
KRAJSKÝ KOORDINAČNÍ VÝBOR ČSV, z.s.
Jihočeského kraje

Aktiv funkcionářů ZO ČSV, z.s. 
Jihočeského kraje

2019



1. Zahájení 
2. Přivítání od starosty Novosedel nad Nežárkou
3. Nákazová situace v Jihočeském kraji (zástupce veterinární zprávy)
4. Včelařská dotační politika
5. Zpráva z předsednictva ČSV, z.s.
6. Výkaz majetku ZO,OO
7. Statistický výkaz JK ČSV, z.s. členská základna
8. Informace k výročním schůzím v roce 2020 – volební rok
9. Problematika obměny funkcionářů v ZO a OO 
10.Novinky v CIS 
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

Program:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zahájení

Předseda KKV JK ČSV, z.s.

Josef Zimen

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

Mgr. Filip Mencl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Novosedly 

nad Nežárkou



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.novosedly.cz



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

Mgr. Filip Mencl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Starosta obce Novosedly 

nad Nežárkou

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nákazová situace v JK

doplnění 



VARROÁZA

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varroáza v Jč. kraji v roce 2018 podle okresů  

Okres 

počet 

včelařů 

počet 

vyšetřených 

stanovišť/   

vzorků

počet 

pozitivních 

stanovišť/ 

vzorků 

počet 

včelstev

počet 

pozitivních 

včelstev Pozn: % pozitivity stanovišť/včelstev

Počty stan. s 

více jak 10 

roztočů na 

včelstvo

CB 1164 1 320 409 11 265 2 694 30,98% poz.stan. / 23,91% poz.včel. 166

CK 551 651 125 5 723 709 19,20% poz.stan. / 12,39 % poz.včel. 59

JH 895 1119 270 11 921 1 997 24,13% poz.stan. / 16,75% poz.včel. 95

PI 741 843 193 8 826 1 574 22,80% poz.stan. / 17,80 % poz.včel. 72

PT 687 759 212 5 833 1292 27,93% poz.stan. /  22,15% poz.včel. 91

ST 684 768 237 6 297 1 488 30,85% poz.stan. / 23,63% poz.včel. 102

TA 947 1.085 204 10 323 1.306 18,80% poz.stan. / 12,65% poz.včel. 92

Kraj 5 669 5 460 1650 60 188 9 754 24,95% poz.stan. / 18,46% poz.včel. 677

Pozitivní stanoviště : včelstva s výskytem nad 3 roztoče ve směsném vzorku zimní měli 

Počet včelstev a počet pozitivních včelstev na okres  ( vychází z vyšetřených a pozitivních stanovišť) je založen v akcích  

OIS pod kódem  EpM300 a současně i v modulu Nákazy a mimořádné událostí  



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varroáza v Jč. kraji v roce 2019 podle okresů  

Okres 

počet 

včelařů 

počet 

vyšetřenýc

h 

stanovišť/   

vzorků

počet 

pozitivníc

h 

stanovišť/ 

vzorků 

počet 

včelstev

počet 

pozitivníc

h včelstev

Pozn: % pozitivity 

stanovišť/včelstev

Počty stan. s 

více jak 10 

roztočů na 

včelstvo

CB 860 966 288 7 898 1 672 29,81% poz.stan. / 21,16% poz.včel. 85

CK 536 628 97 5 533 529 15,44% poz.stan. / 9,56% poz.včel. 40

JH 905 1140 120 11 791 855 10,52% poz.stan. / 7,25% poz.včel. 38

PI 765 840 140 8 078 851 16,7% poz.stan. / 10,50% poz.včel. 45

PT 642 720 113 5 369 644 15,69% poz.stan. / 11,99% poz.včel. 49

ST 720 798 154 5 441 1 368 19,30% poz.stan. / 25,1% poz.včel. 43

TA 923 1050 241 9 603 1 542 22,95% poz.stan. / 16,05% poz.včel. 61

Kraj 5 351 6 142 1153 53 713 7 461

18,63% pozit.stan. / 14,51% pozit. 

včel. 361

Pozitivní stanoviště : včelstva s výskytem nad 3 roztoče ve směsném vzorku zimní měli 

Počet včelstev a počet pozitivních včelstev na okres  ( vychází z vyšetřených a pozitivních stanovišť) je založen v akcích  

OIS pod kódem  EpM300 a současně i v modulu Nákazy a mimořádné událostí  



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

Podíl stanovišť podle průměrné hodnoty počtu varroa

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



PŘÍPRAVKY NA BOJ 
PROTI VARROÁZE

31.08.2019

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



registrované přípravky v ČR na varroázu

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019
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Formidol 40

Formidol 81

Varidol 125

MP 10

M-1

Gabon PF

Gabon FLUM

-------------

VarroMed

-------------

Apiguard

Thymovar

Oxuvar

Apitraz

Polyvar Yellow
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KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Formidol 40                  30 Kč           

Formidol 81                  60 Kč

Varidol 125                     2 Kč

MP 10                             2 Kč

M-1                              2-4 Kč

Gabon PF                     27 Kč

Gabon FLUM                26 Kč

-------------

VarroMed 35 Kč                    

-------------

Apiguard 69 Kč

Thymovar 104 Kč

Oxuvar 70 Kč

Apitraz 152 Kč

Polyvar Yellow 70 Kč

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Formidol 40                  30 Kč           

