šidlík, MVDr. Václav Švec). 
1.místopředsedou ČSV byl zvolen Ing. František Rudý a místopředsedou ČSV Ing. Jiří Vaněk. Byly 
schváleni členové odborných komisí. Na RV byla představena studie rekonstrukce sídla ČSV a zároveň 
byl na mnoha fotografiích představen alarmující stav sídla ČSV. RV zadal úkol posoudit zpracovanou 
studii rekonstrukce sídla svazu a navrhnout ekonomické a praktické řešení stávající situace. Dále byla 
schválena zpráva o činnosti ČSV za rok 2021, Zpráva o hospodaření ČSV za rok 2021, včetně účetní 
uzávěrky. Byl schválen rozpočet a plán práce ČSV na rok 2022. Byl schválen nový Statut redakční rady, 
Vzorový jednací a volební řád ZO a Zásady nakládání s majetkem svazu. Vše bylo publikováno na 
webu svazu. RV vzalo na vědomí rezignaci Miroslava Prchala na funkci předsedy a člena Rozhodčí 
komise. Rezignaci paní Marie Bučánkové na funkci členky a předsedkyně UKK. Rezignaci Augustina 
Uváčika na funkci člena RV. Od 1.1.2022 jsme znovu členy Agrární komory (AK) a máme zástupce 
v komoditní radě AK. 
 
Odborné komise zahájily svou činnost, v 1.pololetí roku 2022 měly téměř všechny jedno nebo i více 
zasedání. Ekonomická komise řešila mimo jiné problematiku rekonstrukce sídla svazu. 
 
 
150. výročí ČSV  
V letošním roce slavíme 150. let vzniku ČSV. V prvním pololetí proběhly tři akce. 
Ve spolupráci s Českou poštou 18.5.2022 byla vydána příležitostná poštovní známka včetně FDC obálky 
prvního dne a aršíku.  Mezi členskou základnou a filatelisty byl o tyto sběratelské unikáty velký zájem. 
19.5.2022 proběhly oslavy 150. výročí ČSV v SOUV VVC Nasavrky. Oslav se zúčastnilo přibližně 90 hostů 
z Ministerstva zemědělství ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu, Státní veterinární správy, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., a zástupců ze 
Slovenského svazu včelařů, Slovinského včelařského svazu a Velvyslanectví Slovinska, Českého 
zahrádkářského svazu, Českého rybářského svazu, také naši partneři z Výzkumného ústavu 
včelařského, s.r.o., Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. 
a obce Nasavrky a samozřejmě členové Republikového výboru ČSV a další hosté. Nabitým programem 
provázel Václav Moravec (včelař, člen ČSV známý svým pořadem Otázky Václava Moravce). Po 
prezentaci předsedkyně ČSV a vystoupení některých hostů následovala prohlídka učiliště a byla 
zasazena památeční lípa. Dle ohlasů to byla zdařilá akce svazu. 
26.5.- 29.5.2022 proběhla výstava Natura Viva mimo jiné také zaměřena na 150. výročí svazu.  
V dubu 2022 byl vydán speciál čísla časopisu Včelařství, zaměřený na historii organizovaného včelařství. 
Výše uvedené akce byly směřovány na měsíc květen, který je měsícem včelařství. 
Dále byla vyhlášena soutěž na redesign loga ČSV. V druhém pololetí budou oslavy pokračovat. 
Byla vyhlášena fotografická soutěž tematicky zaměřená na včelařství v průběhu 150. let. 
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Statistika členské základny 
 
V prvním pololetí roku 2022 má ČSV 56 245 členů, kteří obhospodařují 656 387 včelstev.  
Výnosové statistiky za rok 2022 dosud ještě nejsou k dispozici. 
Jen pro informaci, v minulém roce naši členové celkem vytočili 5 904 tun medu a získali 237 tun vosku. 
V průměru se jedná o 9,7 kg medu a 0,4 kg vosku na včelstvo. 
 
Z demografických dat členské základny vyplývá, že máme mezi členy 13,8 % žen.  
To znamená, že mezi námi je 7 762 včelařek. 

  
 
Jak je patrno z grafu členské základny rozložené podle věkových skupin, nejsilnější skupinu tvoří včelaři 
ve věku 46-50 let. Tato skupina nám neustále v průběhu let roste. Druhou nejsilnější skupinou jsou 
členové ve věku 71-75 let. 

 
 
 
Dotace podle Nařízení vlády 148/2019 Sb. - EKO 

Včelařským rokem 2021/2022 vstoupila ČR do 3. roku tříletého programového období vymezeného 
Českým včelařským programem 2020 až 2022. Pro rok 2022 byla určena dotační částka pro 
„EURODOTACE“ ve výši 105 473 886 Kč (50 % z rozpočtu ČR a 50 % z rozpočtu EU). Chovatelé včel mají 
možnost podávat požadavky o dotaci prostřednictvím více žadatelů – viz www.szif.cz.  

Dotace na vybavení zařízením pro zpracování medu a kočování včelstev není určena pro začínající 
chovatele včelstev (v roce 2022 mohli požádat chovatele včel, kteří se stali včelaři nejpozději v roce 
2018).  

http://www.szif.cz/
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ČSV, jakožto žadatel podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., administruje EU dotaci pro své členy i nečleny. 
Podmínky administrace stanovují „Pravidla administrace dotace NV č. 148/2019 Sb.“, která jsou k 
dispozici na www.vcelarstvi.cz.  

Počet žádostí o EU dotace prostřednictvím ČSV v roce 2022 (stav ke dni 30. 6. 2022) 
Opatření 2022 (počet žádostí) 
Technická pomoc 1834 
Boj proti varroáze 36 
Racionalizace kočování včelstev 81 
Úhrada nákladů na rozbory medu 6 
Obnova včelstev 30 
Celkem 1987 

 
 
Národní dotace 1.D 
 
Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování národních dotací pro rok 2022, byly zpracovány v 
součinnosti s odborným útvarem SZIF, MZe ČR a společně s vnitřní směrnicí ČSV k zajištění administrace 
dotace budou publikovány tak jako každý rok v časopise Včelařství č. 8/2022 a jsou zveřejněny na 
webových stránkách.  
 
