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Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, z. s., 
za rok 2021 

 
Rok 2021 byl byl šestým rokem ve funkčním období současného vedení Českého svazu včelařů, z. s., 
(dále též ČSV nebo svaz) zvoleného na X. sjezdu ČSV v roce 2015 a to z důvodu pandemie Covid-19 a 
s tím spojenými vládními nařízeními. Naplňování těchto vládních nařízení neumožnilo konat XI. sjezd 
v řádném termínu.  

 
Vedení svazu pracovalo v téměř stejném složení, jedinými změnami byly níže uvedené kooptace. 
 
Ke dni 30. 4. 2021 rezignoval na svou funkci člena RV Miloslav Scherling, který zastupoval OO 
Strakonice. Na jeho místo byl navržen Ing. Jiří Rod, který byl kooptován na říjnovém zasedání RV. Spolu 
s ním byli kooptováni do funkce člena RV Ing. Jiří Vorlíček za okresní organizaci Kutná Hora a Pavel 
Pekárek za OO Cheb.  
 
Republikový výbor se kvůli nákazové situaci (COVID-19) a s tím spojenými vládními nařízeními nemohl 
uskutečnit v březnu jako obvykle, konal se zcela poprvé v režimu online. Na tomto zasedání (kromě 
dalších bodů) schválil způsob hlasování k jednotlivým bodům i o konečném usnesení, Zprávy o 
hospodaření i činnosti ČSV, z. s., za rok 2020, Účetní závěrku za rok 2020, Zprávu o plnění hlavních 
úkolů a činnosti ČSV, z. s., po X. sjezdu za rok 2020, Rozpočet na rok 2021 a vzhledem k trvajícím 
mimořádným opatřením souvisejícími s pandemií koronaviru přeložil konání XI. sjezdu na prosincový 
termín a prodloužil funkční období nejvyšších orgánů svazu i orgánů ZO a OO. Dále vyhlásil další termín 
na podávání kandidátek na předsedu svazu ČSV a člena ÚKK. Vzal na vědomí informace předsedkyně, 
zápisy z jednání PRV a Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o. zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. 
s. a zprávu ÚKK. Dále pak uložil úkoly předsednictvu RV a sekretariátu.  
Srpnové a říjnové zasedání RV se konalo již prezenční formou. Na srpnovém zasedání RV schválil mimo 
jiné Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z. s., za I. pololetí roku 2021, Pravidla administrace unijní 
dotace, znění kupní smlouvy na prodej VS Jabloňany, změny v Plánu práce, procentuální rozdělení 
prostředků na administraci dotace 1.D, změnu Stanov a finanční částky pro okresy postižené tornádem. 
Dále pak vzal na vědomí rezignaci M. Scherlinga na funkci člena RV za OO Strakonice, informace 
předsedkyně o její činnosti, zápisy z jednání PRV návrhy zpráv ke schválení na XI. sjezdu, zprávu o 
činnosti ÚKK, členové RV také byli informováni o probíhajících soudních sporech, zprávu o činnosti 
SOUV-VVC, o. p. s., informace prezidenta AK Ing. Jana Doležala. Konstatoval, že výše příspěvků na rok 
2022 zůstává beze změny včetně přerozdělení, nesouhlasil se změnou zastoupení zakladatelů ve 
správní radě a dozorčí radě SOUV-VVC, o. p. s., kterou navrhovalo MZe a jako vždy uložil úkoly 
sekretariátu a PRV. 
Na říjnovém zasedání RV schválil zápis z předchozího jednání, návrhy zpráv a materiály ke schválení na 
XI. sjezdu, členství v Agrární komoře ČR, s ohledem na omezení spolkového života v době mimořádných 
covidových opatření a v souladu s čl. 34 odst. 6 Stanov ČSV zkrátil o rok nadcházející funkční období 
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nejvyšších orgánů svazu a orgánů okresních a základních organizací, které neuskutečnily svá volební 
zasedání v roce 2020. Volební období tak skončí všem orgánům svazu shodně v roce 2025; kooptoval 
nové zástupce v RV za OO Strakonice, Kutná Hora a Cheb, vzal na vědomí rezignaci Zdeňka Vrbaty na 
funkci člena RV za OO Cheb, informace předsedkyně o její činnosti, zápisy z jednání PRV, zprávu ÚKK, 
zprávu o činnosti SOUV-VVC a návrhy Plánu práce a Rozpočtu na příští rok. Uložil úkoly sekretariátu a 
PRV. 
 