Formidol 81                  60 Kč

Varidol 125                     2 Kč              7 mg

MP 10                             2 Kč

M-1                              2-4 Kč

Gabon PF                     27 Kč

Gabon FLUM                26 Kč

-------------

VarroMed 35 Kč                    

-------------

Apiguard 69 Kč

Thymovar 104 Kč

Oxuvar 70 Kč

Apitraz 152 Kč        1000 mg

Polyvar Yellow 70 Kč

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Formidol 40                  30 Kč           

Formidol 81                  60 Kč

Varidol 125                     2 Kč

MP 10                             2 Kč

M-1                              2-4 Kč  

Gabon PF                     27 Kč

Gabon FLUM                26 Kč          4 mg

-------------

VarroMed 35 Kč                    

-------------

Apiguard 69 Kč

Thymovar 104 Kč

Oxuvar 70 Kč

Apitraz 152 Kč

Polyvar Yellow 70 Kč        275 mg

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Pro období 2019-2022  dotace na léčiva pouze 40%

- Z dotace vypadl přípravek na dezinfekci – BEE SAFE 

- Příslib od distributora BEE SAFE 20 % sleva pro ZO

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

MVP

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019
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Prohlídky včelstev                 
v terénu



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019
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KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- propadlá, děravá víčka



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- táhnoucí se kašovitá hmota



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- příškvary na dně buněk



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

Mgr. Filip Mencl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Starosta obce Novosedly 

nad Nežárkou

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

METODIKA KONTROLY 
ZDRAVÍ 2019



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Název organizace

Jméno Příjmení, Místo, 1.1.2015, Typ prezentace

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Hlášení úhynů ZO pro SVS 2019

Otravy včelstev

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• Hlásit podezřelé úhyny nad 25%

• Úhyny posoudí na místě zdravoťák, prohlížitel

• Jasné úhyny (hlad, varroáza) zbytečné hlásit SVS

• Otravy včelstev hlásit „vždy“ 

• Koordinovat postup

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Hromadné úhyny včelstev 2018

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Otravy včelstev 2019 okres J. Hradec

Dačicko: podezření

= 

domluva o vyrovnání se zemědělcem

Strážsko : hlásily SVS

= 

Prokázání příčinné souvislosti = ?

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019
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KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019
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Informace ze semináře okresních zdravotních 
referentů  zástupců SVS

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dotace a granty

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Grant JK 2020

=

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

Cílem dotačního programu je podpora okresních organizací 
Českého svazu včelařů, z. s. na území Jihočeského kraje za 
účelem realizace jejich činností, a to na opatření k zlepšení 
a ozdravení chovu včelstev, technickou pomoc, vzdělávací 
činnost včelařů a podporu organizovaného včelařství .

• ČÁST OPATŘENÍ 4.B - Podpora činnosti 
okresních včelařských organizací Českého 

svazu včelařů, z. s.

Grant JK 2020 pro okresy JK



Grant JK 2020 pro okresy 

JK

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

- Termín podání žádostí je od 2.1.2019 do 18.1.2019

- V minulých letech kraj rozdělil na okresy každý rok 700.000,- Kč

- Částky podle počtu včelstev na okrese

- Předpoklad na rok 2020 = 700.000,- Kč



UZNATELNÉ NÁKLADY

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019.
• přípravky, zařízení a opatření na zlepšení a ozdravení chovu včelstev- (např. 

mor a hniloba včelího plodu-BEE-SAFE), 
• plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu, Varroáza-plošný monitoring-

soupravy, 
• diagnostické podložky na odběr měli, 
• lékařský aceton, 
• ochranné respirátory pro aplikaci léčiv, 
• nákup vařáků pro získání vosku a ochranných prostředků, 
• zdroj stlačeného vzduchu k vyvíječi na aerosolové ošetření včelstev,
• nákup vyplétacího drátu do rámků na podporu výměny včelího díla)
• technická pomoc, 
• vzdělávací činnost včelařů, 
• podporu organizovaného včelařství 



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

Cílem je podpora začínajících včelařů 
poskytnutím finanční podpory na nákup nových 
úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že 
začínající včelař pořídí nová včelstva.

Grant JK 2020 pro začínající 
včelaře

• ČÁST OPATŘENÍ 4.A – Podpora 
včelařů



UZNATELNÉ NÁKLADY

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019.
• nákup max. 4 ks kompletních nástavkových úlů s 

oddělitelným dnem 1 ks max. 4 200,- Kč
• nákup jiného typu úlu než nástavkového 1 ks max. 2 500,-

Kč
• nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků 

1 ks cca 1 000,- Kč
• nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 

rámků 1 ks cca 2 000,- Kč

Grant JK 2020 pro začínající 
včelaře



Grant na rok 2020

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• Navrhuji vyšetření na MVP za J. Hradec = AGROLA (200,- Kč)

• Podněty pište na mail: mpalecek@cst.cz



Národní dotace 1.D

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



Dotace  1.D
• Pokyny viz Včelařství č. 8 (příloha) a Oběžník č. 1/2019
• Celá příloha je uveřejněna na webu, formuláře také, budou zde také modelové 

příklady pro žadatele. Je tam také výčet katastrů „bílých míst“ (území, kde 
nevyvíjí činnost žádná základní organizace svazu).

