AKTIV
zástupců ZO, OO a KKV ČSV, z. s.
pro Zlínský kraj

23. 9. 2017
Sokolovna Vizovice
9.00 – 12.00

Garanti:

Miroslav Poništ

Okresy:

Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín

Hosté :

KVS pro Zlínský kraj
KÚ pro Zlínský kraj
členové RV Zlínského kraje

Organizační záležitosti
• Prezence – všichni účastníci – podepsat se do
prezenčních listin
• Cestovní příkazy - odevzdání cesťáků včetně uvedení
čísla účtu, a telefonní kontakt. Za každou org.
jednotku (ZO resp. OO) lze uplatnit pouze jeden
• Občerstvení – bude podáno o přestávce
• Průběh jednání – cca v 10:30 bude přestávka na
občerstvení, ukončení cca ve 12,00 hodin
• Z jednání bude pořízen zápis, který bude zaslán do
14 dnů na sekretariát svazu.

Program:
1. Zahájení
2. Dotační politika:
a) Evropské dotace podle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. pro roky 2017/2018
b) Informace o poskytnuté národní dotaci 1. D v roce 2017, změny vnitřní směrnice
c) Administrace dotace 1.D.
d) Dotace na kompresory a vyvíječe
3. Statistika z CIS – členská základna v ČR a krajích
4. Zdravotní problematika v kraji, mor a hniloba včelího plodu – zástupci SVS
5. Problematika včelařství v kraji – zástupci KÚ
6. Vzdělávání včelařů začátečníků
7. Aktuální problematika našeho spolku:
a) Členské příspěvky 2018
b) Směrnice nové a novelizované
c) Novinky v CISu, Geoportál
d) Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek
e) Stav přeregistrace ZO a OO ve spolkovém rejstříku
8. Informace Včelpo
9. Informace o novele veterinárního zákona
10. Diskuze
11. Závěr

Dotační politika

EVROPSKÉ DOTACE
• Pro dotaci EU je na tento rok přidělena částka celkem 75 mil. Kč

Přehled o čerpání dotací podle nařízení Rady
(ES) č. 797/2004 v letech 2005 – 2017
Opatření/ rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

Boj proti varroáze

4 882

9 267

10 522

13 816

10 198

11 448

11 112

15 949

18 932

17 238

27 513

23 263

Racionalizace kočování

1 480

3 108

4 287

7 844

10 765

11 503

5 016

4 478

3 867

2 259

2 159

2 320

113

324

550

505

471

503

1 836

937

494

678

712

693

4 734

5 778

6 213

8 526

8 705

8 903

8 804

8 159

7 286

9 465

7 414

5 394

Celkové čerpání v 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

Možnost čerpání v 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

43

66

71

100

100

100

98

100

99,99

100,00

100,00

100,00

Rozbory medu
Obnova včelstev

Čerpání v %

Výše podpory na další léta
programovací období
Navrhovaný finanční 2016/2017 2017/2018 2018/2019
rozpočet pro období
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Prostředky ČR 50 %
Prostředky Evropské
unie 50 %
Celkem 100 %

37 500
37 500

38 750
38 750

39 750
39 750

75 000

77 500

79 500

• jednání o platbě za administraci této dotace,
zatím pracujeme zadarmo,
• zátěž vratek ……….

Dotace 1.D
• Pokyny viz Včelařství č. 8 (příloha) a Oběžníku č. 1/2017
• Celá příloha je uveřejněna na webu, formuláře také, budou zde také
modelové příklady pro žadatele. Bude také výčet katastrů bílých míst (není
působnost žádné ZO).
• Pro letošní rok je předpokládaná částka 105 mil. Kč
• Na administraci této dotace je stejně jako loni stanoveno 5% - dle rozhodnutí
RV z 26. srpna t.r., tj. cca 5,2 mil. Kč
• Zpracování proběhne stejně jako loni přes CIS – nutno zabezpečit:
- sběr podkladů od členů, příp. neorganizovaných včelařů, pokud se
přihlásí – do 15. 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. 1/2017 a příloha Včelařství č.8/2017)