Předsednictvo RV v roce 2021 zasedalo celkem 14x, z toho 4x online. Zasedání probíhají v Praze, v době 
konání Republikového výboru zasedá PRV v SOUV-VVC, o.p.s., v Nasavrkách. 
 

Odborné komise se setkávaly, když to bylo možné, některé využily online jednání. 
 
 
Statistika členské základny 
 

V roce 2021 měl ČSV 57 245 členů, kteří obhospodařovali 625 387 včelstev. 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 7 600 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.  

Včelařským rokem 2020/2021 vstoupila ČR do 2. roku tříletého programového období vymezeného 
Českým včelařským programem 2020 až 2022. Chovatelé včel mají možnost podávat požadavky o dotaci 
prostřednictvím více žadatelů – viz www.szif.cz.  

http://www.szif.cz/
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V roce 2021 prostředky přidělené na dotace pokryly veškeré nároky chovatelů včel a dotace byly 
poskytnuty v plné nekrácené výši. 

Na Technickou pomoc – propagaci byla v roce 2021 poskytnuta dotace pro pobočné spolky ČSV (ZO a 
OO) v celkové výši 644 592,81 Kč. 

Dotace na vybavení zařízením pro zpracování medu a kočování včelstev nejsou určeny pro začínající 
chovatele včel (v roce 2021 mohli o dotace požádat chovatelé včel, kteří se stali včelaři nejpozději do 
konce roku 2017).  

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 2021  
Opatření počet žádostí 

Technická pomoc 1 380 
Boj proti varroáze 51 

Racionalizace kočování včelstev 66 

Úhrada nákladů na rozbory medu 5 
Obnova včelstev 36 

Celkem 1 538 
 

Přehled čerpání EU dotací prostřednictvím ČSV v roce 2021  

Opatření čerpání v tis. Kč 

Technická pomoc 34 815 

Boj proti varroáze 13 808 

Racionalizace kočování včelstev 2 407 

Úhrada nákladů na rozbory medu 263 

Obnova včelstev 4 643 

Celkem čerpání (v tis. Kč) 55 936 
 

Národní dotace 1.D 
 
Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování národních dotací pro rok 2021, byly zpracovány v 
součinnosti s odborným útvarem SZIF, MZe a jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva 
zemědělství ČR, SZIF i ČSV. Vnitřní směrnicí ČSV k zajištění administrace byly publikovány tak jako každý 
rok v časopise Včelařství č. 8/2021 a na webových stránkách. Dotace 1.D byla z administrována pro 50 
735 chovatelů včel na 634 254 včelstev z toho bylo chovatelů nečlenů 1457 s počtem včelstev 35 282. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D za r. 2021 bylo vydáno v polovině ledna a výplata na účty základních 
organizací proběhla do konce ledna 2022. 
 
Národní dotace NNO 
 
Pro rok 2021 byly ČSV přiděleny Ministerstvem zemědělství ČR, na základě žádostí, dotace na tři 
projekty: 
 
Spolková činnost ČSV, z.s. 

Celkové náklady projektu 2 496 600 Kč  

Výše přidělené dotace 1 747 620 Kč 
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Tvorba včelařských odborných a metodických materiálů 

Celkové náklady projektu 9 805 714 Kč 

Výše přidělené dotace 6 863 999 Kč 

 

ZLATÁ VČELA – finálová kola, IMYB  

Celkové náklady projektu 642 856 Kč 

Výše přidělené dotace 449 999 Kč 
 
Všechny projekty jsou poskytnuty s intenzitou podpory 70 procent. Celková výše přidělených dotačních 
prostředků byla 9 061 618 Kč. 
 
Legislativa 

 
Legislativa jak obecně závazných předpisů, tak vnitřních předpisů byla v minulém období tak jako i jiné 
oblasti činnosti svazu poznamenána mimořádnými opatřeními přijatými v důsledku covidové nákazy. 
Ministerstvem zemědělství byla schválena a dne 6. 12. 2021 uveřejněna Metodika kontroly zdraví zvířat 
a nařízené vakcinace na rok 2022. Nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a 
diagnostických úkonů, které Metodika 2022 v oblasti včelařství přinesla: 
 

- Rozšíření typů vzorků, které je možné odebrat k vyšetření na mor včelího plodu (EpM120, 

EpM160), což umožní odběr vhodného vzorku v průběhu celého roku. 

- Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově 

týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km z původních 10 km. Zároveň dochází ke 

sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce 

příslušného kalendářního roku.  

- Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel je povinen vést 

záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska 

zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě napadení byla 

rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující 

včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím 

zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících 

včelstev. 

Tentokrát znění MKZ předcházela jednání naší komise pro zdraví včel se zástupci SVS a výsledné znění 
odpovídá našim požadavkům. 
  

Co se týká vnitřních svazových předpisů RV schválil na svém srpnovém zasedání Pravidla administrace unijní 

dotace pro rok 2021/2022. XI. sjezd ČSV v prosinci r. 2021 schválil nové Stanovy ČSV. K jiným změnám vnitřních 

svazových předpisů nedošlo.  Zákon č. 191/2020 Sb. (Lex Covid) umožnil konat zasedání Republikovému 
výboru ČSV a hlasovat per rollam s účinností do 30. 6. 2021, i když tuto možnost ve stanovách nemáme. 
Program březnového zasedání RV 2021 proběhl per rollam. Mimo jiné RV rozhodl per rollam o 
prodloužení funkčního období nejvyšších orgánů svazu do 12. 12. 2021 a orgánů ZO a OO ČSV, u kterých 
dosud neproběhla zasedání nejvyšších orgánů, které volí funkcionáře na další volební období, do konce 
října 2021. Současně RV schválil přeložení konání XI. sjezdu ČSV na termín 11. - 12. 12. 2021 a další termín 
pro podávání kandidátek na předsedu ČSV a člena ÚKK do konce října 2021.  
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SEKRETARIÁT ČSV 
 
Od 1. 1. 2021 byl pověřen výkonem funkce tajemníka Ing. František Krejčí, který byl na základě 
výběrového řízení dne 15. 7. 2021 do funkce jmenován. O činnosti tajemníka je informováno 
předsednictvo Republikového výboru na pravidelných jednáních. Do odborného oddělení byl přijat 
nový pracovník Jan Rožánek a do podatelny Radana Králíčková. 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. 
 
Pojištění 

 
V průběhu roku 2021 proběhla novelizace pojistných smluv majetkových, úrazových a také pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při činnosti svazu a jeho organizačních jednotek. Při zachování 
rozsahu pojištění došlo ke snížení pojistného. Pojištění statutárních orgánů svazu a organizačních 
jednotek svazu již od roku 2016 chrání naše funkcionáře pro případ vzniku škod vlivem nesprávných 
rozhodnutí funkcionáře nebo jiného zanedbání povinností.  

 
Úrazové pojištění 
 
ČSV vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů ČSV. Za rok 2021 bylo 
pojišťovně postoupeno celkem 12 řádně vyplněných žádostí „Oznámení pojistné události – Trvalé 
následky úrazu“ s příslušnými přílohami. Z těchto dvanácti žádostí bylo vyplaceno pět v celkové výši 
59.000 Kč. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu, že se nejednalo úraz s trvalými následky. Zbylé žádosti 
jsou 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 za r. 2021 ve výši 219 993 Kč. 
Stav za rok 2021 celkem: 
ČSV zaslal pojišťovně k vyřízení ………………………………………………… 12 žádostí 
Pojišťovna vyplatila celkem ……………………………………………………….   5 žádostí 
Pojišťovna vyplatila žadatelům celkem ……………………………………... 59.000 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 vydává ročně 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 2020 podalo 469 (cca 43 %) základních a 46 (cca 59 %) okresních 
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organizací. Této problematice je třeba věnovat ze strany pobočných spolků zvýšenou pozornost. 

 

 

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 funkcionářů nebo změně jejich funkčního období. Přeregistrace se tak 
týká i těch ZO a OO, u kterých nedošlo k výměně funkcionářů. K 31. 12. 2021 z 1087 základních organizací 
a 77 okresních organizací nemá řádně zaevidovány změny ve spolkovém rejstříku u 296 ZO a 7 OO. 