 
Národní dotace NNO – odborné oddělení 
 
Pro rok 2022 byly ČSV přiděleny Ministerstvem zemědělství ČR, na základě žádostí, dotace na čtyři 
projekty: 
 
Spolková činnost ČSV, z.s. 

Celkové náklady projektu 2 825 100 Kč 
Výše přidělené dotace 1 977 570 Kč 

 
Rozšiřování znalostí o včelích produktech 

Celkové náklady projektu 450 000 Kč 
Výše přidělené dotace 315 000 Kč 
 

Zlatá včela 2022 – finálová kola a IMYB 2022 
Celkové náklady projektu 563 296 Kč 
Výše přidělené dotace 394 307 Kč 

 
Zlatá včela 2022 – oblastní kola a setkání mládeže zemí V4 

Celkové náklady projektu 355 387 Kč 
Výše přidělené dotace 248 770,79 Kč 

 
Všechny projekty jsou poskytnuty s intenzitou podpory 70 procent. Celková výše přidělených dotačních 
prostředků byla 2 935 647,79 Kč. 
 
Projekt na Časopis Včelařství a Odborné včelařské překlady nebyl MZe podpořen, což se výrazně dotýká 
našeho letošního rozpočtu. 
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Kontroly a revize 
V prvním pololetí roku 2022 proběhlo na sekretariátě ČSV šest kontrol. Čtyři kontroly z MZE, jedna ze SZIF a 
jedna z Inspektorátu práce. 
 
Kontroly MZe: 

1. NNO dotace za rok 2021 na projekt Časopis Včelařství a OVP – nesplnili jsme indikátory (počty kusů) 
Z celkové kontrolované částky 9 805 714 Kč vracíme částku 343 199,95 Kč. 

2. NNO dotace za rok 2021 Spolková činnost za rok – došlo k porušení podmínek veřejné zakázky, z celkové 
kontrolované částky 2 496 600 Kč, vracíme 30 000,-Kč. Bohužel nesmíme žádnou zakázku, na kterou 
chceme čerpat dotaci, zadat členovi Českého svazu včelařů.  
Konkrétně se jedná o vedení webových stránek a facebooku Mgr. Janem Skalským. 

3. NNO dotace za rok 2020 Spolková činnost došlo k porušení podmínek veřejné zakázky, z celkové 
kontrolované částky 3 823 758 Kč, vracíme 204 000,-Kč. Bohužel nesmíme zadat žádnou zakázku, na 
kterou chceme čerpat dotaci, členovi Českého svazu včelařů.  
Konkrétně se jedná o vedení webových stránek a facebooku Mgr. Janem Skalským. 

 
4. Kontrola Eurodotace za rok 2019/2020 – Objem dotace 46 473 429 Kč. Vše v pořádku. 

Kontrola SZIF: 
5. Kontrola - Technická pomoc – pořádání výstavy, účast na výstavě a jiné kulturní akci a vydávání 

propagačního materiálu, objem kontrolované dotace 644 593 Kč.  Vše v pořádku. 

Kontrola Inspektorát práce 
6. Kontrola evidence docházky, dodržování zákoníku práce, pohovory se zaměstnanci. Dosud neukončeno. 

 
 
Legislativa  
 
 
 
V prvním pololetí 2022 prošla Parlamentem PS očekávaná a z důvodů covidových opatření oddalovaná 
novelizace veterinárního zákona. V současné době je novela projednávána v Senátu. 
Předmětné změny týkající se včelstev jsou: 

1.       Zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev 
na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25%) krajské veterinární správě (§ 5 odst.  

Ke zrušení výše uvedené povinnosti svaz neměl připomínky. Tuto povinnost do zákona nenavrhoval, 
neprotestoval proto, ani když se navrhovalo zrušení. 

2.       Zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev 
mimo území kraje (§ 6 odst. 1 písm. c). 

Odůvodnění předkladatele – SVS: 

- Z hlediska věcného obsahu se navrhuje zrušit povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování 
včelstev mimo území kraje. Povinnost požádat krajskou veterinární správu o 
vydání veterinárního osvědčení k přemístění včel nebo včelstva mimo území kraje uložená veterinárním 
zákonem byla zacílena na dostatečnou kontrolu přesunů v souvislosti s prevencí šíření moru včelího 
plodu a varroázy. 

 Požadavek na veterinární osvědčení při přesunech byl již dříve zrušen u ostatních hospodářských 
zvířat. 
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 Požadavky na provádění preventivních vyšetření u včel stanovené v platné Metodice kontroly 
zdraví zvířat a nařízené vakcinace poskytují dostatečné informace o nákazové situaci, a to 
dokonce ve větší míře než vyšetření, kterými bylo podmíněno vydání veterinárního osvědčení. 

 Případné nedodržení požadavku na veterinární osvědčení před přemístěním je Státní veterinární 
správou obtížně zjistitelné a prokazatelné, v praxi bývá zjišťováno výjimečně, a to většinou zpětně 
na podnět třetí osoby. Není tedy dosaženo původního účelu tohoto ustanovení, tj. zabránit 
přesunům u chovatelů s neznámým nákazovým statusem. 

 Chovatelé by si měli sami ve vlastním zájmu vyžádat informace o zdravotním stavu včelstev od 
chovatele, od kterého si zamýšlejí koupit oddělek/matky doložením provedených vyšetření. 

Stanovisko ČSV: 

Podle názoru svazu, je veterinární osvědčení jedním z důležitých nástrojů kontroly přemísťování včelstev 
jako potenciálně možného vektoru šíření moru včelího plodu na delší vzdálenost. Argumentace, že 
potřebná vyšetření a podmínky při přesunech včelstev jsou upraveny v Metodice kontroly zdraví zvířat, 
nemůže vedle zákona obstát. Metodika má nižší právní sílu a každý rok se mění. Proto svaz požadoval 
zachování výjimky pro chovatele včel ve veterinárním zákoně. 

Ve svém požadavku jsme však bohužel nebyli úspěšní. 

Zákon nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 
po jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů. 

 

Vnitřní směrnice svazu: 

Na březnovém zasedání RV ČSV byly provedeny revize tří vnitřních předpisů svazu. 