Ke změnám oproti minulému období:
1) Ohledně zemřelých jsme po vzájemné domluvě dali praxi do textu v
příloze Včelařství. Kdo dotaci zdědí, musí být doloženo buď
předběžným opatřením nebo alespoň přípisem od notáře.
Dosud to ve směrnici nebylo, ale probíhalo to tak, jak je to tam nyní
popsáno. A je to logické, jak vyplácet dědici a z čeho, když se o
dotaci přihlásí následující rok, kdy je dotace vyúčtována. Výklad ve
Včelařství č. 8/2017 rubrika Zeptali jste se…
2) V současné době máme 5 bílých míst (tam, kde nejsou naše
ZO ČSV). Kromě Mladé Boleslavi, Zlatníků, nově Teplá,
Budišov nad Budišovkou a Losiná. 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.
Připravujeme geomapu s vrstvou hranic základních organizací.
Bohužel katastrů, jejichž části má více ZO je hodně a bude trvat
nějakou dobu, než se to vyřeší. Již začátkem června dostaly naše
okresní organizace dopis s výzvou, aby alespoň bílá místa jasně
vymezily. Okresní organizace to mají ve své kompetenci dle stanov. K
věci je podrobnější informace v další části programu.



3) Ověřené plné moci při výplatě hotovosti na
sekretariátě: Tato praxe byla již loni. 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. Vždyť oni žádají většinou u příslušné ZO a také dávají PM
nebo na PM inkasují pro někoho podporu.
4) Žadatelé nečlenové – příslušnost ZO ČSV k převzetí žádosti o
dotace je popsána v interní směrnici svazu uveřejněné v příloze
Včelařství č. 8/2017. 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.
1/2017.

POSTUP PŘI ZADÁNÍ ÚDAJŮ DO CIS
INDIVIDUÁLNÍ EDITACE ÚDAJŮ

1. Kliknout na ikonu Stanoviště na horní liště
2. Pak kliknout na ikonu Seznam všech stanovišť
3. Pak postupně klikat na ikonu Detail u jednotlivých členů

Kliknutím na ikonu Detail se otevře karta Stanoviště člena

Které údaje vyplnit?
Pozor na soulad údajů u aktuálního stavu a stavu pro
dotaci 1.D!!!

HROMADNÁ EDITACE ÚDAJŮ

1.
2.
3.
4.

Kliknout na ikonu Stanoviště na horní liště
Pak kliknout na ikonu Seznam všech stanovišť
Poté zatrhnout zatržítkem Typ včelaře
Nakonec kliknout na ikonu Hromadná editace – tím se otevře seznam členů, do
něhož lze vkládat příslušné údaje

Postupně vpisovat údaje
Pozor na soulad údajů u aktuálního stavu a stavu pro dotaci 1.D!!!
Údaj v poli Pro dotaci nesmí být větší než údaj v poli Aktuální počet!!!

Po vyplnění všech údajů kliknout na ikonu Uložit – tím jsou
vložené údaje uloženy

Dotace 1.D
• Pohlídat si i podklady pro statistiku
• Hlášení Hradištko – 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!!!!
• Možnost ověření údajů v žádosti 1.D - postup a vzor Zápisu o
porovnání údajů v žádosti oproti skutečnosti jsou v příloze Včelařství
č. 8
• Výplata dotace – jako loni – po výpočtu částky na MZe ČR bude tato
zadána do CISu a ZO si bude moci generovat podklady pro výplatu.
• Seznamy musí být řádně podepsány členem, který svou dotaci
přebírá, tak před odevzdáním na OO doloženy plnými mocemi v
případech, kdy člen zplnomocňuje jiného k vyzvednutí dotace.

Dotace 1.D
• 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 2017 + podepsaný originál Seznamu včelařů, jimž byla
vyplacena dotace 1.D v roce 2017 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. 2017
• OO ČSV zasílají 1x sumární žádost + podepsaný originál Seznamu
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D v roce 2017 vč. plných mocí
na svaz do 15.12.2017

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.

Administrace dotace 1.D
Schválil RV 26.8.2017 - 5,2 mil. Kč
- změna: ne na včelstvo, ale na žadatele (již bylo v minulém
roce)
Sekretariát - 40 %
- 2 100 000 Kč
OO ČSV
- 30,5 % dohody (á 22 Kč/žadatele)
bude je administrovat opět svaz
- 1 100 000 Kč
kanc. potřeby, služby (6 500 Kč/OO) - 500 500 Kč
ZO ČSV
- 29,5 % (cca 30 Kč/žadatele) - 1 549 500 Kč

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. 1/2017
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, úřady soc. zabezpečení apod.)