• Pozor! Termín odevzdání žádostí o dotaci je do 16.9.2019 včetně.
• Pro rok 2019 je přislíbena částka 105 mil. Kč
• Na administraci této dotace je stejně jako loni stanoveno  5%.
• Zpracování proběhne stejně jako loni přes CIS – nutno zabezpečit:

- sběr podkladů od členů, příp. nečlenů, pokud se přihlásí – do  16. září.
- zadat data do CIS – pozor na soulad údajů u aktuálního stavu a 
stavu pro dotaci  1.D!!!

- vygenerovat příslušné dokumenty a tyto odeslat na svaz do 30.9. 
(podepsané přísl. funkcionáři a orazítkované)

• Pozor u registrovaných včelařů – tito musí mateřské ZO dodat potvrzení od ZO, 
kde mají včelstva registrována! 

• Odlišný postup je u chovatelů, kteří mají umístěna včelstva jen na území, kde není 
základní organizace (viz Oběžník č. 1/2019 a příloha Včelařství č. 8/2019)

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
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Na co si dát pozor:
1) Ohledně zemřelých žadatelů: Kdo dotaci zdědí, musí být doloženo buď 

předběžným opatřením nebo alespoň přípisem od notáře. Výklad ve 

Včelařství č. 8/2017 rubrika Zeptali jste se…

2) V současné době máme 8 bílých míst (tam, kde nejsou naše ZO ČSV). 

Jsou to: Mladá Boleslav, Zlatníky, Teplá, Budišov nad Budišovkou, Losiná,  

Záblatí, Střelice u Brna, Raduň.  Výčet katastrů na těchto územích najdete 

na našem webu. Informace o katastrech ZO na svých územích v případě potřeby 

(info pro nečleny) podá příslušná okresní organizace - ve směrnici je uvedena její 

e-mailová adresa. Bohužel katastrů, jejichž části má více ZO, je i přes výzvu v 

oběžníku č. 1/2017 stále hodně. Územní působnost mají ve své kompetenci 

okresní organizace. K věci je podrobnější informace v další části programu.

3) Ověřené plné moci při výplatě hotovosti na sekretariátě: Tato praxe trvá již 

dva roky. Nejde o žádnou diskriminaci, ale důvodnou opatrnost. Jde jen o ty 

plné moci, které se uplatňují při výplatách na sekretariátu, který řeší 

dotaci na bílých místech. My neznáme dotyčné zmocněnce ani zmocnitele, 

proto je zde na místě ověření PM a předložení občanského průkazu zmocněnce. V 

ZO se všichni znají, tam to třeba není. Ověření PM mít nemusí. A není to 

diskriminace nečlenů. Pokud žádají u příslušné ZO, také dávají PM nebo na PM 

inkasují pro někoho podporu a to bez ověřené PM. 

4) ž
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4) Žadatelé nečlenové – příslušnost ZO ČSV k převzetí žádosti o dotace je popsána v interní 

směrnici svazu uveřejněné v příloze Včelařství č. 8/2019. Tato příloha je též na našem webu. 

5) Modelové příklady, kde žádat o dotaci 1.D (pro členy i nečleny svazu) jsou také na našem webu 

a v Oběžníku č. 1/2019. 

6) Pohlídat si i podklady pro statistiku – ze statistiky se vychází při poskytování dotací. Je třeba 
trvat na tom, aby žadatelé statistické údaje řádně vyplnili.
7) Hlášení Hradištko 
▪ hlášení počtu včelstev je k 1.9., neposílejte je ČMSCH před tímto datem, ani nedávejte datum 

před 1.9.
▪ ČMSCH doporučuje včelařům, aby žádali o nové číslo stanoviště včelstev v průběhu roku, tj. při 

vzniku nového stanoviště. Nechají-li to na období 1.-16.9., kdy podávají žádost o dotaci 1.D., 
kam musí vyplnit číslo stanoviště, není v silách ČMSCH tyto údaje v krátkém časovém úseku 
vyřídit

▪ je vhodné vybrat je od členů a hromadně je zaslat – ZO si tak může zkontrolovat, zda údaje 
dodané členem odpovídají tomu, co napsal do své žádosti  

▪ kdo nebude mít v pořádku hlášení údajů do Hradištka, může mít problémy se získáním 
dotace!!!!

▪ POZOR nově je možnost provést hlášení ON LINE:

V letošním roce je k dispozici nový způsob zaslání hlášení, a to prostřednictvím WEB formuláře na 
adrese: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely

K zaslání hlášení z WEB formuláře nepotřebujete uživatelský účet k Portálu farmáře, ale chovatel použije své 
registrační číslo včelaře a kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři. Každý včelař má přidělen vlastní 
jedinečný kód hlášení. 
8) Možnost ověření údajů v žádosti 1.D  - postup a vzor Zápisu o porovnání údajů v žádosti oproti 
skutečnosti jsou v příloze Včelařství č. 8/2019.
9) Výplata dotace – jako vloni – po výpočtu částky na MZe ČR bude tato zadána do CISu a ZO si 
bude moci generovat podklady pro výplatu.
10) Seznamy musí být řádně podepsány chovatelem, který svou dotaci přebírá, tak před 
odevzdáním na OO doloženy plnými mocemi v případech, kdy chovatel zplnomocňuje jiného k 
vyzvednutí dotace.