V souladu se Stanovami ČSV Republikový výbor ČSV projednal a schválil na svém jednání dne 26. 3. 2022 
Zásady nakládání s majetkem svazu, tj. movitým i nemovitým majetkem, majetkovými vklady, cennými 
papíry, průmyslovými a jinými právy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV. 

Dále schválil Statut Redakční rady časopisu Včelařství. V něm byla nově doplněna odpovědnost autora 
a výslovná ustanovení, že nejsme povinni uveřejnit, co nám autoři pošlou. 

Poslední normou byl Vzorový jednací a volební řád ZO ČSV, z.s., ve kterém došlo jen k formálním 
změnám. Všechny směrnice jsou uveřejněny na webu svazu. 

 

Ochranné známky svazu 
 
Se specializovanou právní kanceláří jsme zahájili úkony proti nepovolenému zasažení do loga ČSV na 
nově vyráběných sklenicích na med s obsahem 770 ml. Zahájili jsme proces rozšíření platnosti označení 
ochrany původu „Český med“ na celou Evropskou unii. 
 
Smlouvy o spolupráci 
 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 
Každoročně je obnovována smlouva o spolupráci mezi ČMSCH a ČSV s cílem, co nejvíce pomoci 
chovatelům včel orientovat se v povinnostech souvisejících s evidencí včelstev v ústřední evidenci 
hospodářských zvířat u ČMSCH, a.s. 
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SEKRETARIÁT ČSV  
 
Funkci tajemníka ČSV vykonává Ing. František Krejčí. O činnosti tajemníka je informováno 
předsednictvo Republikového výboru na pravidelných jednáních. Odborného oddělení vede od února 
Jan Rožánek. Po odchodu paní Alice Ošmykové byla přijata na místo odborné referentky Ing. Veronika 
Váchalová. Jako administrativní pracovnice provozního oddělení byla přijata Žaneta Horáková a na 
podatelnu na částečný úvazek Eva Dušková. Po odchodu paní Hladíkové a Brodské nastoupily na 
sekretariát paní Ivana Červená a Věra Králová. Od dubna nastoupil na částečný úvazek PhDr. Václav 
Šimice, který má na starosti korektury časopisu a inzerci. Redigování časopisu Včelařství bylo svěřeno 
našemu dřívějšímu redaktorovi RNDr. Petru Kolářovi.  
 
 
Pojištění  
Úrazové pojištění 
 
ČSV vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů Od 1.1.2022-30.6.2022 byly 
pojišťovně postoupeny celkem 2 řádně vyplněné žádosti „Oznámení pojistné události – Trvalé následky úrazu“ 
s příslušnými přílohami. Z těchto dvou žádostí byla vyplacena jedna v celkové výši 10 800,- Kč. Druhá žádost je 
nadále v šetření. Většinou se jedná o úrazy prstů horních končetin způsobené např. při práci s kotoučovou pilou, 
s hoblovkou, při řezání rámků. Od roku 2018 jsou pojištěni členové včelařských kroužků do 18 let věku i na běžný 
úraz. Dosud bylo pojištění pouze na trvalé následky, případně smrt následkem úrazu. V roce 2017 bylo rozšířeno 
pojištění pro členy včelařských kroužků i o dobu nezbytného léčení. 
Ze SF bylo zaplaceno úrazové pojistné pro členy ČSV na rok 2022 ve výši 228 307 Kč. 
 
Stav za období 1.1.-30.6.2022 celkem: 
ČSV zaslal pojišťovně k vyřízení     2 žádosti 
Pojišťovna vyplatila celkem      1 žádost 
Pojišťovna vyplatila žadatelům celkem    10.800 Kč 

 
 

 
Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu svazu a jeho pobočných spolků  

 
Tak jako každý rok od r. 2016 bylo prolongováno o další rok pojištění funkcionářů ve funkcích členů 
statutárních orgánů, tj. PRV, výbor ZO, výbor OO. Pojištěni jsou také členové kontrolních komisí a 
rozhodčí komise. Pojištění se vztahuje na vznik povinnosti nahradit újmu, kterou člen orgánu způsobí 
v souvislosti s výkonem své funkce ve spolku svazu nebo pobočnému spolku. V době, kdy nejsou naši 
členové příliš ochotni vykonávat funkcionářskou činnost a jedním z důvodů jsou i obavy z možných škod, 
které mohou nastat špatným rozhodnutím, opomenutím nebo z neznalosti, je pojištění velkou pomocí 
našim funkcionářům. Na toto pojištění svaz letos vydal 83 870 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.  Výkazy za rok 2021 v prvním pololetí r. 2022 (do 30.6.2022) podalo 380 základních 
a 22 okresních organizací. Této problematice je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
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 Organizační jednotky svazu – zápis do spolkového rejstříku 
 

Povinné volby orgánů probíhaly v letech 2020 a 2021 a měla se provést přeregistrace všech ZO a OO ve 
spolkovém rejstříku kvůli změně funkčního období apod. Přeregistrace se týká i těch ZO a OO, u kterých 
nedošlo k výměně funkcionářů. K 30. 6. 2022 z 1087 základních organizací a 77 okresních organizací nemá 
řádně zaevidovány změny ve spolkovém rejstříku 271 ZO a 4 OO. 
 
 
Svépomocný fond  
 
Počáteční stav SF je 29 863 952 Kč. Příděl pro rok 2022 činil 1 223 636 Kč. Zůstatek na účtu SF k 30.6.2022 
je 30 578 692,- Kč Na sekretariát bylo za první pololetí roku 2022 doručeno 49 žádostí. Z toho je 21 
zpracováno, 15 rozpracováno (čeká se na doplnění podkladů) a 13 čeká na zpracování. Na náhradách 
bylo vyplaceno 230 280,- Kč. Škody byly způsobeny neznámým pachatelem (6 případů), vichřicí (7 
případů) a pádem stromu (8 případů). 
 