Dotace na kompresory a vyvíječe
Žádá se na svazu – viz podmínky
na svazovém webu

V letošním roce je veškerá výroba kompresorů
v VÚVč Dol vyobjednaná – potvrzené dodávky
jsou kryty dotační podporou
Vyvíječe – ještě lze objednávat do 31. října,
je třeba kontaktovat Dr. Kamlera

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
• Upozorňujeme, že statistická hlášení bývají 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!

INDIVIDUÁLNÍ EDITACE ÚDAJŮ

1. Kliknout na ikonu Statistika na horní liště
2. Pak kliknout na modrou ikonu Statistika
3. Nakonec kliknout na jméno člena

Otevře se karta včelaře
Pak kliknout na ikonu Doplnit

Vyplnit údaje a uložit

HROMADNÁ EDITACE ÚDAJŮ

1. Kliknout na ikonu Včelař – tím se označí zatržítky všichni členové
2. Pak kliknout na ikonu Hromadná editace

Vyplnit údaje u všech členů

Po vyplnění všech údajů u všech členů kliknout na ikonu
Uložit – tím jsou všechny vložené údaje uloženy

Rozložení členské základny dle pohlaví
• Celorepublikové

• Zlínský kraj

Rozložení členské základny dle věku
• Celorepublikové

• Zlínský kraj

KATASTRY

JE NUTNO DÁT DO POŘÁDKU PŘIDĚLENÍ
KATASTRŮ DO ÚZEMNÍCH OBVODŮ
JEDNOTLIVÝCH ZO ČSV V RÁMCI OKRESNÍCH
ORGANIZACÍ
PROČ?
DOPADY DO DOTAČNÍ POLITIKY A ŘEŠENÍ
PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ U ZDRAVOTNÍ
SITUACE
KDE NAJÍT INFORMACI O AKTUÁLNÍM STAVU V

V CIS – je úkolem administrátorů OO ČSV:
1. Kliknout na Nastavení OO
2. Pak kliknout na ikonu Katastr
3. Otevře se přehled o přidělení katastrů k ZO ČSV – v úvodu jsou v červeném poli
vyznačeny katastry, které nejsou dosud přiděleny příslušným ZO ČSV

Ty je třeba zařadit do obvodu příslušné ZO ČSV – zadáním
názvu KÚ – generuje se ze seznamu KÚ – kliknout na
příslušný řádek

Po zařazení katastru do obvodu ZO ČSV se změna
uloží kliknutím na ikonu Uložit

Důležité upozornění!!!
Přidělení rozdělení území v okrese je v kompetenci OO ČSV -již
začátkem června dostaly naše okresní organizace dopis s výzvou,
aby alespoň bílá místa (neobsazená území našimi ZO) jasně
vymezily.
Kompetenci k vymezení pravomoci OO upravuje čl. 19 Stanov takto:
Článek 19
Výbor (dále jen VOO)
Výbor řídí a koordinuje činnost svazu v obvodu své působnosti.
2. Výbor:
e) po projednání s příslušnými základními organizacemi
určuje jejich územní působnost v rámci územního
obvodu OO

Vše záleží na vzájemné dohodě mezi ZO ČSV a tam, kde
k dohodě nedojde, musí rozhodnout výbor OO ČSV.

KDE LZE VIDĚT ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ
KATASTRŮ MEZI ČLENSKÉ ZO ČSV V RÁMCI
OO ČSV?

V NOVÉM GEOPORTÁLU ČSV !
Vstup z hlavní stránky svazu

Co všechno Geoportál nabízí?
-

mapu rozdělení územních obvodů ZO ČSV dle katastrů
sídla ZO
prodejce medu ze dvora
zavčelenost

Při zobrazení geoportálu si zapněte zároveň vrstvy „Působnost ZO“ a „Včelařské organizace“.
Zobrazí se vám sídlo ZO a zároveň stejně vybarvené katastry , kde působí. Pokud je nějaký
katastr bílý, tak na něm působí více ZO a je potřeba věci dát do pořádku.
Informace nejsou zatím zcela přesné, ale důležité je, že jsme začali. Místa neobsazená našimi ZO budou
odlišena šrafováním.

