ZÁPIS
Z KRAJSKÉHO AKTIVU VČELAŘŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
DUBNÉ - 3.ZÁŘÍ 2022
Řídící schůze: Martin PALEČEK
Pracovní předsednictvo: Martin PALEČEK, Mgr. Jarmila MACHOVÁ – předsedkyně
ČSV, Ing. František KREJČÍ – tajemník ČSV, Jozef ZIMEN – předseda KKV, MVDr.
Andrea NOVÁKOVÁ – za KVS, senátor Ing. Tomáš JIRSA, starostka obce Dubné Božena KUDLÁČKOVÁ
V rámci Jihočeského kraje je celkem 129 ZO, z toho 67 vyslalo svého zástupce, což
představuje 52%
Účast podle okresů: CB – 32, JH – 17, CK – 9, PI – 5, PT – 8, ST – 10, TA – 11
Celkem: 92 delegátů

PROGRAM
1. Zahájení
2. Zpráva předsedy
3. vystoupení hostů
4. podpora včelařství od Jihočeského kraje
5. dotační politika
6. CIS -. členská základna v ČR a krajích, datové schránky
7. zdravotní problematika
8. Legislativa
9. Aktuální problematika našeho spolku
10. Diskuse
11. Závěr
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K bodu 1: Zahájení. Řídící schůze (dále jen ŘS) přivítal přítomné zástupce ZO a OO
Jihočeského kraje a představil pracovní předsednictvo. Dále seznámil přítomné s
organizačními pokyny aktivu.
K bodu 2: Zpráva předsedy KKV. Předseda KKV př. Jozef ZIMEN ve stručnosti
zhodnotil práci KKV za období od loňského aktivu. Zároveň oznámil, že ukončuje svoji
činnost jako předseda KKV. Poděkoval Martinu PALEČKOVI za odvedenou práci a
přípravu aktivu.
K bodu 3: Vystoupení hostů. Starostka obce DUBNÉ přivítala účastníky aktivu v obci,
zmínila záslužnost práce včelařů a popřála úspěšné jednání. Zároveň vyjádřila
přesvědčení, že v příštím roce se opět setkáme v DUBNÉM.
Senátor Ing. Tomáš JIRSA rovněž pozdravil účastníky aktivu na který, jak řekl jezdí
pravidelně. Poděkoval všem včelařům za péči o včely, přírodu a výchovu mladé
generace včelařů jako budoucích pokračovatelů v Čechách tak rozšířeného koníčka.
K bodu 4: Podpora včelařství v Jihočeském kraji. Bohužel na jednání se nedostavil
zástupce Jihočeského kraje pan HROCH, který se omluvil pro pracovní zaneprázdnění.
Tuto problematiku pak suploval ŘS. Zmínil, že Jihočeský kraj poskytl na rok 2022 dva
granty, z toho jeden pro začínající včelaře a druhý pro Okresní organizace, který byl ve
výši 600.000Kč. To vychází 9,6Kč na včelstvo. Jednotlivé okresy si pak sami rozhodly co
za přidělené peníze zakoupí pro své včelaře. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, zda i na
rok 2023 bude krajská dotace poskytnuta.
K bodu 5: Dotační politika – vystoupila předsedkyně svazu Mgr. Jarmila MACHOVÁ,
kdy zmínila evropskou dotaci na rok 2022, která je přislíbena ve výši 105 mil. Kč. V
letošním roce skončilo tříleté dotační období. Nyní se nacházíme v přechodném období
1.8. až 31.12. 2022, kde podmínky zůstávají stejné, podrobně je vše zveřejněno a
popsáno v časopise Včelařství č.9/2022. Od 1.1. 2023
Dotace 1D 2022 – změna termínu pro podání požadavku na tuto dotaci, který
předkládá chovatel. Nový termín do 15.10. 2022.
Ing. KREJČÍ – informoval o novince, propojení CIS s ČMSCH (IZR), ještě není v provozu,
programuje se, předpoklad spuštění v průběhu září t.r. V CIS bude tlačítko, které
umožní podívat se na kartu včelaře v IZR.