• Podepsané seznamy včetně sumární žádosti a řádně vyplněných 
plných mocí se odesílají ke kontrole na OO ČSV, z. s., nejpozději do 
30. listopadu daného roku  (2x Sumární žádost o poskytnutí dotace 
1.D v roce  2019 +  podepsaný originál Seznamu včelařů, jimž byla 
vyplacena dotace  1.D v roce  2019 vč. plných mocí)

• Nevyplacené finanční prostředky, vrací ZO zpět na sekretariát RV 
ČSV spolu se „Seznamem nevyplacené – vrácené dotace 1.D. 
v daném roce za jednotlivé včelaře“ do 30. 11. 2019

• OO ČSV zasílají 1x sumární žádost + podepsaný originál Seznamu 
včelařů, jimž byla vyplacena dotace  1.D v roce  2019 vč. plných mocí 
na svaz do  15. 12. 2019
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Odpovědnost  ZO ČSV

Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace 
je odpovědný výbor ZO ČSV, který se  
společně s kontrolní komisí přesvědčí 
o správnosti  nahlášeného počtu 
včelstev, na něž jsou požadovány 
finanční prostředky.
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Administrace dotace  1.D

RV schválil 24.8.2019 stejné procentuální rozdělení jako 
v minulém a předminulém roce:
Sekretariát  - 40 %                                                        
OO ČSV        - 30,5 %   
ZO ČSV         - 29,5 %
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Použití
Prozatím lze již nyní pořizovat:

▪ potřebný kancelářský materiál, náplně do tiskáren 

▪ hradit poštovné nebo poštovní známky, telefonní kupony apod. 

▪ předmětem dotace může být i nájemné za pronájem sálu na 

pořádanou schůzi, cestovné funkcionářům, kteří ověřují počet 

zazimovaných včelstev na stanovišti a podmínky dotace.

▪ bližší pokyny budou v Oběžníku č. 2/2019

NA VŠE JE NUTNO MÍT DAŇOVÉ DOKLADY!!!

OBČERSTVENÍ se jako náklad neuznává.

ZO mohou odměnit zpracovatele dotace, musí však zajistit veškeré 

náležitosti týkající se zákonných odvodů na příslušných úřadech 

(FÚ, zdravotní pojištění, soc. zab. apod.)

Oběžník č. 1/2008 – vzorová dohoda o provedení práce + komentář
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Statistika z CIS – členská základna 
v ČR a krajích 

• Vše jde přes CIS – ZO ani OO nic neposílají
• Pozor na to, aby členové základní organizaci odevzdali 

správně vyplněné podklady a administrátor je bezchybně 
zadal do CISu

• Věnujte statistice pozornost, je podkladem pro dotace
• Upozorňujeme, že statistická hlášení bývají navíc 

podkladem pro stanovení ušlého medného výnosu v 
případech odškodňování chovatelů z důvodů hromadného 
úhynu včel v souvislosti s použitím přípravků na ochranu 
rostlin. Uvádějte proto pravdivé údaje!
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Dotace nařízení vlády 

č. 148/2019 Sb.
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EVROPSKÉ DOTACE  
Pro dotaci EU je na rok 2019 přidělena částka 64,3 mil. Kč

Dotace EU - počet žadatelů 2011 - 2019

podle nařízení Komise (ES) č.917/2004

a nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

v platném znění

Český svaz včelařů, z.s.

Dotace

2011 - 

počet 

žadatelů

2012 - 

počet 

žadatelů

2013 - 

počet 

žadatelů

2014 - 

počet 

žadatelů

2015 - 

počet 

žadatelů

2016 - 

počet 

žadatelů

2017 - 

počet 

žadatelů

2018 - 

počet 

žadatelů

2019 - 

počet 

žadatelů

01 - Technická pomoc 1825 2345 2043 2973 2532 3119 2611 2420 1868

02 - Racionalizace kočování včelstev 141 163 139 100 97 102 104 99 63

03 - Boj proti varroáze 90 100 101 116 113 117 140 164 161

04 - Obnova včelstev 139 116 106 90 76 62 46 47 46

05 - Rozbory medu 16 23 8 15 10 15 11 12 17

Celkem 2211 2747 2397 3294 2828 3415 2912 2742 2155
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Přehled o čerpání dotací podle nařízení Rady 
(ES) č. 797/2004 v letech 2005 – 2018

Opatření/ rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Technická pomoc

(tis. Kč)

1 939 7 040 10 862 24 167 26 792 24 030 34 460 36 897 35 629 34 307 26 877 31 252 35 818 25 569

Boj proti varroáze

(tis. Kč)

4 882 9 267 10 522 13 816 10 198 11 448 11 112 15 949 18 932 17 238 27 513 23 263 25 574 30 145

Racionalizace 

kočování

(tis. Kč)

1 480 3 108 4 287 7 844 10 765 11 503 5 016 4 478 3 867 2 259 2 159 2 320 2 082 1 588

Rozbory medu

(tis. Kč)

113 324 550 505 471 503 1 836 937 494 678 712 693 507 847

Obnova včelstev

(tis. Kč)

4 734 5 778 6 213 8 526 8 705 8 903 8 804 8 159 7 286 9 465 7 414 5 394 3 532 5 635

Celkové čerpání

(tis. Kč)

13 148 25 518 32 434 54 859 56 931 56 387 61 231 66 420 66 208 63 947 64 675 62 922 67 513 63 784 

Možnost čerpání

(tis. Kč)

30 480 38 600 45 720 54 860 56 962 56 389 62 653 66 421 66 212 63 947 64 677 62 922 67 513 63 784

Čerpání v % 43 66 71 100 100 100 98 100 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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EVROPSKÉ DOTACE  

Evropské dotace pro dotační období 2020 až 2022 upravuje 
nařízení vlády  č. 148/2019 Sb.