Prodejci medu ze dvora

Jak zanést informaci o prodejci:
1. Člen musí mít v Podkladech k žádosti o dotaci 1.D zaškrtnuto a podepsáno, že souhlasí s
uveřejněním svých kontaktů v databázi CIS
2. Administrátor tuto informaci zanese do CISu
3. Je nutno mít v CISu přesnou adresu, tj. číslo popisné. Číslo orientační nestačí.

Zavčelenost

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O VYŠETŘENÍ
VZORKŮ MĚLI
NA VAROÁZU A MVP

1.
2.

Zvolte kartu Stanoviště
Zvolte Nová žádost o vyšetření

3.Zvolte laboratoř, kam chcete vzorky odeslat. Vybíráte ze seznamu, který
aktivujete kliknutím na černou šipku vpravo v příslušném poli.
4.Vyberte adresu, kam chcete poslat zpět protokol o vyšetření.
5.Vyberte si zatržením (hromadný výběr) na co žádanka bude (Varoáza, MVP, obojí)
6. Pokud bude MVP, tak typ vyšetření. Podrobné vysvětlivky v modrém poli

Vyplňujte zleva doprava
7. Nyní je potřeba zvolit stanoviště ze kterých jsou vzorky. Buď zvolíte všechna, nebo si
zatrhnete jen konkrétní .
8. Vyberte si zda chcete stanoviště vyšetřit na varoázu nebo MVP. Pokud jste tak již
neučinili v hromadné volbě nad tabulkou.(Krok 5)
9.Počty včelstev se vyplní automaticky z hodnoty, kterou máte na příslušném stanovišti
10. Počet vzorků, má vliv hlavně na čísla vzorků a počty včelstev na vzorek.
Varoáza 1 vzorek na 1 stanoviště.
11. Čísla vzorků se generují automaticky podle počtu včelstev a počtu vzorků.
Pokud vám to nevyhovuje, lze je individuálně editovat. Pozor číslo vzorku musí být
jedinečné a měla by být úplná řada. Proto pokud následně měníte počet vzorků ze
stanoviště, tak u čísel vzorků raději klikněte na generovat. Nemusíte hledat volné číslo.
To že vzorky z jednoho stanoviště budou číselně na přeskáčku nevadí.

12. Rozpracovanou žádost si můžete kdykoliv uložit bez odeslání.
13. Až máte vše hotovo a zkontrolováno, odešlete zeleným tlačítkem žádost do
předem vybrané laboratoře. Žádost se uzamkne a není ji již možné editovat.
Pokud se vám stane, že jste elektronicky odeslali žádost a přesto došlo k nějaké změně,
nic hrozného se neděje. Vygenerujte novou žádost a k balíku přiložte tu opravdu
správnou.
Poznámka ze života: Balík se vzorky pošlete prosím do stejné laboratoře, kam jste
poslali žádost!

14. Přejděte na „Seznam žádostí o vyšetření“ a najděte si řádek s aktuální žádostí.
Měla by mít stav Odesláno a pomocí žlutého tlačítka si vygenerujte pdf a vytiskněte.
Žádost podepište a odešlete s balíkem vzorků do laboratoře. Můžete si pro vaši
kontrolu vytisknout i rozpracovanou žádost (červeně neodesláno). Pak ji ale
nezapomeňte elektronicky odeslat. K rozpracované žádosti se dostanete přes modré
tlačítko Detail a výsledky.
15. Pokud se vám u příslušné žádosti rozsvítí zelený stav Vyřízeno, tak se můžete přes
modré tlačítko Detail na výsledky vyšetření podívat.

Videomanuál ke zpracování vzorků měli na varoázu a MVP najdete na
www.vcelarstvi.cz, sekce CIS+E-mail

Vzdělávání včelařů začátečníků
1.

2.

3.
4.