 
Svépomocný fond 
 
Příděl pro rok 2021 činil 1 222 088 Kč. V roce 2021 bylo na sekretariát ČSV doručeno 88 žádostí o 
příspěvek ze Svépomocného fondu. Zamítnuto bylo 8 žádostí, přijatá odvolání proti rozhodnutí byla 
projednána v komisi SF, která v roce 2021 zasedala 2x, z toho jednou z důvodu nákazové situace Covid-
19 online. U jednoho odvolání byl přiznán doplatek, u ostatních bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí 
sekretariátu. Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno pádem stromů a vichřicí. Jednalo se o 
38 případů, členové ČSV obdrželi náhradu škody 529 836 Kč. Z toho tornádo, které se přehnalo přes 
Břeclavsko figurovalo ve 38 případech s náhradou 270 020 Kč (51 %). Na druhém místě jsou škody 
způsobené požárem – 14 případů s náhradou 358 106 Kč. Většina případů vlastním zaviněním, tedy 
docházelo ke 50 % krácení. Na třetím místě je vandalismus a krádeže způsobené neznámým pachatelem 
– 21 případů s náhradou 243 000 Kč. Následují škody způsobené povodní, bleskem a krupobitím. 
Nejvyšší vyplacená náhrada byla 90 000 Kč za požár.  
V roce 2021 bylo poškozeným včelařům vyplaceno 1 180 218 Kč. V částce jsou zahrnuty i žádosti 
přesahující z roku 2020. Další náklady ze SF znamenaly soudní a bankovní poplatky a pojištění. Celkové 
výdaje ze Svépomocného fondu za rok 2021 tak, jak jsou vykazovány účtárnou sekretariátu RV ČSV, 
dosáhly 1 489 679,76 Kč včetně pojištění. Zůstatek účtu SF k 31. 12. 2021 byl 29 863 952,54 Kč. 
 
 
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. 2021 do 31. 7. 2022 

Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. – levá část -   smlouva do 31. 7. 2022 
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. – sjednaná smlouva do 31. 5. 2022 
c.) Byt č. 3 (2 NP přední budova) – Ivana Salačová – smlouva na dobu neurčitou 
d.) Byt č. 4 (1 NP přední budova) – František Havelka – sjednaná smlouva do 6. 1. 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 

 
Pozemky 

a.) Doubrava u Orlové (parc. č. 3633/1, 3633/4, 3634)  
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- proveden odhad ceny nemovitosti – odhadní cena byla stanovena na částku 433 330,-- Kč. Pozemek 
byl formou inzerce nabídnut k prodeji. 
b.) Jabloňany (parc. č. 149, 12, 111, 1336, 1337, 1338) 

- prodáno 11/2021 – vklad do Katastru nemovitostí 12/2021 

- kupující: Ing. Marek Motyčka, Bezručova čtvrť 1115/32, Kuřim 

- kupní cena: 3 500 000,-- Kč 

 

 
Centrální informační systém (CIS) 

 
CIS usnadňuje získávání věrohodných informací pro řízení svazu a práci organizačních složek. V roce 2021 
byla dokončena migrace na nový výkonnější server. Opět byly provedeny změny týkající se dotace 1.D, 
tak aby odpovídaly požadavkům nejnovější legislativy. Došlo k definitivnímu oddělení agendy dotace 1.D 
od agendy členské příspěvky a uzávěrka roku. Bylo přidáno 5 mailboxů (CSV1-CSV5) pro odesílání 
hromadných zpráv z CISu. Důvodem bylo, abychom se vyhnuli výskytu našeho poštovního serveru v 
blacklistových databázích. V žádosti o vyšetření byla přidána možnost vložit i člena mimo vlastní ZO. Dále 
pak možnost rozeslat Rozhodnutí o přidělení dotace všem žadatelům na mail. Byly přidány ABO dávky 
pro další banky (hromadný příkaz k platbě pro import do banky). Byl upraven modul chovatelé matek, 
dle požadavků CHK. Dále došlo ke změnám v oblasti VKM, především v oblasti žádostí o 1.D. Hlavně ve 
smyslu jedno IČO – jeden žadatel.  V jednání se SZIF došlo k pokroku v povolení propojení databáze CIS 
a IZR (ČMSCH). Technické a právní detaily jsou dále projednávány. 
 