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Mgr. MACHOVÁ poté upozornila na výplatu dotace 1.D, plné moci k převzetí dotace, ZO
rozhoduje o způsobu výplaty dotace – hotově, nebo na účet. Dále zdůraznila dodržení
termínu pro odeslání členských příspěvků na rok 2023 do 30.11. t.r. Bohužel ne všechny
ZO toto dodržují. Svaz tyto finanční prostředky bude potřebovat zejména v roce 2023,
kdy MZ už nebude poskytovat finance na spolkový časopis, což představuje výpadek 10
milionů Kč. V současnosti se řeší otázka v jaké formě bude časopis vydáván, dosud
není rozhodnuto. Distribuce časopisu poštou je finančně nákladná. V elektronické
podobě by to samozřejmě bylo levnější.
Dále upozornila v souvislosti s dotací 1.D na statistický výkaz, který je nedílnou
součástí požadavku. Zde uvádět skutečná čísla. Pro případy pochybení funkcionářů ZO
při zpracování dotace 1.D existuje pojištění. Pokud jde o administraci dotace 1.D vše
zůstává stejné, vyčleněná částka je 5%. Z toho 40% pro sekretariát ČSV, 30,5% pro OO
ČSV a 29,5% pro ZO.
Všechny pokyny pro dotaci 1.D budou uvedeny v Oběžníku 1/2022.
K bodu 6: CIS Ing. KREJČÍ upozornil na skutečnost, že ne všechny okresy mají
vyřešenu problematiku katastrů z hlediska působnosti jednotlivých ZO. Jaká bude
působnost ZO je v kompetenci OO.
K bodu 7: Zdravotní problematika – informace byly podány při vzájemném doplňování
do MVDr. A. NOVÁKOVÉ a Martina PALEČKA.
- zdůrazněna povinnost vést chovatelem Záznam o léčení včelstev na stanovišti
- varoáza – pozitivita stanovišť s více jak 3-mi roztoči/včelstvo má stoupající tendenci
- upozornění na nelegální léčebné přípravky, které nabízí trh – viz. článek ve Včelařství
č. 8/2022
- užívat jen léčiva schválená Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a
léčiv, všechny schválené přípravky jsou zveřejněny v CIS – objednávka léčiv
- MVP – klesající tendence, Jihočeský kraj je bez ohniska MVP. Nejbližší ohnisko MVP
je ve Středočeském kraji- Vlašimsko.
- Hniloba včelího plodu, v Jihočeském kraji se nevyskytuje, týká se Ostravského a
Libereckého kraje.
K bodu 9: Aktuální problematika našeho spolku. Mgr. Jarmila MACHOVÁ
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- výše členských příspěvků na rok 2023 zůstává jako v r. 2022, tj. 300Kč/člena + 16Kč
ze včelstva. Zaplatit nejpozději do 30.11. 2022
- reálně se uvažuje o zvýšení čl. příspěvku, zejména v současnosti, kdy MZ už od roku
2023 nebude finančně podporovat vydávání časopisu Včelařství
- novinka- propojení CIS a IZR
- výkazy majetku, odeslat nejpozději do 30.6. za předcházejíci rok, je ještě hodně ZO,
které toto nedělají
- problematika Svépomocného fondu, problémy v dokumentaci, foto nutné
- přeregistrace ZO/OO ve spolkovém rejstříku po volbách, přetrvávají nedostatky
- datové schránky, budou pro každou ZO zavedeny MV od 1.1. 2023
K bodu 10: Diskuse byla vedena v průběhu celého aktivu.
K bodu 11: Závěr. Martin PALEČEK jmenovitě poděkoval představitelům ČSV
předsedkyni svazu Mgr. Jarmile MACHOVÉ, tajemníkovi svazu Ing. Františku KREJČÍMU
za účast a předané informace, MVDr. Andree NOVÁKOVÉ za zdravotní problematiku.
Předsedovi KKV Jozefu ZIMENOVI za odvedenou práci ve prospěch jihočeských
včelařů. V neposlední řadě obsluhujícímu personálu za starost o návštěvníky a všem
včelařům popřál hodně osobního zdraví a zdravé včely.
V Dubném 3.9. 2022

Zapsal: Miroslav J e l í n e k