Jde o diskuzi k článku ve Včelařství Kde končí svoboda. Nelze udělat názor z pár
desítek dopisů, které jsou tak půl na půl pro a proti. Existují možná řešení:
Řešení typu zákonných ustanovení tak jako u rybářů a myslivců není pro nás
průchozí. Nemáme včelařský zákon a kvůli tomuto problému jej nemáme zájem
požadovat.
Zavázat určitými postupy naše členy v rámci našich vnitřních svazových předpisů
také není vhodné, když by se týkaly jen našich členů, zatímco nečlenové by tyto
povinnosti neměli.
Podmiňovat dotace absolvováním základního kurzu pro začátečníky je jednou
z cest, ale tuto podmínku si musí stanovit poskytovatel dotace.
Nejlepší by bylo vsadit na zodpovědnost začínajícího včelaře, že se bude vzdělávat,
bude se učit od kolegů, bude spolupracovat, bude dodržovat veterinární předpisy.
Ale to bychom museli být jinde, než v české kotlině.

5. Metodická pomoc svazu svým organizačním jednotkám v podobě stanovení osnovy
a rozsahu kurzu pro začátečníky. Je třeba projednat v příslušných odborných
komisích svazu.

Členské příspěvky
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 200 Kč)
200,00 Kč roční příspěvek člena ČSV, z. s.
Všechny organizační jednotky jsou v CISu, předpisy členských příspěvků se již
poštou nezasílají. Vše probíhá přes CIS.
RV na svém zasedání 26.8.2017 rozhodl, že členský příspěvek pro r. 2018 se
měnit prozatím nebude.

Výkazy ZO, OO
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 za účetní období roku 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.

Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek –
kde najít a jak zadat

Zdravotní problematika
Příprava Metodiky kontroly zdraví
zvířat pro r. 2018

Návrh Metodiky kontroly zdraví na rok 2018
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) –
monitoring – státní zakázka
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 3
letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném
ochranném pásmu), kde nebyla provedena úplná likvidace
včelstev. Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná
pásma, v oblasti, která byla před 5 až 3 lety ohniskem nebo
ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2012 až 2015
a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se
směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25
včelstev) speciálně odebraný k tomuto účelu.

Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
EpM130 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek
maximálně od 25 včelstev) na stanovišti jednou za 12 měsíců, v
případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu
chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č.
154/2000 Sb.
Přesun z úkonů hrazených státem
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek
maximálně od 25 včelstev), vyšetření nesmí být starší 12 měsíců
(rozhodné je datum odběru) a provádí se
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území
tvořící obec,
b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou
včelstva zazimována.

Je důležité připravit podmínky plošného monitoringu jako
výchozí fáze záměru programu postupné eradikace MVP.
Návrh:
EpMXXX MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Plošné bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1
vzorek maximálně od 25 včelstev) ve vybraných regionech.
Rozsah vyšetřování určí příslušná KVS SVS.

Hniloba včelího plodu - beze změny – vše jako
státní zakázka

NOSEMA
II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
ExM400 NOSEMA – VyLa (PV) Parazitologické
vyšetření;
Vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na
stanovišti, v případě, že se jedná o šlechtitelské chovy
včelích matek uznaného šlechtitelského programu.

VAROÁZA
I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
EpM300 VAROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na
stanovišti, po podzimním profylaktickém ošetření v
předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní
po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna
úlů, po provedeném podzimním profylaktickém ošetření a
musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2018.

II. Povinné úkony hrazené chovatelem
zvířat
ExM310 VAROÁZA – O (předjarní profylaktické
ošetření)

Na základě vyhodnocení intenzity varoázy na jednotlivých
stanovištích s nálezem vyšším než 3 roztoči v průměru na
jedno včelstvo se provede preventivní ošetření u všech
včelstev na všech dotčených stanovištích. Ošetření se
provede schváleným VLP v souladu s příbalovou
informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v
souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.
Nátěr plodu musí být proveden do 15. 4. 2018.

ExM320 VAROÁZA – O (letní profylaktické ošetření)
Na základě výsledků monitoringu varoázy se provede letní
profylaktické ošetření schválenými VLP v souladu s příbalovou
informací nebo VLP schválenými pro klinické testování v souladu s
podmínkami jejich použití pro klinické testování.

ExM330 VAROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující
včelstva)
Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6.
2018, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště,
evidované v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva
zazimována a to jedním z VLP v souladu s příbalovou informací
nebo VLP schválenými pro klinické testování v souladu s
podmínkami jejich použití pro klinické testování.