 
Centrální informační systém (CIS) 
 
CIS usnadňuje získávání věrohodných informací pro řízení svazu a práci organizačních složek. V prvním 
pololetí roku 2022 byly do CISu dodělávány v rámci nápovědy především nové návodné video manuály. 
Byly upraveny moduly pro včelařské kroužky a léčení včelstev. Byl nastaven nový způsob zasílání časopisu 
Včelařství pro VKM a to místo dětských adresátů zpět na vedoucí VKM. Podařilo se dohodnou se SZIF 
propojení mezi CISem a IZR (Databáze ČMSCH). V rámci dotace 1.D tedy probíhají programátorské práce 
na datovém můstku mezi CIS a IZR a připravuje se příslušná smlouva se SZIFem. 
Pro členy ČSV je k dispozici již třetím rokem mapa prodejců medu ze dvora. Současně ji k prodeji svého 
medu využívá 921 členů ČSV. 
Facebookové stránky ČSV v současné době mají 13 592 sledujících. 
 
 
KNIHOVNA  
 
Aktivně sledujeme knižní produkci i nabídky antikvariátů a doplňujeme tak průběžně knižní fond. Za 
první pololetí roku 2022 přibylo 14 knih, celkem jich knihovna eviduje 9 581. Formou výměny 
odebíráme 19 zahraničních včelařských časopisů a 13 časopisů tuzemských. Časopisy z předešlého 
ročníku dáváme svázat, využíváme přitom služeb chráněné dílny.  
Celkový počet výpůjček byl za první pololetí 357, z toho 164 knih, 146 periodik a 47 DVD. Zajišťujeme 
také meziknihovní výpůjční službu. Poskytujeme potřebné podklady čtenářům i studentům 
k samostudiu, které na vyžádání také vyhledáme a ofotíme nebo oskenujeme. 
Spolupracujeme s redaktorem Odborných včelařských překladů na jejich přípravě. Průběžně 
archivujeme dostupné materiály se včelařskou tematikou.  
 
Přehled soudních sporů vedených svazem v prvním pololetí r. 2022 
 
Obvodní soud Praha 1 řeší spor žalobce ProVčely.cz s.r.o., proti ČSV o uveřejnění odpovědi, omluvy a 
poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Byl vydán rozsudek soudu I. stupně, 
žalobě bylo zcela vyhověno ve vztahu k uveřejnění odpovědi a omluvy, ve vztahu k nemajetkové újmě 
bylo žalobci přiznáno 100.000,- Kč z žalovaných 400.000,- Kč. Rozsudek byl odvolacím soudem zrušen a 
věc vrácena zpět k dalšímu řízení. Opětovně rozhodnuto soudem I. stupně – žaloba zcela zamítnuta. 
Podáno odvolání ze strany žalobce. 



10  

Městský soud v Praze řešil spor žalobce JUDr. Karla Brücklera proti ČSV o vyslovení neplatnosti 
rozhodnutí spolku. Konkrétně jde o zneplatnění dodatku k převodu obchodního podílu společnosti 
Včelpo, s.r.o., který schválil RV ČSV v listopadu 2019.  Usnesením bylo žalobě vyhověno. Podáno 
odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolací jednání nebylo dosud nařízeno. 
Okresní soud v Opavě řeší spor žalobce Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Opava proti ČSV o 
určení vlastnického práva k pozemku. K žalobě jsme se vyjádřili, v r. 2021 proběhlo první ústní jednání, 
k 30.6.2022 spor stále probíhá před prvoinstančním soudem. 
 
Exekuční a insolvenční řízení: 
Dlužník: Václav Kořán, předmět vymáhání: 4.400.000,- Kč s příslušenstvím  
Pohledávky přihlášeny v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze.  
Dlužník: PS Holding, s.r.o., předmět vymáhání 8 964 Kč, exekučně vymáháno od r. 2014. Likvidátor 
předložil Měst. Soudu v Praze konečnou zprávu ke schválení. Ve zprávě se konstatuje, že společnost 
nemá žádný majetek, žádný likvidační zůstatek, a proto bude podán návrh na výmaz společnosti 
z obchodního rejstříku. 
Dlužník: Robert Metelec, předmět vymáhání: 34.250,- Kč s příslušenstvím. Tato částka byla 
pravomocně přisouzena soudem prvního stupně. Jedná se o vratku unijní dotace. Exekuční řízení bylo 
zahájeno. 
Dlužník: Jan Lexman, předmět vymáhání: 18.697,30,- Kč s příslušenstvím, tato částka byla pravomocně 
přisouzena svazu soudem prvního stupně. Jedná se o vratku unijní dotace. Exekuční řízení ukončeno, 
částka byla zcela vymožena. 
Dlužník: Josef Švelch, předmět vymáhání: 249 859 Kč s příslušenstvím. Uvedená částka nebyla 
zaplacena svazu na základě Rozsudku OS Strakonice, kterým byla schválena dohodě o vině a trestu ze 
dne 16.3.2021. Jmenovaný na urgence nereaguje, proto bylo přikročeno k exekuci. 
 
Právní poradenství, smlouvy, žaloby, vyjádření, při absenci právníka svazu (tato funkce není obsazena 
od počátku r. 2019) zajišťuje předsedkyně svazu. Právní zastoupení před soudy pro nás vykonává 
advokát JUDr. Daniel Viduna. 
 
Stav vratek unijní dotace 
 
Ve věci vratek unijní dotace na základě kontrol SZIFu u konečných příjemců byl ČSV povinen jakožto 
žadatel vrátit celkem 546 936,88 Kč. Tyto vratky pak vymáhal po konečných příjemcích. Někteří částky 
vrátili, s některými byl sjednán splátkový kalendář, s některými bylo nutno zahájit soudní řízení.   
Vymáhání vratek od konečných příjemců, kteří nesplnili dotační podmínky, se nám díky nastavenému 
procesu ve spolupráci se SZIFem daří. Je potěšitelné, že dosud máme v jejich soudním vymáhání 
stoprocentní úspěšnost. Celkem svaz jakožto žadatel musel vrátit na účet SZIF dotaci ve výši 546 936, 
88 Kč. Stav finančních prostředků vrácených a vymožených od konečných příjemců na účet svazu 
včetně úroků z prodlení ke dni 30. 6. 2022 je 534 897,62 Kč. V současné době probíhá jedna exekuce a 
několik konečných příjemců řádně splácí. 
 
