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AKTIV zástupců ZO a OV ČSV       

pro  Zlínský kraj              2015    

Program: 
 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z aktivu 2014 
3. Aktuální problematika našeho spolku 
4. Informace o poskytnuté národní dotaci v roce 2015 
5. Administrace dotace 1.D. – stav v roce 2014, příprava pro rok 2015 
6. Evropské dotace podle Nařízení vlády 197 
7. Aktuální stav přípravy  X. Sjezdu ČSV, Hlavní úkoly po X.sjezdu, 

příprava Stanov, návrhy členské základny 
8. Členské příspěvky na rok 2016 
9. Problematika včelařství v kraji – zástupci KÚ 
10.Zdravotní problematika v kraji, veterinární předpisy, stav v MVP – zástupci SVS 
11.Diskuze 
12. Závěr 

 



AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.     

pro Prahu a Středočeský kraj              2015    

• Zahájení 
Požádat o podpis do prezentační listiny, i u OO, požádat hosty a členy RV o 
podpis do prezentační listiny hostů, požádat o odevzdání cesťáků včetně 
uvedení čísla účtu, a telefonní kontakt 
Z aktivu bude proveden zápis 
 

.     Kontrola zápisu z Aktivu 2014 
 

• Informace o poskytnuté národní dotaci v roce 2015 
 

Předpoklad vyplácené výše dotace 1.D  
Příspěvek na 1 včelstvo se tvoří : celková částka děleno počtem včelstev = 
příspěvek 
Administrace je ve výši 5%, částky pro ZO 

Pro dotaci EU je na tento rok přidělena částka 64 677 576 Kč 
 
 
 

 



• Aktuální problematika našeho spolku 
 

Nové vedení od 4.1.2014,  
Období od IX.sjezdu bych nazval obdobím naděje – zmaru a vzpoury. 
V roce 2013 v listopadu se RV postavil za své členy.  
Příprava X. sjezdu, Stanovení hlavních úkolů ČSV pro roky 2016 – 2020, 

vše na www.vcelarstvi.cz.  

Probíhající kontroly MZe a SZIF, dosud nejsou ukončeny, jsou závady, 
které vedení svazu bude dořešovat a požadovat náhradu po těch, kteří 
obrali svaz o peníze.  
Tvoří se nová vyhláška nahrazující vyhl. č. 299/2004 Sb.  
Evidence u ČSMSCH Hradišťko, evidenční rozdíly způsobené na obou 
stranách, neobnovené hlášení má za příčinu stav včelstev u včelaře „0“, 
po 3 letech je vyřazen z evidence,  
CIS 
Ohniska MVP, především kraj Zlínský a Olomoucký, vlna postupuje na 
západ a t.č. je na linii Hradec Králové – Benešov – Písek 



.    Administrace 1D  /  50 – 30 – 20 / - 5% z celkové částky 
• Aktuální stav příprav X. sjezdu 
 X. sjezdu našeho svazu, bude se konat 12. a 13. prosince 2015 v hotelu Pramen, Praha, 
stanoveni klíče:  1 delegát sjezdu z okresu na každých 500 členů,  
Kandidát na člena RV za daný okres je současně prvním delegátem – viz § 5 odst. 3 
Stanov 
Výroční členská schůze ZO a okresní konference volí také náhradníky 
Termín členských výročních schůzí leden až únor 2015, okresní konference březen až 
květen 2015, setkání s delegáty říjen 2015 – úkoly plníme 
Okresní konference dávaly nominace na člena RV za daný okres, nominace na 
předsedu a místopředsedy svazu, popř. na členy předsednictva 
Podmínka kandidatury na předsedu a místopředsedy je bezúhonnost, členství ve svazu, 
bez závazku vůči svazu – tak otevřené podmínky ještě nebyly. 
Sjezd bude volit Republikový výbor, a RV bude volit předsedu ČSV, PRV a UKRK,  
Důraz je kladen na výběr kandidáta okresu na člena RV – prosím. 
Přijetí nových stanov svazu – zákonná nutnost a životní zkušenost. 
 