ExM340 VAROÁZA – O (podzimní profylaktické ošetření)

Podzimní profylaktické ošetření všech včelstev na všech stanovištích
se provede schválenými VLP v souladu s příbalovou informací nebo
VLP schválenými pro klinické testování v souladu s podmínkami
jeho použití pro klinické testování.
Profylaktické ošetření všech včelstev na všech stanovištích
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel
3x v období od 10. 10. do 31. 12. 2018 v intervalu 14 – 21 dnů a z
hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití
nebo
b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel
opakovaně v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s
podmínkami jeho použití pro klinické testování.
SVS stanoví jiné postupy pro chovatele včelstev v ekologickém
režimu, nyní zejména s ohledem na nově registrované VLP.

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA
Uvedené návrhy jsou zatím pracovním
podkladem, který vzešel z jednání s SVS
ČR.
Ministerstvo zemědělství ČR po posouzení
vydá závazné znění MKZ na rok 2018.

Stručný přehled prevence a
řešení nemocí včel
•
•
•
•

Varoáza
Mor včelího plodu
Hniloba včelího plodu
Nosema

Varoáza
• komplikace - přenos virových infekcí
• od června – kontrola napadení – trubčí plod,
oklep dělnic v moučkovém cukru
• podletí – kontrola napadení; ošetření včelstev a
kontrola účinnosti (spad roztočů na podložku)
• podzim/zima – ošetření včelstev bez plodu –
nejlepší účinnost; kontrola účinnosti po první
fumigaci (spad roztočů na podložku)
• plošné ošetření – minimalizace rizika přenosu
mezi včelstvy a stanovišti

Mor včelího plodu
• vyšetření zimní měli – součást prevence - včasná
diagnostika
• nová včelstva - znát původ včelstev; nekočovat do
kritických oblastí (mapy na stránkách SVS)
• nepřevčelovat stanoviště!
• chov silných včelstev
• pravidelná obměna díla
• při likvidaci jednotlivých včelstev v důsledku klinického
onemocnění je nutná důsledná „asanace“ zbylých
včelstev – dezinfekce pomůcek a úlů, obrovská
obměna díla (přemetení na mezistěny), vyhrazené
pomůcky, rámky a nástavky pro jednotlivá stanoviště,
opětovná kontrola

Hniloba včelího plodu
• vyšetření měli – zatím je spolehlivé jen z
jednorázových podložek! Různé laboratoře –
různé zkušenosti – domluvte se předem!
• vyšetření larev před zavíčkovaním
• nemoc otevřeného plodu
• výrazné projevy v plné sezóně – pravidelná
prohlídka plodu v kritické období (květen,
červen)
• nová včelstva - znát původ včelstev
• chov silných včelstev
• pravidelná obměna díla
• vhodné stanoviště a zdroje snůšky

Nosema
• vyšetření včel – nezbytný základ pro další
postup
• výskyt poměrně častý, ale zpravidla se naplno
projeví současně s dalšími faktory (oslabení
včelstev, absence snůšky, nevhodné stanoviště,
melecitóza, …)
• specifické a účinné léčivo neexistuje
• chov silných včelstev
• slabá včelstva zrušit
• intenzivní obměna díla

Problematika výroby mezistěn a
získávání vosku
•
•
•

•
•
•

•
•

Po „vzoru“ západní Evropy významný počet včelařů vosk nevyvařuje, staré
souše pálí
Pro svůj provoz pouze nakupují mezistěny, nevyměňují za svůj vosk
Vosku je v republice nedostatek, cena roste a důsledek - objevuje se snaha
vosk falšovat
Nejdostupnější je parafin s bodem tání vosku a velice levný a na trhu dostupný
Včelař příměs nepozná, ale včely od určité koncentrace ano a pak na
mezistěnách nestaví
Výzkumný ústav má v ceníku ověření pravosti včelího vosku - obsahu parafínu,
cena ověření činí cca 1.500 Kč. Citlivost metody je 5 % parafinu, což je
dostačující
Pokud bude vosk falšovaný jinými druhy vosku např. rostlinného původu, těžko
se to prokazuje
Jistotou pro včelaře je výroba mezistěn z vlastního vosku, vyhneme se kromě
parafínu také možným reziduím léčiv a pesticidů