 
REDAKCE  
Odpovědný redaktor Michael Mlynář ukončil ke dni 31.3. 2022 pracovní vztah s ČSV. Na jeho místo 
nastoupil staronový redaktor RNDr. Petr Kolář. Od dubna 2022 se stal rovněž staronovým 
spolupracovníkem redakce PhDr. Václav Šimice, v jehož kompetenci jsou inzerce, jubilea a úmrtí a 
korektorské práce. 
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Časopis Včelařství 
Redakce zajistila vydávání časopisu a Včelařských inzertních novin v první pololetí roku 2022. Databáze 
přispívajících autorů se pohybuje na přibližně stejné šíři jako v loňském roce. Tematické okruhy byly 
naplňovány takto:   
 
1 věda, výzkum a teorie související s chovem včel                                                                  14   
2 praktické ověřené zkušenosti a doporučení pro provozní praxi ošetřování včelstev   19 
3 nové ověřené pomůcky a zařízení                                                                                              6 
4 včelí produkty, jejich zpracování, využití a propagace jejich odůvodněné spotřeby      2 
5 plemenářská práce v chovech včel                                                                                            4 
6 zdravotní situace v chovech včel, poznatky a nařízení ke zdolávání nemocí včel          21 
 7 odborná a metodická pomoc pro vzdělávání mladých a začínajících včelařů                10 
8 ekologie, včelí pastva a výživa včel                                                                                         13 
9 aktuální poznatky ze zahraničí využitelné ve včelařství v ČR                                              2 
10 Svazová činnost, základní a okresní organizace, KKV                                                          27 
11 Svazová činnost, předsedkyně, PRV, RV, sekretariát, komise                                           15 
12 Ostatní, nezařazené                                                                                                                    25 

 
Celkem bylo za první pololetí roku 2022 publikováno 158 článků plus řada dalších kratších zpráv, 
oznámení, pozvánek apod. Vedle toho byla součástí každého čísla dvoustrana s jubilei a úmrtími členů 
ČSV a dvě až tři strany s příspěvky-dopisy čtenářů. 
Předtiskovou přípravu na základě uzavřených smluv zajišťovalo grafické studio společnosti SAMAB, a.s., 
tisk časopisu včetně eventuálních příloh společnost Asagraph, s.r.o. Tisk Včelařských inzertních novin 
zajišťuje tiskárna Triangl, a.s. Praha.  Distribuci Včelařství zajišťovala společnost Mail Step. Náklad se 
v první polovině roku 2022 pohyboval v rozmezí 53–55 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 jejich 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, 
předsedkyni a tajemníkovi sekretariátu ČSV. 
Součástí časopisu bývá i Příloha, ve které jsou publikovány materiály, formuláře, zásady, komentáře 
k zákonům apod., které bezprostředně souvisejí s činností chovatelů včel – členů ČSV. Příloha vychází 
podle potřeby v rozsahu 8, 16, 24, 32, nebo 64 stran. 
Náklady na měsíčník Včelařství za období 1-6/2022 dosáhly částky 4 405 821 Kč. 
V roce 2021 bylo z důvodů končících dodavatelských smluv zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
tisku, distribuce a grafických služeb. Ukončeno bylo počátkem roku 2022 s tím, že staronoví dodavatelé 
tisku a distribuce zůstali, změnil se jen dodavatel grafických služeb. V případě grafického studia je 
nutné podotknout, že redaktor vzhledem ke své dlouholeté praxi v periodickém tisku má na studio 
poněkud vyšší nároky týkající se především flexibility a pracovní doby. Striktní konec pracovní doby 
mezi 14.30 až 15.00 vnáší do práce redaktora řadu komplikací, a to především v závěrečné fázi přípravy 
časopisu, kdy se pracuje s aktuálními materiály těsně před odevzdávkou do tiskárny.   
 
Mimořádné číslo ke 150. výročí ČSV 
V dubnu 2022 vyšlo v souvislosti s oslavami 150. výročí existence ČSV mimořádné číslo časopisu 
Včelařství. Bylo koncipováno jako ohlédnutí za posledními 50 lety včelaření v naší republice, a to jak 
z hlediska včelařské práce, zdraví včel, šlechtitelských chovů, včelí pastvy, kočování, vědy a výzkumu, 
vzdělávání a práce s mládeží. Druhým aspektem byla historie včelaření u nás všeobecně, historie 
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včelařského svazu od jeho vzniku až po současnost historie sídla ČSV – budovy v Křemencově ulici 
v Praze a vývoje včelařského práva. Redaktor Petr Kolář začal pracovat na mimořádném čísle okamžitě 
po svém nástupu do funkce redaktora (15.3. 2022), tedy cca pět týdnů před odevzdávkou do tisku, kdy 
bylo v redakci k dispozici jen minimum materiálů, s jejichž publikováním se v mimořádném čísle 
počítalo. Souběžně s tím připravoval i řadové – květnové číslo Včelařství. Pro konečné velmi pozitivní 
vyznění mimořádného čísla je zapotřebí zmínit a ocenit obrovský díl novinářské práce, který při jeho 
přípravě odvedla Mgr. Jarmila Machová.  
 
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 registrován počet fanoušků přes 13 500 a téměř 14 000 tzv. sledujících. 
Kvalita webových stránek roste, stejně jako počet návštěvníků stránek a FB. Nadále dochází 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, v současné době probíhají kroky, které by umožnily využívání CIS 
širšímu poli včelařské veřejnosti – členů svazu. Včelaři jsou o stávající situaci průběžně informováni 
pravidelnými články ve Včelařství, které zajišťuje Komise pro informatiku.  

 
Odborné včelařské překlady 2021 
Redakce spolupracuje s Ing. Alešem Vojtěchem na vydávání OVP. Překladatelé pracují na základě 
dohod o provedení práce. Přípravu textů a fotografií, skenování fotografií zajistila pracovnice knihovny. 
Komunikaci s grafickým studiem a tiskárnou včetně přípravy objednávek na sazbu a tisk zajišťuje 
redakce Včelařství. Výsledné zpracování současných OVP je barevné. V první pololetí 2022 vyšel první 
díl OVP 2022 ve velmi dobré kvalitě včetně grafické úpravy., 
 
Ediční plán  
V prvním pololetí roku 2022 došlo k rozhodnutí, že spolu s prosincovým číslem Včelařství bude 
distribuován včelařský nástěnný kalendář na rok 2023. Základem kalendáře budou nejlepší fotografie, 
které vzejdou z fotografické soutěže vyhlášené ke 150. výročí svazu. 
 