 
KNIHOVNA 
 
Aktivně sledujeme knižní produkci i nabídky antikvariátů a doplňujeme tak průběžně knižní fond. Do 
knižního fondu jsme v průběhu roku zaevidovali 45 titulů, celkem knihovna čítá 9 567 knih. 
Formou výměny odebírá knihovna 19 zahraničních a 13 tuzemských časopisů. Ke svázání bylo dáno 33 
časopiseckých periodik. Českých a zahraničních svázaných ročníků časopisů je evidováno 7 760. Pro 
zpracování Odborných včelařských překladů bylo využito přes 120 zahraničních titulů. Byla provedena 
aktualizace časopisů pro Národní knihovnu. Došlo k výměně 500 štítků se signaturou za nové. Do 
knihovny v Rosicích byly předisponovány 4 nové tituly.  Celoroční počet výpůjček činil 1 040, z toho bylo 
půjčeno 507 časopisů, 452 knih a 81 audiovizuálních nosičů. Poskytujeme potřebné podklady čtenářům 
i studentům k samostudiu, které na vyžádání také vyhledáváme a ofotíme nebo oskenujeme. 
Spolupracujeme s redaktorem Odborných včelařských překladů na jejich přípravě. Průběžně archivujeme 
dostupné materiály se včelařskou tematikou. 
 
 
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 

- 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 
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- 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. 

 
 
PRÁVNÍ 
 
Pozice právníka svazu není obsazena již více než tři roky. Právní záležitosti řeší předsedkyně, 
zastupování u soudů je řešeno advokátem JUDr. D. Vidunou. 
 
Přehled soudních sporů vedených svazem v roce 2021 
 
Spor ProVčelycz, s. r. o. proti ČSV o uveřejnění omluvy a o přiměřeném zadostiučinění dosud probíhá. 
Podle žaloby 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 spotřebitelů. V prvním stupni rozhodl soud 
v neprospěch svazu. Odvolací soud věc vrátil k opětovnému projednání. 
Dalším sporem, který byl zahájen v r. 2020 a v r. 2021 probíhal, je spor s navrhovatelem – JUDr. Karlem 
Brücklerem, který podal návrh na 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. 
K žalobě jsme se vyjádřili, soud prvního stupně rozhodl v náš neprospěch. Podali jsme odvolání.   
Počátkem r. 2020 byla podána žaloba Základní organizací Opava na ČSV o určení vlastnictví k nemovité 
věci. K žalobě jsme se vyjádřili, v r. 2021 proběhlo ústní jednání, spor probíhá. 
Na základě rozsudku v trestním řízení proti Josefu Švelchovi v souvislosti s dotačním trestným činem 
vymáhá ČSV jakožto osoba poškozená částku 249 859 Kč od odsouzeného. 
 
Ve věci vratek unijní dotace na základě kontrol SZIFu u konečných příjemců byly podány v r. 2021 dva 
platební rozkazy. Jedno rozhodnutí ve prospěch svazu nabylo právní moci, a jelikož žalovaný nezaplatil, 
probíhá nyní exekuce.  Ve sporu s druhým žalovaným rozhodnutí ve prospěch svazu již nabylo právní 
moci v únoru 2022, částka dosud nebyla zaplacena. Připravujeme návrh na exekuci. Dlužníci, s nimiž 
byl v minulosti uzavřen smír, svůj dluh řádně splácejí. 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 vymáhání stoprocentní úspěšnost. Celkem svaz jakožto žadatel 
musel vrátit na účet SZIF dotaci ve výši 545 104 Kč. Stav finančních prostředků vrácených a vymožených 
od konečných příjemců na účet svazu včetně úroků z prodlení je ke dni 31. 12. 2021 527 767 Kč. Z této 
částky jsou úroky z prodlení 42 531 Kč a náklady řízení 38 830 Kč. 
Dlouhodobé exekuce: 
Dlužník: Václav Kořán, Předmět vymáhání: 4.400.000,- Kč s příslušenstvím, Pohledávky jsou přihlášeny 
v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze.  
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Dlužník: PS Holding, s.r.o. Předmět vymáhání: 8.964,- Kč s příslušenstvím. Nařízena exekuce, EÚ Plzeň-
město. 
 
Ukončená exekuce:  
Dlužník: Ludmila Chvojková. Výsledek: částečné uspokojení v rámci insolvenčního řízení. Po skončení 
insolvenčního řízení zastavena exekuce v souladu s právními předpisy. 
 
 
REDAKCE  
Odpovědným redaktorem byl Michael Mlynář. Předchozí redaktor RNDr. Petr Kolář zůstal 
spolupracovníkem redakce na DPP. 
 