Srovnávací tabulka změn v administraci „včelařských eurodotací“ mezi 
programovými obdobími platná pro včelařský rok 2019/2020.

Znění nařízení vlády č. 148/2019 Sb. najdete v příloze Včelařství č. 
9/2019 spolu s komentářem.

Zkratky opatření: TP – technická pomoc, Varr – boj proti varroáze, RK – racionalizace 
kočování, RozM – úhrada nákladů na rozbory medu, Obn – obnova včelstev
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné podmínky
dotace

programové období 2017 až 2019
nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle 
programového období let 2020 až 2022 –
nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

Pro podání žádosti a požadavků jednotlivých chovatelů budou pro programové období let 2020 až 2022 k dispozici 
nové vzory formulářů.

1. Žadatel způsobilý 
do 1. srpna podat 
na vybraná 
opatření žádost o 
dotaci za chovatele 
včel/Kdo podává 
žádost

Český svaz včelařů, z.s. (dále jen „ČSV,
z.s.“)
– pro všechna opatření jediným žadatelem za
všechny chovatele včel (naposledy pro
včelařský rok 2018/2019)

Žadatelem za všechny chovatele včel
v závislosti na opatření jsou:
1) Zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně
2 roky a sdružující nejméně 500 chovatelů včel
(žádost o dotaci na TP - nové zařízení, TP –
výstavy a propagační materiál, Varr, RK, RozM –
viz § 7, 8, 9, 10, 11 NV)

2) Specializované vzdělávací zařízení (dotace
na TP - vzdělávací akce a včelařské kroužky
mládeže viz § 5 a 6 NV)

3) Uznané chovatelské sdružení včely kraňské
(dotace na Obn – viz § 12 NV)

(platí od včelařského roku 2019/2020)
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EVROPSKÉ DOTACE  

2. Technická pomoc 

dotace na vzdělávání 

včelařů a vedení 

včelařských kroužků 

dětí a mládeže (VKM)

Žadatel – ČSV, z.s.

Dotaci lze poskytnout na:

a) Kurzy - doba trvání 4 hodiny, minimálně

10 účastníků, 7 témat, sazba dotace 6 000

Kč),

b) Semináře - doba trvání 4 hodiny,

minimálně 30 účastníků, 5 témat, sazba

dotace 6 000 Kč

c) Přednášky - doba trvání 2 hodiny,

minimálně 10 účastníků, 15 témat, celkový

počet vzdělávacích akcí neomezen

d) vedení včelařských kroužků mládeže (50

hodin ročně, minimálně 5 členů, 15 témat;

sazba dotace 15 000 Kč)

- lektory a vedoucí VKM nominuje jakýkoliv

včelařský spolek

Žadatel - specializované vzdělávací zařízení – viz 

bod 1

Dotaci lze poskytnout na:

a) vzdělávací akce 

- bez dalšího rozlišení, délka výuky nejméně 150 

minut, minimálně 15 účastníků, nově jen 6 témat, 

jednotná sazba 4 000 Kč, celkový počet 

vzdělávacích akcí omezen na 1200 akcí pro 

žadatele

b) vedení včelařských kroužků mládeže  -

podmínky dotace beze změn, změna obsahu výuky 

– nově jen 7 témat 

- lektory a vedoucí VKM nominuje jen žadatel o 

dotaci (specializované vzdělávací zařízení)

Změněné podmínky dotace programové období 2017 až 2019

nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového období let 

2020 až 2022 – nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné podmínky

dotace

programové období 2017 až 2019

nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového 

období let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 

148/2019 dále jen „NV“ 

3. Technická pomoc –

pořízení nových 

zařízení pro 

chovatele včel

Žadatel - ČSV, z.s.

- k seznamu dotovaných zařízení

stanoven max. limit dotace

- dotace počítána z celé částky pořizovací

ceny (100 %)

- dotace určena pro chovatele včel

evidované ČMSCH bez ohledu na délku

registrace

- dotace poskytována chovatelům včel bez

ohledu na počet chovaných včelstev

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1

- seznam dotovaných zařízení omezen 
(nově bez dotace: síta a cedníky, 
refraktometr, sluneční tavidla a sáčky na 
vosk,  varroadna, mechanický ometač a 
konduktometr)

- dotace se vypočítá z 90 % pořizovací ceny

- chovatel v evidenci 
včelařů ČMSCH nejméně 2 
kalendářní roky před 
podáním požadavku o 
dotaci (dotace na zařízení 
není určena pro nově 
zaevidované chovatele)