Spolupráce s deníkem Lidové noviny na vydávání článků o včelařství  
 
V květnu 2021 byla navázána spolupráce s deníkem Lidové noviny. I v prvním pololetí roku 2022 
vycházel každý čtvrtek článek s tématikou včelařství s názvem „Včely a lidé“.  Ukončení bylo původně 
spojeno s oslavami 150 let výročí vzniku svazu v květnu 2022, nicméně spolupráce s Lidovými novinami 
pokračuje i nadále a byla prodloužena minimálně do září 2022. 
 
ODBORNÉ ODDĚLENÍ 
 
Odborné oddělení zajišťuje poradenský servis včelařské veřejnosti, agendy učitelů včelařství, 
přednášejících odborníků, VKM a uznaného chovatelského sdružení.  
V květnu 2022 zajistilo expozici na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Expozice byla tentokrát 
věnována především historii včelařství a v neposlední řadě i 150. výročí založení ČSV. Odborné diskuze 
byly doplněny ukázkou odvíčkovávání plástů, vytáčením medu a jeho ochutnávkou. Ve spolupráci s ČZS, 
ČRS a ČMMJ byla pro děti vytvořena naučná stezka. Děti zde mohly poznávat některé z nektarodárných 
rostlin a v pozorovacím úle objevovat život včel. 
Ve spolupráci s provozním oddělení připravuje nové propagačních materiály na výstavy a propagaci ČSV. 
 
Vzdělávání – semináře 

http://www.vcelarstvi.cz/
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V prvním pololetí 2022 se uskutečnil seminář pro uznané chovy šlechtitelského programu, seminář pro 
funkcionáře okresních organizací (proběhl on line a tato forma byla přijata velmi dobře) a seminář 
zdravotních referentů OO ČSV a zástupců KVS. Bohužel z důvodů covidových opatření se nemohl konat 
seminář pro vedoucí včelařských kroužků plánovaný na 29.-30. ledna 2022. 
 
Učitelé včelařství 
Celkem je evidováno 96 učitelů včelařství z celé republiky. Nejvíce učitelů včelařství působí v Jihočeském 
kraji a nejméně v kraji Karlovarském a Ústeckém, viz tabulka. 
 

UČITELÉ VČELAŘSTVÍ 

Kraj počet 
Hlavní město Praha 6 
Jihočeský kraj 19 
Jihomoravský kraj 10 
Karlovarský kraj 1 
Královéhradecký kraj 6 
Liberecký kraj 5 
Moravskoslezský kraj 9 
Olomoucký kraj 2 
Pardubický kraj 10 
Plzeňský kraj 6 
Středočeský kraj 12 
Ústecký kraj 1 
Vysočina 7 
Zlínský kraj 2 
Celkový součet 96 

  
Přednášející odborníci 
Celkem je evidováno 37 přednášejících odborníků s největším zastoupením ve Zlínském kraji. V 
Karlovarském a Jihočeském kraji neevidujeme žádného přednášejícího odborníka. 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ ODBORNÍCI 

Kraj Počet 

Hlavní město Praha 3 
Jihočeský kraj 0 
Jihomoravský kraj 4 
Karlovarský kraj 0 
Královéhradecký kraj 2 
Liberecký kraj 2 
Moravskoslezský kraj 2 
Olomoucký kraj 2 
Pardubický kraj 5 
Plzeňský kraj 3 
Středočeský kraj 3 
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Ústecký kraj 1 
Vysočina 2 
Zlínský kraj 8 

Celkový součet 37 
 
Učitelé včelařství v oboru včelí produkty a jejich využití pro zdraví člověka 
ČSV eviduje celkem 43 učitelů v oboru včelí produkty a jejich využití pro zdraví člověka. Nejvíce učitelů 
v tomto oboru je v Jihočeském kraji. 
 
UČITELÉ VČELAŘSTVÍ V OBORU VČELÍ PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

Kraj počet 
Hlavní město Praha 2 
Jihočeský kraj 11 
Jihomoravský kraj 5 
Karlovarský kraj 0 
Královéhradecký kraj 2 
Liberecký kraj 2 
Moravskoslezský kraj 4 
Olomoucký kraj 1 
Pardubický kraj 5 
Plzeňský kraj 1 
Středočeský kraj 6 
Ústecký kraj 0 
Vysočina 3 
Zlínský kraj 1 
Celkový součet 43 

 
Šlechtitelské a rozmnožovací chovy  
Pro rok 2022 je do šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení včely medonosné 
kraňské zapojeno 26 vyšších šlechtitelských a 10 rozmnožovacích chovů. V souladu se zákonem č. 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon) byla začátkem roku 2022 vypracována výroční zpráva za rok 2021, která se 
týká realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské a byla zveřejněna na webu 
www.vcelarstvi.cz. 
 
Apimondia 
Kongres Apimondie v ruské Ufě byl zrušen, přeložen do Istanbulu, kde proběhne koncem srpna t.r. 
Zástupci svazu se konání kongresu zúčastní. 
 
 
Včelařské kroužky mládeže VKM  
Odborné oddělení v současné době eviduje v CIS celkem 136 včelařských kroužků mládeže. V říjnu se 
bude konat v Nasavrkách seminář vedoucích včelařských kroužků. 
 