Časopis Včelařství 

 
Redakce zajistila vydávání časopisu a inzertních novin v roce 2021. 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                                                                  16   

2 praktické ověřené zkušenosti a doporučení pro provozní praxi ošetřování včelstev   32 

3 nové ověřené pomůcky a zařízení                                                                                            14 
4 včelí produkty, jejich zpracování, využití a propagace jejich odůvodněné spotřeby    13 

5 plemenářská práce v chovech včel                                                                                            6 

6 zdravotní situace v chovech včel, poznatky a nařízení ke zdolávání nemocí včel         16 
 7 odborná a metodická pomoc pro vzdělávání mladých a začínajících včelařů                34 

8 ekologie, včelí pastva a výživa včel                                                                                         15 
9 aktuální poznatky ze zahraničí využitelné ve včelařství v ČR                                              3 

10 Svazová činnost, základní a okresní organizace, KKV                                                         14 

11 Svazová činnost, předsedkyně, PRV, RV, sekretariát, komise                                          39 
12 Ostatní, nezařazené                                                                                                                   54 

 
Celkem bylo za rok 2021 publikováno 256 článků plus řada dalších menších zpráv, oznámení, pozvánek 
apod. Vedle toho byla součástí každého čísla dvoustrana s jubilei a úmrtími členů a tři strany s příspěvky 
čtenářů. 
Předtiskovou přípravu na základě uzavřených smluv zajišťovalo studio Prographic House a tisk společnost 
Asagraph, s.r.o. Distribuci Včelařství zajišťovala Česká pošta, respektive firma Postservis, od čísla 10/2021 
pak společnost Mail Step. Náklad se v roce 2021 pohyboval na úrovni 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. 
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 1-12/2021 dosáhly částky 7 148 412,23 Kč.  
V r. 2021 bylo z důvodů končících dodavatelských smluv zahájeno výběrové řízení na dodavatele tisku, 
distribuce a grafických služeb. Ukončeno bylo počátkem r. 2022 s tím, že staronoví dodavatelé tisku a 
distribuce zůstali, změnil se jen dodavatel grafických služeb. 
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Anketa k vydávání časopisu Včelařství elektronicky. 
V období březen–červen 2021 proběhla anketa k vydávání elektronické formy časopisu Včelařství 
(eVčelařství). Anketa vyšla v březnovém čísle Včelařství a po celou dobu hlasování byla propagována i na 
svazových stránkách vcelarstvi.cz. Členové měli možnost hlasovat papírovou formou i elektronicky. 
Celkem hlasovalo 5 787 členů, což bylo 10,5 % z celkové členské základny. Pro eVčelařství hlasovalo 2383 
členů ČSV, což bylo 4,3 % z celkové členské základny. 
Závěrem lze konstatovat, že zájem o elektronickou formu Včelařství je zanedbatelný a při tak nízkém 
počtu by se ekonomicky ani nevyplatil. 

 
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. Některé organizace využily 
internetové technologie i ke spolkové organizační činnosti při omezeních v důsledku šíření koronaviru. 
V mapě prodejců medu ze dvora je nyní 861 prodejců. Jako zdroj informací je také nezbytný CIS. 

 
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 roce 2021 opět vyšly dvě publikace.  
 
Ediční plán  

 
V roce 2021 vyšel včelařský nástěnný kalendář s tématikou 150 let vniku ČSV a malé kalendáře na rok 
2022.  
 
Spolupráce s deníkem Lidové noviny na vydávání článků o včelařství  
 
V květnu 2021 byla navázána spolupráce s deníkem Lidové noviny. Každý čtvrtek vychází článek 
s tématikou včelařství s názvem „Včely a lidé“, který finančně podpořil náš partner Vojenské lesy a statky, 
s.p. Články budou vycházet rok. Ukončení bude spojeno s oslavami 150 let výročí vzniku svazu v květnu 
2022, měsíci včelařství. 
 