• Členské příspěvky na rok 2016 
Výše se nemění 

  



CIS 
• Zhodnocení prospěšnosti 
 
• Aktualizace a spolupráce s Centrální evidencí chovatelů  

 
• Žadatel o dotaci vyplní „Žádost o dotaci“ a spolu s ní 

předloží ke kontrole vyplněnou kopii, kterou pak ZO 
hromadně zašle do Centrální evidence 
 

• Do konce měsíce září má ZO čas na to, aby vložila data do 
CIS 
 

• Na sekretariát zašle ZO „Sumární žádost o poskytnutí 
dotace“, „Jmenný seznam včelařů, žádajících o dotaci“ a 
bankovní spojení 
 
 



 
 
 
 
 
 

PRV ČSV   
 

Dobrý zdravotní stav včelstev základní 
podmínka prosperity včelařství  

 

 
 

 
 



 

Současná hlavní zdravotní rizika  
pro české včelařství   

 
• varroáza, virózy  

• mor včelího plodu / hniloba včelího plodu 

• nosematóza 

• nenakažlivá onemocnění, otravy včel  

• zátěže včelstev cizorodými látkami z prostředí 

• životní prostředí – nesmí být frází 



Mor včelího plodu - MVP 

• Počet nových  ohnisek MVP v prvním 
pololetí  v ČR výrazně vzrostl      

• Nepříznivý vývoj v krajích  Zlínském , 
Moravskoslezském, Olomouckém, 
Středočeském a Jihočeském  

• MVP se objevil také v Praze  



Příčiny a náprava 

• komplex příčin  

• konkrétní případy vyhodnocovat 

• neznalost a včasné nerozpoznání příznaků 

• nekontrolované přemísťování včelstev 

• nedůsledná likvidace ohnisek nákazy   

• nedostatečný monitoring  

• nekázeň včelařů, spory ve starých úlech, prodeje  

• problematická  legislativa  

 



 
Jak dál v boji s MVP? 

Není jednoduché řešení! 
  

• Prohloubit spolupráci se SVS na všech úrovních 

• Pořádek v evidenci včelařů a včelařských stanovišt 

• Zlepšit  a urychlit diagnostiku podezření MVP, 
využití laických prohlížitelů  

• Řešit spolu se SVS důslednou likvidaci ohnisek  
MVP 

• Vzdělávání ZO, OO - zásady prevence šíření nákaz  



Varroáza   

• Prevence  varroázy  
• Celoroční systém boje proti varroáze - v ČR je dlouho 

zaveden a osvědčuje se 
• Zásady tlumení varoázy shrnuty v brožuře „Celý rok 

proti varroáze“ vydalo VÚVč Dol 2014  
• Zásady správné chovatelské praxe  
• Rok 2015 úhyny, specifický 
• V některých  oblastech  situace vážná   
• Podcenění jarního ošetření, letního monitoringu, 

chovatelských opatření, virózy, nosematóza 
• Používejme schválené léčiva a veterinární přípravky 



Dotace 1.D. 
 

• Předmětem dotace je včelstvo, které je v příslušném roce 
zazimováno 
 

• Žádá včelař chovající včely na území ČR prostřednictvím ZO 
ČSV, o. s. a následně prostřednictvím Českého svazu včelařů 
 

• V příloze časopisu Včelařství č. 8/2015 nebo na stránkách 
www.vcelarstvi.cz nalezne žadatel formulář „Příloha k žádosti 
dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství“, který vyplní a 
odevzdá nebo odešle nejpozději do 15. září 2015 na ZO 
 

• ZO ČSV, o. s., vybere od jednotlivých žadatelů do 15. září 2015 
„Přílohy k žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora 
včelařství“.  Na základě přijatých údajů vypracuje „Jmenný 
seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v daném roce.“ 

http://www.vcelarstvi.cz/


Výplata dotace 1.D. 
 
• ZO ČSV si pro výplatu dotace připraví „Seznam včelařů, jimž 

byla vyplacena dotace 1.D. pro daný rok“ a vyplní  požadované 
údaje 
 

• Žadatel potvrdí vlastnoručním podpisem v seznamu převzetí 
dotace 
 

• Tento seznam se odesílá ke kontrole na OO ČSV, o. s., 
nejpozději do 30. listopadu daného roku 
 

• 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. 2015 



Nejčastější chyby v dotaci 1.D. 
  

Při podání Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D a Jmenného seznamu 
včelařů žádajících o dotaci 1.D. od jednotlivých ZO ČSV, o.s., se nejčastěji 
vyskytují tyto nedostatky při ručním zpracování: 
 

• v sumární žádosti a v seznamu je uveden rozdílný počet 
včelstev, na který ZO ČSV, o. s., žádá 

• v seznamu nejsou vypočítané a vyplněné jednotlivé 
částky po 180,- Kč na jedno včelstvo 

• není přiložena kopie o zřízení čísla účtu na ZO ČSV, o. s., 
nebo kopie výpisu z účtu ZO ČSV, o. s. 

• nedodržení termínu odeslání sumární žádosti (příloha 
č.1.a.a.) a seznamu (příloha č.1.b.) 