ZLATÁ VČELA 
Oblastní kola letošního ročníku soutěže mladých včelařů Zlatá včela proběhla ve dvou kategoriích, 
mladších a starších žáků. Republikové kolo pro mladší žáky proběhlo 20. -2 2. 5. 2022 a pro starší žáky o 



15  

pár dní později 10. – 12. 6. 2022 v Nasavrkách. Každé kategorie se zúčastnilo 36 soutěžících, dohromady 
tedy 72 dětí, kteří se kvalifikovali z oblastních kol. 
Mladší žáci soutěžili v disciplínách: botanika, teorie včelařství, poznávaní včelařských pomůcek a druhů 
medu, praxe. Na prvních třech místech se umístili: Jan Rozsypal ze včelařského kroužku Žihadla ze Čtyřky 
– Praha 3, Vojtěch Vostřel ze včelařského kroužku ZO Hluboká – ZŠ Perálec a Jiří Veverka, včelařský 
kroužek při ZŠ Bosonožské náměstí 44. 
Starší žáci soutěžili v disciplínách: botanika, test teoretických znalostí, rámky, mikroskopování, poznávání 
včelařských pomůcek a druhů medu, praxe. Účastníci soutěže si také museli připravit samostatnou 
písemnou práci s veřejnou obhajobou. Šest soutěžících, kteří získali nejvíce bodů ve výše zmíněných 
disciplínách, pak ještě poměřovalo své praktické včelařské dovednosti na včelnici Libáň. Vítězem se stal 
Lukáš Loukota ze Včelařského kroužku mládeže Stříbro - Včelaříci. Na druhém a třetím místě se umístili 
Filip Malý (VK ZO Litomyšl) a Helena Bendová (Ochrana fauny ČR o.p.s - 2021/2022). 
 
IMYB 
Mezinárodní včelařská soutěž IMYB 2022, která byla plánovaná na červenec 2022 a měla se konat v 
Moskvě, byla zrušena. 
 
Visegradská čtyřka 
Mezinárodní setkání družstev včelařské mládeže zemí Visegradské čtyřky - V4, které mělo proběhnout 
ve 3. čtvrtletí roku 2022 se konat nebude. Pro letošní rok mělo dojít k setkání v Polsku. Polský svaz včelařů 
ale nakonec oznámil, že setkání mladých včelařů z České, Slovenské, Maďarské republiky a Polska 
organizovat letos nebude. 
 
Korespondenční soutěž v časopisu včelařství 
Po celý rok, krom období letních prázdnin, probíhá soutěž v časopise Včelařství. Každý měsíc je ze 
správných odpovědí vylosován jeden výherce, který obdrží drobný dárek od svazu. 
 
 
ZDRAVÍ VČEL, NÁKAZOVÁ SITUACE 
 
Varroáza 
Podle státní veterinární zprávy byly v roce 2022 v České republice vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané 
z celkem 63 127 stanovišť včelstev. Výsledky vyšetření těchto vzorků ukázaly, že došlo k poklesu podílu 
stanovišť bez přítomnosti roztočů, a naopak k nárůstu podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 
3. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 oproti roku 2021 vykazuje mírné zvýšení. 
Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2019-2022 je znázorněna v 
tabulce. Z níže uvedeného vyplývá, že varroáza zůstává závažným problémem, který je umocňován 
dalšími souběžně působícími negativními vlivy. 
 
Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2019-2022 

Průměrný 
počet 

roztočů na 
včelstvo 

Počet stanovišť 

2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 
0 20 854 32,9 13 450 22,1% 17 551 28,3% 13 901 22,0% 
0-3 34 294 54,1 35 686 58,7% 35 570 57,3% 37 620 59,6% 
nad 3 8 285 13,0% 11 632 19,2% 8 912 14,4% 11 606 18,4% 
celkem 63 433 100,0% 60 768 100,0% 62 033 100,0% 63 127 100,0% 

Zdroj: Státní veterinární zpráva 
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Graf: Vývoj intenzity varroázy na stanovištích v období 2019 – 2022 

 
 
 
 
 
Graf: Podíl stanovišť s průměrnou hodnotou počtu varroa na včelstvo na celém území ČR za rok 2022 

 
 

 
Mor včelího plodu 

 
Nákazová situace v rámci České republiky se nesmí podceňovat, stále jsou zjišťována další ohniska 
nákazy. Proti nákaze se vyžaduje důsledné dodržování veterinárních předpisů, ale stále chybí plošné 
vyšetření vzorků na přítomnost původce nákazy. Většinou z iniciativy krajských koordinačních výborů 
ČSV se daří řešit situaci v jednotlivých krajích z finančních prostředků krajských úřadů. Tak se zjišťují nová, 
dosud neodhalená ohniska nákazy. 
 
Mapa níže ukazuje aktuální nákazovou situaci v ČR ke dni 22. 7. 2022 (červený špendlík vyznačuje 
ohniska, žlutě ohraničená jsou ochranná pásma vyhlášených ohnisek MVP). 
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Zdroj: Státní veterinární zpráva 
 

 
Hniloba včelího plodu 
Už čtvrtým rokem se objevuje hniloba včelího plodu v Libereckém kraji. Krajská veterinární zpráva 
stanovila pro okolí ohniska nákazy ochranné pásmo, ve kterém platí mimořádná veterinární opatření. 
Mapa níže ukazuje aktuální nákazovou situaci v ČR ke dni 22. 7. 2022 (červený špendlík vyznačuje 
ohniska, žlutě ohraničená jsou ochranná pásma vyhlášených ohnisek MVP). 
 

 
Zdroj: Státní veterinární zpráva 
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ 
 
Náplní provozního oddělení je především zajištění činností okolo nemovitostí ČSV. Dále pak expedice, podatelna 
a členská evidence. Úzce spolupracuje se všemi odděleními na organizaci všech akcí ČSV. Také zajištuje 
objednávky materiálu a pravidelná povinná školení zaměstnanců svazu. 
 
Nájemní smlouvy 
 

1. Nebytové prostory 
 

a.) Společnost RUMBEE s. r. o. – bar - sjednaná smlouva do 31. 10. 2023 
b.) Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. – pravá část – smlouva prodloužena od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 

Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. – levá část -   smlouva prodloužena od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 
c.) Společnost Příroda, včely a člověk, o. p. s. – prodejna – sjednaná smlouva do 31. 10. 2024 

 
 

2. Bytové prostory 
 

a.) Byt č. 1 (4 NP přední budova) – volný, pronájem možný pouze za předpokladu rekonstrukce 
b.) Byt č. 2 (2 NP přední budova) – PKE ČR, s. r. o. – smlouva prodloužena od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 
c.) Byt č. 3 (2 NP přední budova) – Ivana Salačová – smlouva na dobu neurčitou 
d.) Byt č. 4 (1 NP přední budova) – František Havelka – smlouva prodloužena od 7. 1. 2022 do 31. 12. 