 
ODBORNÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ 
 
Odborné a provozní oddělení v roce 2021 zajišťovalo poradenský servis včelařské veřejnosti, agendy 
učitelů včelařství, přednášejících odborníků, VKM a uznaného chovatelského sdružení. Odborné oddělení 
také průběžně pracuje na nových materiálech na výstavy a propagaci.  Kromě běžné činnosti jsou 
průběžně 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). Oddělení současně také zajišťuje půjčování propagačních předmětů na akce 
pořádané organizačními složkami ČSV. 

http://www.vcelarstvi.cz/
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Průměrná spotřebitelská cena medu za rok 2021 je 160,63 Kč/kg. Za rok 2021 (dle ČSÚ) bylo dovezeno 
5 637 687 kg medu a 6 796 kg vosku. Vyvezeno bylo 691 494 kg medu a 87 kg vosku Průměrnou cenu 
medu a vosku zjistit z dat ČSÚ nelze.  
 
Agendy ČSV 

 
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 5 

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 3 

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 
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Pardubický kraj 5 

Plzeňský kraj 3 

Středočeský kraj 3 

Ústecký kraj 1 

Vysočina 2 

Zlínský kraj 8 

Celkový součet 37 

 
Zpracovatelé medu a včelích produktů  
ČSV eviduje celkem 25 učitelek a učitelů zpracování včelích produktů v domácnosti. 
 

ZPRACOVATELÉ MEDU A VČELÍCH PRODUKTŮ 

Kraj počet 

Hlavní město Praha 0 

Jihočeský kraj 1 

Jihomoravský kraj 3 

Karlovarský kraj 0 

Královéhradecký kraj 1 

Liberecký kraj 0 

Moravskoslezský kraj 7 

Olomoucký kraj 1 

Pardubický kraj 1 

Plzeňský kraj 1 

Středočeský kraj 2 

Ústecký kraj 3 

Vysočina 3 

Zlínský kraj 2 

Celkový součet 25 

Šlechtitelské a rozmnožovací chovy  
Pro rok 2021 bylo do šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení včely medonosné 
kraňské zapojeno 27 vyšších šlechtitelských a 13 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) bude začátkem roku 2022 vypracována výroční zpráva za rok 2021, která se 
bude týkat realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské.  
 
Včelařské kroužky mládeže VKM  
Odborné oddělení evidovalo v roce 2021 v CIS celkem 132 včelařských kroužků mládeže. V lednu se konal 
seminář vedoucích včelařských kroužků v Nasavrkách. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření 
koronaviru na základě Nařízení vlády proběhl formou online. V říjnovém termínu proběhl seminář 
prezenční formou. Činnost včelařských kroužků velmi ovlivnila pandemie koronaviru. 
 
 
ZLATÁ VČELA 
Oblastní kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela proběhla v kategorii mladších a starších žáků 
z důvodu vládních nařízení on-line dne 22.5.2021. Republikové kolo pak proběhlo 18.-20.6.2021 v 
Nasavrkách pouze v kategorii starších žáků a zúčastnilo se ho 35 mladých včelařů, těch nejlepších z 
oblastních kol. Soutěžící před odbornou porotou obhajovali písemnou práci, zvládli písemný test i další 
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disciplíny z oblasti botaniky, mikroskopování, včelařských pomůcek, včelařské praxe nebo poznávání 
druhů medů.  Ve finálovém kole se plnily úkoly z včelařské praxe – značení matek, přelarvování a tvorba 
oddělků. První místo získal Martin Ondrouch ze SVČ Lužánky Brno, druhé místo Tereza Šusterová z VKM 
Oderské Vrchy a bronz putoval do VKM Jimramov Pavle Šafrové. 
 
IMYB 
Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB se neuskutečnilo z důvodu pandemie koronaviru.  
 
Visegradská čtyřka 
Setkání mládeže V4 se neuskutečnilo z důvodu pandemie koronaviru.   
 
Korespondenční soutěž v časopisu včelařství 
 
Od září 2020 do června 2021 probíhala soutěž v časopise Včelařství. Každý měsíc byl ze správných 
odpovědí vylosován jeden výherce, který obdržel drobný dárek od svazu.  
 
 
ZDRAVÍ VČEL, NÁKAZOVÁ SITUACE 
 

Varroáza 
 
Státní veterinární správa uvádí, že podle výsledku vyšetření směsných vzorků zimní měli, odevzdaných 
do 15. 2. 2022 došlo v porovnání s  rokem 2020 k mírnému poklesu podílu stanovišť s průměrným 
počtem nad 3, zvýšil se počet stanovišť, která byla zcela bez roztočů a podíl stanovišť s průměrným 
počtem roztočů 0-3 zůstal téměř beze změny. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích 
včel v ČR v letech 2017-21 je v tabulce. Z uvedeného vyplývá, že varroáza zůstává závažným problémem, 
který je umocňován dalšími souběžně působícími negativními vlivy. 