- nově dotace rozdělena na zařízení dotované 

bez ohledu na počet chovaných včelstev a 

zařízení pro profesionální chovatele s chovem 

více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní 

zařízení, vyšší limity dotací)
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné podmínky

dotace

programové období 2017 až 2019

nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového 

období let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 

148/2019 dále jen „NV“ 

4. Technická 
pomoc –
podopatření
propagace 
včelařství

neuplatňovalo se Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1
- dotace na pořádání výstav, účast 
na výstavách a jiných kulturních 
akcích a tvorba a vydání 
propagačních materiálů – na 
jednotlivé druhy propagačních 
opatření jsou stanoveny limity, 
dotace se vypočítá z 90 % 
uznatelných nákladů do výše 
stanovených limitů- viz § 8, § 14 
odst. 1 písm. d), Příloha č. 1 písm. E, 
F, G NV
- na propagační opatření lze užít 
nejvýše 2 % z částky určené ve 
včelařském roce na dotace
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné podmínky
dotace

programové období 2017 až 2019
nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle 
programového období let 2020 až 2022 –
nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

5. Boj proti varroáze Žadatel - ČSV, z.s.

- dotace ve výši 70 % pořizovací
ceny léčiv

- dotace i na desinfekční prostředek
Bee Safe

- dotace na aplikaci léčiva aerosolem

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1

- dotace ve výši 40 % pořizovací ceny
léčiv (viz § 9 a § 14, odst. 2 NV),
- desinfekce Bee Safe se již nedotuje (viz
Příloha č. 2 NV)

- dotace na aplikaci léčiva aerosolem
zrušena

- výrobce n. distributor nově přikládá
k požadavku seznam prodaných léčiv a
v případě hromadných objednávek
seznam chovatelů včel, kterým prodal
dotované léčivo)
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné
podmínky dotace

programové období 2017 až 2019
nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle 
programového období let 2020 až 2022 –
nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

6. Racionalizace 
kočování včelstev

Žadatel - ČSV, z.s.
- stanoveny limity pro vybraná kočovná
zařízení,

- dotace počítána z celé částky
pořizovací ceny (100 %)

- dotace určena pro chovatele včel
evidované ČMSCH bez ohledu na délku
registrace

- limit výše dotace stanoven bez ohledu
na počet chovaných včelstev

- nepožadováno

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1
- upravena výše limitů pro vybraná kočovná 
zařízení (viz tabulka níže)

- výše dotace se vypočítává z 90 % pořizovací
ceny

- dotace určena pro chovatele
evidované včelařů ČMSCH nejméně
2 kalendářní roky před podáním
požadavku o dotaci (dotace na
zařízení není určena pro nově
zaevidované chovatele)

- limit výše dotace na vybrané zařízení
rozlišen na limit pro chovatele s počtem
chovaných včelstev do 150 a na limit pro
chovatele s počtem chovaných včelstev
vyšším než 150 včelstev

- ke stávajícím podmínkám více zdůrazněna
povinnost kočovat se včelstvy zavedením
povinnosti pro kočujícího chovatele vést
průběžnou evidenci o kočování nejméně po
dobu 5 let - viz § 10 odst. 3, písm. d) a § 17,

písm. e)

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné
podmínky dotace

programové období 2017 až 2019
nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle 
programového období let 2020 až 2022 –
nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

7. Úhrada 
nákladů na 
rozbory 
medu

Žadatel - ČSV, z.s. Žadatel - Zapsaný spolek  - viz 
bod 1

8. Obnova 
včelstev

Žadatel - ČSV, z.s.
- možnost navýšení dotace
v případě nedočerpání
alokované částky

Žadatel – uznané chovatelské
sdružení – viz bod 1
- zrušena možnost navýšení
dotace v případě nedočerpání
alokované částky

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje
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EVROPSKÉ DOTACE  
Změněné
podmínky dotace

programové období 2017 až 2019
nařízení vlády č. 197/2005

Pro včelařský rok 2019/2020 dle 
programového období let 2020 až 2022 –
nařízení vlády č. 148/2019 dále jen „NV“ 

9. Opatření bez 
uplatnění 
koeficientu 
krácení v případě 
převisu 
požadavků

Krácení neuplatněno:
- vedení včelařských kroužků

mládeže

- boj proti varroáze

- úhrada nákladů na rozbory

medu,

- vedení včelařských kroužků

mládeže

- dotace na včelí matky

Krácení neuplatněno:

- vedení včelařských kroužků mládeže

- boj proti varroáze

- úhrada nákladů na rozbory medu,

- vedení včelařských kroužků mládeže

- dotace na včelí matky

- nově se neuplatňuje krácení dotace u

vzdělávacích akcí, je však omezen

počet dotovaných vzdělávacích akcí na

1200 na jednoho žadatele

10
.