2022 
e.) Byt č. 5 (3 NP zadní budova) -    Kateřina Řeřichová - smlouva na dobu neurčitou 
f.) Byt č. 6 (3 NP zadní budova) -    MUDr. Irina Jokešová - smlouva na dobu neurčitou 

 
3. Pozemky 
a) Doubrava u Orlové (parc. č. 3633/1, 3633/4, 3634)  
- prodáno 05/2022 
- vklad do katastru k 21. 7. 2022, a to s právními účinky k 30. 6. 2022 
- kupující: Integra Consulting s. r. o., Sudoměřská 1243/25, Praha 3 – Žižkov 
- kupní cena: 485 000,-- Kč 

 
b) Rosice u Brna – včelařská stanice - Středisko využívají 3 subjekty (OO Brno venkov, OO Brno město 

a ZO ČSV Rosice). Tyto subjekty se střídají po roce ve správě střediska prostřednictvím zástupce 
konkrétního subjektu. Pro letošní rok se dohodli, že správu stanice bude mít opět na starosti Ing. 
Řehořka. Stanice je využívána jako přednáškové středisko s praktickou výukou kurzů včelařství. 
Také zde funguje knihovna. V současné době správu vykonává OO Brno-venkov. 

c) Jaktař, Opava – orná půda - pozemek pronajat Školnímu statku Opava 
d) Lipník nad Bečvou,  ovocný sad, travnatá plocha - pronajat ZO ČSV Lipník nad Bečvou  
e) Trnové Pole – orná půda - pronajat ZD Jiřice u Miroslavi. 350 m2 odprodáno ŘSD na silnici  
f) Uherský Brod – orná půda - pronajat společnosti Zemaspol 

 
 
Podatelna, expedice a členská evidence 
 

Podatelna zajišťuje: 

- příjem poštovních zásilek, jejich evidence a rozdělení na příslušná oddělení 
- odesílání poštovních zásilek 
- balení a odesílání povinných výtisků časopisů Včelařství, Včelár a OVP 
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- evidence a opětovné odesílání vrácených časopisů Včelařství členům ČSV, z. s. 
- balení a odesílání výměnných výtisků časopisu Včelařství do zahraničí 
- balení a odesílání balíků s propagačními předměty a materiály, výhry soutěží, atd. 
- příjem telefonních hovorů, přepojování 
- komunikace se členy ČSV – změny doručovacích adres, základní informace ( telefonicky, e-mail, 

osobně) 
- komunikace se ZO ČSV, z. s. a OO ČSV, z. s. 
- kompletace požadavků euro dotací – evidence, kopírování 
- evidence podaných žádostí národní dotace 1.D od ZO ČSV, z. s. a OO ČSV, z. s. 
- náklad časopisu Včelařství a jeho odeslání 
- odeslání adresních dávek členů ČSV, z. s. pro rozeslání časopisu Včelařství, Včelár a OVP do 

expediční firmy Mail Step, a. s., Praha 
- zajištění včasného závozu časopisu Včelár do expediční firmy Mail Step, a. s., Praha a převzetí 

zbytků časopisů z minulého období 
- spolupráce s odborným oddělením při přípravě materiálů na výstavy, sjezdy a jiné akce 
- příjem, evidence a skladování propagačních předmětů a tiskovin 
- objednávky a distribuce kancelářských potřeb pro pracovníky ČSV, z. s. 

 
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.  

 
SVAZOVÁ VČELSTVA 
 
Český svaz včelařů má v sídle svazu ve dvorním traktu umístěna svá včelstva v počtu 6 ks. Med z našich 
včelstev je využíván jako forma daru a propagace svazu. Letošní rok je z pohledu výnosu medu 
považován za velmi úspěšný. Při dvou vytáčeních jsme získali z našich šesti včelstev 256 kg medu, což 
je průměrně 42,6 kg na včelstvo. Jedná se především o med květový z parků v blízkém okolí a ze Žofína. 
Med je velmi lahodné chuti. Uspořádali jsme dvě medobraní na Křemencové pro hosty z řad 
Zemědělského výboru PS Parlamentu, pracovníků MZe ČR, ČMSCH a SZIF. Na těchto akcích jsme nabídli 
k ochutnávce i smažené trubčí larvy. Tato setkávání si získávají čím dál větší oblibu a jsou velmi 
přínosná. 
Práce okolo včelstev je také správným krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků 
sekretariátu s možností ověřit si v praxi ošetřování včelstev a sjednotit užívanou včelařskou 
terminologii na včelstvech umístěných v prostorách sídla ČSV v Křemencově ulici. 
 
 
ZÁVĚR  

 
V letošním roce je většina akcí tematicky zaměřena na 150. výročí ČSV. I v druhém pololetí nás ještě 
další čekají. 

Přes problémy způsobené pandemií koronaviru v prvním čtvrtletí 2022 sekretariát plnil i v letošním 
roce svou činnost a úkoly zadané předsednictvem. 


	Národní dotace NNO – odborné oddělení
	Spolková činnost ČSV, z.s.
	Rozšiřování znalostí o včelích produktech
	Smlouvy o spolupráci
	SEKRETARIÁT ČSV
	Pojištění
	Centrální informační systém (CIS)
	KNIHOVNA
	Přehled soudních sporů vedených svazem v prvním pololetí r. 2022
	Spolupráce s deníkem Lidové noviny na vydávání článků o včelařství
	ADMINISTRATIVNÍ A ODBORNÉ PRÁCE ZAJIŠŤOVANÉ SEKRETARIÁTEM
	SVAZOVÁ VČELSTVA
	Český svaz včelařů má v sídle svazu ve dvorním traktu umístěna svá včelstva v počtu 6 ks. Med z našich včelstev je využíván jako forma daru a propagace svazu. Letošní rok je z pohledu výnosu medu považován za velmi úspěšný. Při dvou vytáčeních jsme zí...
	Práce okolo včelstev je také správným krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků sekretariátu s možností ověřit si v praxi ošetřování včelstev a sjednotit užívanou včelařskou terminologii na včelstvech umístěných v prostorách sídla ČSV v Kře...
	ZÁVĚR