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2021 

Průměrný 
počet 

roztočů na 
včelstvo 

Počet stanovišť 

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

0 21 772 36,6 16 611 26,9 20 854 32,9 13 450 22,1 17 551 28,3 

0 - 3 31 839 53,5 34 708 56,1 34 294 54,1 35 686 58,7 35 570 57,3 

nad 3 5 876 9,9 10 517 17,0 8 285 13,0 11 632 19,2 8 912 14,4 

celkem 59 487 100,0 61 836 100,0 63 433 100,0 60 768 100,0 62 033 100,0 
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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 zjistila nová, 
dosud neodhalená ohniska nákazy. 
Mapa ukazující aktuální nákazovou situaci v ČR k 31. 12.2021. (červený špendlík vyznačuje ohniska, žlutě 
ohraničená jsou ochranná pásma vyhlášených ohnisek MVP).  
 

 
Stav ke dni 31. 12. 2021 
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Hniloba včelího plodu 

V ČR se v r. 2019 znovu objevila na stanovišti v Libereckém kraji okres Semily nebezpečná nákaza včel – 
hniloba včelího plodu. V r. 2020 byla nákaza zjištěna i v kraji Královéhradeckém v okrese Trutnov. 
V loňském roce bylo v obou okresech zlikvidováno 5 ohnisek. V současné době trvají v okolí ohnisek 
ochranná pásma, ve kterých platí mimořádná veterinární opatření.  Na stránkách Státní veterinární 
správy jsou uvedena data ke hnilobě včelího plodu pouze do roku 2020 viz níže. 

 
 

 

XI. SJZED  
 

Ve dnech 11. – 12. prosince 2021 se po roce prodloužení mandátu funkcionářů ČSV, z. s. kvůli pandemii 
způsobenou Covid-19, kdy nebylo možné v řádném termínu uskutečnit všechny procesní činnosti ke 
konání XI. sjezdu, se konečně sjezd uskutečnil. Konal se v Praze na Chodově v Top Hotelu Praha za 
účasti delegátů a obslužného personálu. Hosté se z pandemických důvodů nemohli účastnit. Sjezd na 
svém jednání schválil nové znění Stanov ČSV, z. s., Zprávu o činnosti a hospodaření a plnění úkolů po 
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X. sjezdu ČSV, zprávu ÚKK, Hlavní směry činnosti a úkoly rozvoje ČSV po XI. sjezdu, zvolil nové členy 
ÚKK, kdy jejich počet stanovil na 5+2 náhradníci, schválil složení členů Republikového výboru a určil 
jejich počet na 78. Dále vzal na vědomí zprávy mandátové komise, volební komise o výsledcích voleb 
předsedy a předsednictva Republikového výboru a dopisy bývalých členů RV. Uložil úkoly RV, PRV, 
všem svým ZO a OO, kontrolním komisím a v neposlední řadě i sekretariátu RV. 

V rámci sjezdu se uskutečnily ustavující schůze ÚKK i Republikového výboru, kdy byly zvoleny 
předsedkyně těchto orgánů. Staronovou předsedkyní ČSV, z. s. byla zvolena Mgr. Jarmila Machová, 
předsedkyní ÚKK byla zvolena Marie Bučánková.  

Na organizaci a uspořádání XI. sjezdu ČSV bylo vynaloženo 1 095 660 Kč. 

 

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. Medobraní v Křemencové si mezi 
spolupracovníky z řad Zemědělského výboru PS Parlamentu, pracovníků MZe ČR, SZIF a dalších získalo 
oblibu. Takováto neformální setkání jsou velmi přínosná. 
Je také správným krokem při zvyšování odborné způsobilosti pracovníků sekretariátu, možnost ověřit 
si v praxi ošetřování včelstev a sjednotit užívanou včelařskou terminologii na včelstvech umístěných v 
prostorách sídla ČSV v Křemencově ulici. 
 
 
ZÁVĚR 

 
V loňském roce jsme započali s přípravou oslav 150 let vzniku svazu, které mají proběhnout v r. 2022. 
Požádali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o emisi poštovní známky k tomuto významnému 
výročí, která nám byla schválena. Její vydání očekáváme v květnu r. 2022. 

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