Takto to dopadne při použití
mezistěn s vyšším podílem parafínu

Vnitrosvazové normy - co bylo
schváleno od předchozích aktivů v r.
2016?
RV 19. 11. 2016:
Etický kodex funkcionáře ČSV
Chovatelský řád ČSV
Jednací řád ČSV
Statut Svépomocného fondu ČSV
RV 25.3.2017:
Archivní a skartační řád
Řád ČSV pro udělování čestných ocenění
Směrnice ČSV č. 1/2017 o činnosti VKM
Směrnice ČSV č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice č. 3/2017 Rozpočtová pravidla ČSV
SMĚRNICE ČSV č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících
odborníků

RV 26.8.2017:
Směrnice ČSV č. 7/2017 Pravidla práce v CIS
Směrnice ČSV č. 7/2016 Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti
pořádané organizačními jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže
(novela)
Směrnice ČSV č. 6/2017 pro udělování známky kvality „Ověřená
pomůcka ČSV“
Směrnice ČSV č. 5/2017 o podpoře osvětových akcí pořádaných org.
jednotkami ČSV, z.s., pro nevčelařskou veřejnost
Statut Chovatelského fondu
Statut Rozhodčí komise

Metodická příručka pro pokladníky –
dopracovává se – bude k dispozici do
konce roku

Přeregistrace ZO a OO ve spolkovém
rejstříku
• Jaký je současný stav – 44 ZO ČSV a 2 OO ČSV nemají ve spolkovém rejstříku
zapsánu změnu názvu „z.s.“ a nemají uvedeny statutární zástupce.
• Které ZO/OO ve Zlínském kraji nereagují – ZO Lukov, ZO Velký Ořechov
• 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 (aerosol, přednášky)

Včelpo
- 24.3.2017 byl odvolán jednatel Ing. Margaritopoulos Panajotis a jmenován jednatel nový
Miroslav Kovář.
- Bylo započato s podrobnou inventurou zásob, smluv, závazků a pohledávek. Inventury dosud
nejsou uzavřeny. Čeká se na výsledky vyšetření řady vzorků skladovaného medu. Ale už nyní
je jisté, že inventura odhalila značné rozdíly ve stavu zásob a i jiné nedostatky. Vyčíslení
těchto rozdílů a jejich dokladování bude předmětem i dalších trestních oznámení.
- 27.3. 2017 byla zahájena kontrola Včelpa KVS pro JMK.
- 29.6.2017 se konala VH společnosti. Na doporučení auditora VH neschválila účetní závěrku
za rok 2016. Účetní závěrka ke schválení po doplnění má být předložena valné hromadě do
30.9.2017. Na valné hromadě 29.6.17 byla projednána rezignace Ing. Hromka a MVDr.
Holejšovského na členy dozorčí rady.
- Rozhodnutím KVS pro JMK ze dne 3.7. 2017 byla společnosti Včelpo, s.r.o. pozastaveno
schválení provozovny pro provoz výroby medu a včelích produktů, jejich skladování, balení a
přepravy za účelem uvádění do oběhu a to na dobu 60 dní od právní moci rozhodnutí.
Rozhodnutí není pravomocné, společnost se odvolala.
- RV ČSV na svém srpnovém zasedání prodloužila zástavu pozemků svazu v areálu Včelpa ve
prospěch Komerční banky jako předpoklad dalšího jednání s bankou o prolongaci úvěru
společnosti.
- Stav společnosti je kritický, může skončit návrhem na insolvenci. RV si na svém srpnovém
zasedání vymínil, že pokud dojde k nutnosti zásadního řešení ve Včelpu, sejde se neprodleně
ke svému mimořádnému jednání.

Novela Veterinárního zákona – hlavní změny
týkající se včelařství
pro včelaře je tam 5 změn:
1) Nová formulace prodeje medu ze dvora – vypouští se kraj, lze do
maloobchodu v celé republice,
2) nově se upravuje registrace osob, které zprostředkovávají
uvádění živočišných produktů na trh – „přeprodejců“ (§22. odst.
2 a 3) – lze vykonávat až po registraci u KVS
3) nově se upravuje funkce prohlížitele včelstev,
4) zákaz použití antibiotik,

5) povinnost hlásit úhyny včelstev přesáhnou-li 25% na stanovišti

Děkujeme za účast,
přednášejícím za přednesené příspěvky
k tématu a všem diskutujícím a
účastníkům za práci, kterou pro
včelařství a Český svaz včelařů
odvádějí.

AKTIV zástupců ZO a OO ČSV, z. s.
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