 



Některé  OO ČSV, o. s., neprovádí kontrolu  „Seznamů včelařů, 
jimž byla vyplacena dotace 1.D.“,  zaslaných od ZO ČSV, o. s., 
proto při následné kontrole na sekretariátu  ČSV nacházíme 
mnoho nedostatků např.: 
 
• ZO ČSV, o.s., při výplatě finančních prostředků nedokládají plné moce 
• seznamy jsou podepsané stejnou rukou nebo podpis chybí úplně 
• na seznamu jsou uvedeny jiné částky než je dotace, protože z prostředků 

určených na jedno včelstvo od MZe ČR, strhávají poplatky a členské příspěvky, 
což je nepřípustné 

• chyby vznikají i při zasílání dotace poštovní poukázkou nebo na číslo účtu 
jednotlivým včelařům, kde také strhávají poštovné a čl. příspěvky a kopii 
poštovních poukázek nebo převodních příkazů nepřikládají k seznamu s 
vyúčtování (proto netušíme, zda dotace byla v plné výši vyplacena) 

• některé seznamy zasílají v kopii, kterou si ZO ČSV, o.s., má ponechat a 
sekretariát ČSV, o.s., má mít originál 

• některé ZO ČSV, o.s., které nevyplatí dotaci zasílají nevyplacenou dotaci 
opožděně nebo na špatné číslo účtu     



EU Dotace 197/2005 Sb. 
 
• Technická pomoc – dotace na vzdělávací činnosti, 

pořízení nového zařízení pro včelaře, pořízení nových 
nástavkových úlů pro začínající včelaře 

• Boj proti varroáze – dotace na pořízení léčiv a na 
 aerosolové ošetření včelstev 

• Racionalizace kočování včelstev – dotace na pořízení 
 nového zařízení pro kočující včelaře 

• Rozbory medu – dotace na úhradu nákladů na rozbory 
 medu 

• Obnova včelstev – dotace pro chovatele včelích matek  

  



EU Dotace  -  chyby které se opakují 
  

• Uplatňování pouze části formuláře požadavku - každý požadavek 
je dvojlist a končí podpisem žadatele 

• Uplatňování požadavků na STARÝCH (NEPLATNÝCH) formulářích 
• Neúplné vyplňování požadavku: 
• chybí  zda je žadatel fyzická nebo právnická osoba (cca ve 40% 

požadavků) 
• zda je plátce DPH a zda bude v tomto případě uplatňovat 

odpočet DPH 
• registrační číslo chovatele 
• bankovní spojení žadatele 
• nevyplněné částky v požadavku a součty – vždy psát částku 

100%  nikoliv  50% 
• Požadavky bez podpisu – pokud není požadavek podepsán je 

neplatný.  



Nejčastější chyby ve členských příspěvcích 
  

Ve formuláři ,,Předpis členských příspěvků na rok...“ se nejvíce 
chybuje ve výpočtu: 
  
• počet členů násobí počty včelstev u člena bez včelstev 

zapomínají, že včelař bez včelstev také platí 1x16,- Kč     
• Dále se ZO ČSV, o. s., dopouští chyb, že platbu určenou na 

členské příspěvky zasílají na číslo účtu dotace a nebo pošlou 
jinou částku než mají uvedenou na předpisu, proto vznikají 
nedoplatky nebo přeplatky a zdržují odesílání 15% pro OO ČSV, 
o. s. 

• Některé ZO ČSV, o. s., zapomenou poslat předpis a nebo 
dokonce platbu a pak jsme nuceni požadovat penále.  

• Prosíme připomenout:  při zasílání finančních prostředků na 
sekretariát ČSV, o. s. musí OO a ZO ČSV, o. s. uvádět evidenční 
číslo organizace, aby platba mohla být správně přiřazena“. 



Nedostatky ve statistických výkazech    

    

• Okresní organizace ČSV zasílají neúplné statistické 
sumáře – tj. bez jednotlivých statistických hlášení od 
ZO ČSV, o. s., nebo naopak zašlou jednotlivé statistické 
hlášení od ZO, ale nezašlou  sumář za OO ČSV, o. s.  
 

• Neúplné vyplnění, většinou první strany 
 

• Zaslání pouze jedné strany 
 

• Formuláře bez součtů 
 

• Přepisovaná nečitelná čísla 



Problematika včelařství v kraji – 
zástupci KÚ 

 



Zdravotní problematika v kraji 
zástupce SVS 

 



Diskuze 

 



AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.     

pro Prahu a Středočeský kraj              2015   

Děkujeme za práci, kterou pro včelařství a 
Český svaz včelařů odvádíte. 

 
ČSV je náš spolek. 

A slovo náš zní dobře. 
 
 

Děkujeme za účast,  
 