Opatření, u nichž 
se uplatňuje při 
výpočtu výše 
dotace koeficient 
krácení

1) Technická pomoc – nové včelařské
zařízení
2) Racionalizace kočování – zařízení pro
kočování se včelstvy

1) Technická pomoc – nové včelařské

zařízení

2) Racionalizace kočování – zařízení pro

kočování se včelstvy

3) Technická pomoc – dotace na

pořádání výstav, účast na výstavách a

jiných kulturních akcí a tvorba a vydání

propagačních materiálů - lze na ně

čerpat max. 2 % alokované částky

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
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Přednášky
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• Sezanm přednášejících na stránkách SOUv Nasavrky 
http://souvnasavrky.cz/sites/default/files/Seznam_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ej%C3%ADc%C3%ADch.pdf

• Dne 27.6.2019 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 148/2019 Sb.
• administrace dotací na vzdělávací akce pro chovatele včel (§5 NV 

148/2019).
• Žádné kurzy, přednášky, semináře, pouze vzdělávací akce
• 6 témat: 

• Nemoci, škůdci a zdraví včel
• Včelí pastva; Zootechnika včelstev
• Chov matek a plemenářská práce
• Získávání, zpracování a využití včelích produktů
• Racionalizace ve včelařství).

http://souvnasavrky.cz/sites/default/files/Seznam_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ej%C3%ADc%C3%ADch.pdf


Přednášky
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• Vzdělávací akce:

• V CISu modul vzdělávací akce je již funkční

• Minimálně 150 minut
• Minimálnní počet chovatelů 15
• 80 % přítomných po celou dobu akce



Zpráva z předsednictva 

ČSV, z.s.
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www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• Člen předsednictva př. Stibor Petr



Aktuální problematika našeho spolku



Členské příspěvky
RV na svém zasedání 24.8.2019 rozhodl, že členský příspěvek pro r. 2020 se 
mění tak, že se zvyšuje členský příspěvek na člena z 200 Kč na 300 Kč.
Sazba zůstává jednotná pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce 
včelařství bez včel.
16,00 Kč            ze včelstva chovatelů včel

- fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření
- právnických osob
- chovatelů a příznivců včelařství bez včelstev
(počítáno jedno včelstvo na člena ČSV, z. s. bez
včel)

0,00 Kč             včelařské zájmové kroužky mládeže jsou od
placení členského příspěvku osvobozeny
(to platí i o příspěvku na člena ve výši 300 Kč)

300,00 Kč roční příspěvek člena ČSV, z. s.
Všechny organizační jednotky jsou v CISu, předpisy členských příspěvků se již 
poštou nezasílají. Vše probíhá přes CIS.

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje
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Směrnice zrušené, nové a 
novelizované

Na listopadovém zasedání RV v r. 2018 byly novelizovány Stanovy ČSV tak, že poslední dvě věty v 
čl. 36 odst. 1 se ruší a na konec odst. 2 čl. 36 se doplňuje věta „Zastoupení se nepřipouští.“ Jedná 
se o zastoupení při rozhodování na členských schůzích základní organizace. Při hlasování se nelze 
nechat se zastoupit. Každý může hlasovat jen, pokud je osobně přítomen.

Dále byla schválena změna Směrnice pro činnost sboru učitelů včelařství přednášejících 
odborníků s upřesněním povinnosti účasti učitelů včelařství na seminářích pořádaných ČSV.

Na březnovém zasedání RV v r. 2019 byl novelizován Chovatelský řád.

Na srpnovém zasedání RV v r. 2019 byla přijata změna Směrnice pro činnost učitelů včelařství a 
přednášejících odborníků, Směrnice pro činnost VKM a Jednacího řádu ČSV:

• Směrnice pro činnost UV a PO se musela přizpůsobit novému nařízení vlády č. 148/2019 Sb. 
změnila se přednášená témata, byla upravena možnost organizace vzdělávací akce bez dotace

• Směrnice pro činnost UV a PO – byla doplněna témata pro přednášky dětem, byla doplněna 
povinnost vedoucím kroužků zadat údaje o členech kroužků a další do modulu VKM v CISu.

• Jednací řád ČSV zpřesnil podmínky vzniku a zániku ZO a v části posílání Včelařství doplnil 
podmínky pro zasílání časopisu členům kroužků.

• Zrušena byla Směrnice o organizování zabezpečené vzdělávací činnosti

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje
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Přeregistrace ZO a OO ve spolkovém 
rejstříku

• Jaký je současný stav – 7 ZO ČSV a 1 OO ČSV nemají ve 
spolkovém rejstříku zapsánu změnu názvu „z.s.“ a 
nemají uvedeny statutární zástupce.

• Spolky a organizační jednotky spolků jsou od placení 
poplatků osvobozeny

• Upozornění pro ZO ČSV a OO ČSV, které nemají v 
pořádku zápis ve spolkovém rejstříku: můžete mít 
problémy s dotacemi 



Včelpo 
V listopadu loňského roku RV schválil
Smlouvu o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r. o. na společnost
Příroda, včely a člověk, o.p.s. , smlouva byla uzavřena začátkem ledna 2019.
Současně listopadový RV schválil prodej pozemků v obci Obora, k.ú Obora u Boskovic,
LV č. 203, p.č. 112, 85, 123, 231/11, 231/12, 231/13, 111/4, 919/1 a smlouvu o prodeji
těchto pozemků taktéž na společnost Příroda, včely a člověk, o.p.s.

Od počátku r. 2019 po tři měsíce probíhaly opravy v prodejně.

Včelařská stanice Jabloňany je nabízena k prodeji.
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Výkaz majetku



Výkaz majetku vyhláška 325/2015 Sb.

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• Do 30.6. kalendářního roku
• Okresy vidí ZO v CISu
• Urgovat ZO k doplnění
• Možné sankce

• Pokud soud zjistí, že povinnost byla ze strany právnické osoby porušena, vyzve ji k 
nápravě a stanoví jí k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud by ani v rámci této lhůty nebyla 
náprava zjednána, může soud uložit pokutu až 100 tisíc korun.

zdroj: https://www.davidzahumensky.cz/2016/05/04/spolky-jsou-od-roku-2016-povinny-zverejnovat-ucetni-zaverku/

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-325
https://www.davidzahumensky.cz/2016/05/04/spolky-jsou-od-roku-2016-povinny-zverejnovat-ucetni-zaverku/


Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek

Informace o zveřejňování výkazu o hospodaření ZO a OO ČSV, z. s. 
- V návaznosti na písemná vyjádření Ministerstva financí  ČR a Ministerstva 

spravedlnosti ČR účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví a zapisují se 
do veřejného rejstříku, mají povinnost s účinností od 1. 1. 2016 zveřejnit výkaz 
Přehled o majetku a závazcích, a to s platností již pro rok 2016.

- ZO, OO vyplní příslušné výkazy v CISu. 
- V CISu prosíme zaškrtněte vždy, zda si zaslání výkazů do spolkového rejstříku 

Městskému soudu v Praze zajistíte  sami, nebo žádáte, aby tak učinil sekretariát. 
Tiskopisy je nutno před odesláním podepsat statutárními zástupci.

- Organizační jednotky ČSV (ZO a OO ČSV) jsou povinny uložit tyto výkazy do Sbírky 
listin ať již sami nebo prostřednictvím svazu nejpozději do konce r. 2017 (za rok 
2016), do 30. 6. 2018 (za rok 2017) a do 30. 6. 2019 (za rok 2018). Pakliže jste tak 
ještě neučinili, dodejte výkazy co nejdříve!!

- Stav založení výkazu majetku a závazků za r. 2016, 2017, 2018 do Sbírky listiny :

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje
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Přehled výkazů majetku ZO/OO

údaje z CISu ( I. pololetí 2019)

ZO OO

Rok rozpracováno uzavřeno
zpracováno 

účtárnou

není/nebo 

je 

zpracováno 

samotnou 

ZO

rozpracováno uzavřeno
uzavřeno 

účtárnou

není/nebo je 

zpracováno 

samotnou 

OO

2018 53 309 299 10 8 19 18 1

2017 49 464 444 21 9 36 32 4

2016 60 510 487 23 3 45 42 3

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
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Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek –
kde najít a jak zadat
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Výkaz majetku vyhláška 325/2015 Sb.
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Kontrola okresní organizace jednotlivých ZO

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-325


Statistický výkaz JK
2015-18
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Výkaz o včelařství v Jihočeském kraji 
2015-2018

Rok Včelstva Včelaři
Členové 

ČSV
Neorganizovaní 

včelaři
Med Kg Vosk Kg

2015 59.341 5.855 5.339 124 932.778 27.721

2016 66.647 6.103 5.560 180 1.171.285 30.188

2017 63.243 6.200 5.593 232 1.2017.552 31.426

2018 60.276 6.202 5.521 272 948.902 31.447



Výroční schůze ZO v roce 2020 – volební rok
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• Řídí se stanovami

• Řídí se platnou směrnicí k pořádání výročních schůzí

• Je zapotřebí již začít připravovat funkcionáře na funkci

• Nenechat výběr funkcionáře na schůzi – předjednat

• Volba kandidáta na okresní konferenci  - fundovaný člověk

• Organizace schůzí by měla vyjít v oběžníku 2020

• Včasné objednání vyznamenání a odznaků



Schůze předsednictva a výroční schůze ZO
-usnesení-
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• Formuláře ke stažení z oběžníku 1-2019

• Oběžník ke stažení: www.vcelarstvi.cz

www.ovjh.cst.cz

www.kkvjk.cst.cz

http://www.vcelarstvi.cz/
http://www.ovjh.cst/


Schůze předsednictva a výroční schůze ZO
-usnesení-

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019



KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obměna funkcionářů v ZO a OO 
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- Funkcionáři si musejí vychovat své nástupce

- Zapotřebí hledat a pracovat s mladými členy

- Hrozí zánik organizací ?

- Jak hledat nové členy?

- Pojištění členů orgánů svazu od 2.7.19 (ZO i OO)

Obměna funkcionářů v ZO a OO 
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Novinky v CISu

Co je v CISu nového od září 2017 

1. Rozšíření modulu k varroáze o vyšetření na MVP

2. Modul anketa

3. Modul chovatel matek

4. Modul pro evidenci VKM

5. Výkazy majetku

6. Zavedla se opatření reagující na GDPR.

V současné době je třeba přizpůsobit CIS také novému nařízení vlády č. 
148/2019 Sb. zejména modul plánování vzdělávacích akcí je třeba „napojit“ na 
rezervační systém žadatele (SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky) tak, aby organizátoři 
vzdělávacích akcí nemuseli zásadně měnit zaběhlý systém objednávek.



CIS - novinka

KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR ČSV, z. s.
Jihočeského kraje

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.kkvjk.cst.cz 07.09.2019

• Pouze v CISu ZO
• CIS OO beze změn
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- Prezentace firmy:  

Různé
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Martin Paleček 2015 www.vcely.cst.cz

www.ovjh.cst.cz
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- Zájezdy byl by zájem? (Olomouc, ……)

- ….

Diskuze



Závěr

Děkuji za pozornost
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