
 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kladno 
č.p. 84, 273 06, Třebichovice 
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ZÁPIS 

 
 Ze schůze OO ČSV, z. s. Kladno, rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV, z. s. kladenského okresu, 
konané dne 27.9.2019 v prostorách salonku restaurace U Friedrichů, Smetanova 1218, Kladno, od 
17,00 hodin.  
 

P r o g r a m:  

1. Zahájení  
2. Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence  
3. Informace k Oběžníku č. 1/2019  
4. Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 24.8.2019  
5. Informace k akci „Hrr na mor 2019“, návrhy akcí na 2020  
6. Objednávky léčiv, léčení 2019, zdravotní situace  
7. Dokumentace k léčení 2019  
8. Přestávka na občerstvení – večeře  
9. Plánované úpravy Stanov ČSV, volební rok 2020  
10. Zhodnocení „vyostřené diskuze“ z minulého jednání  
11. Žádost o změnu katastrálního území – ZO Slaný-ZO Klobuky 
12. Žádost o založení včelstva v podniku Vodárny Kladno 
13. Diskuse, včelařské akce  
14. Usnesení a závěr  

 

K bodu 1: 
 
Př. Volek přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu. K 
navrženému programu nebylo připomínek. 
 
K bodu 2: 
 
Př. Dragounová - kontrola uložených úkolů z jednání ze dne 12.4.2019: 
 
 Aktualizaci evidence počtu včelstev do CISu                                                                         splněno 
 Předkládat včas objednávky na léčivo pro podzimní ošetření včelstev                           splněno 
 Kočovný plán zaslat všem ZO ČSV a po schválení SVS                                   splněno          
 Delegovat zástupce a zúčastnit se aktivu funkcionářů                                   aktiv-pouze prezentace 
 Odpovídat na emaily členů OV, kde je o to výslovně žádán                                              probíhá 
 Zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno a předsedovi OKK Kladno 

př. Andělovi.                                                        splněno 
 Vyhotovit příspěvek do časopisu Včelařství o činnosti OO Kladno                          příprava 
 Statistiky v evidenci CIS budou podkladem pro výplatu dotací, je nutné doplňovat aktuální stavy 

včelstev.          probíhá 
 na přípravě webových stránek se pracuje                                                                            probíhá 
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Př. Dragounová - došlá korespondence:  
 
 upozornění na změnu výše příspěvku, bylo 200,- Kč navýšení na 300,- Kč. 
 řeší se opět katastry, které patří okresu Kladno , ale mají je jiné ZO.  
 upozornění na vydání Oběžníku č.1/2019- otázky kolem dotace 1D. 
 rozeslání prezentace z Aktivu ČSV, všem ZO v okrese,. 

 
K bodu 3:  
 
 Oběžník č1/2019 je zasílán pouze elektronickou poštou a je zveřejněn na stránkách 

WWW.Včelařství.cz. 
 V tomto oběžníku je podrobně vysvětlena dotace 1D a s tím spojená agenda.  
 Pro základní organizace jsou dodány formuláře na Usnesení členských schůzí. 
 upozornění na doplnění výkazů majetku v CIS jak OO/ZO ČSV. 
 změna výše členských příspěvků. 
 informace o pojištění členů orgánů svazu. 
 příprava změn Stanov ČSV. 
 
K bodu 4: 
 
Př. Plecitý seznámil přítomné funkcionáře s jednáním RV ČSV, které konalo dne 24.8.2019. 
Republikový výbor ČSV projednal a schválil následující body: 
 
A. SCHVÁLIL:  

 1. Program jednání;  

 2. Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 23. 3. 2019;  

 3. Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 23. 3. 2019;  

 4. Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2019;  

 5. Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2019;  

 6. Změny Rozpočtu na rok 2019svýjimkou záležitosti daně z příjmu právnických osob; 

 7. Rozdělení 5% částky administrace dotace 1.D pro rok 2019 v poměru40% na 
administrativní zajištění                                dotace, 30,5% pro okresní organizace, 29,5% pro základní 
organizace; 

 8. Administrovat požadavky na jednotlivá opatření dle NV č. 148/2019 Sb. zásadně pro členy 
ČSV, v odůvodněných případech může PRV rozhodnout jinak; 

 9.Výši členského příspěvku na rok 2020 v částce 300 Kč na člena; 

 10.Přerozdělení členského příspěvku v části přídělu do Svépomocného fondu tak, že2 Kč je 
příděl do        Svépomocného fondu a 5 Kč na činnost svazu; 

 11.Změny směrnic č. 4/2017, 1/2017 a Jednacího řádu ČSV. 
 
B. VZAL NA VĚDOMÍ:  

 1. Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 25. 3. do 22. 8. 2019;  

 2. Zápisy z jednání PRV ČSV, z.s. ze dnů 12. 3., 22. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6. a 9. 7. 2019;  

 3. Informace o novém nařízení vlády č. 148/2019 Sb.  

 4. Dopis Marcela Gregora ze ZO Chrudim;  

 5. Dopisy OO Jablonec nad Nisou, OO Brno – venkov, OO Vyškov, ZO Opava;  

 6. Informace o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.;  

 7. Informace o přípravách XI. Sjezdu ČSV, z.s.;  

 8. Informace Jana Šmída o opravách prodejny v ulici Křemencova, o stavu společnosti Včelpo, 
s.r.o. a              VS Jabloňany.  
 
C. KONSTATOVAL:  

 1. že byl seznámen s činnosti ÚKK v období od března do srpna 2019;  

 2. že založení ZO Hostivice-Jeneč neproběhlo podle Stanov ČSV.  
 



 

D. NESOUHLASIL:  

 1. s návrhy v dopise OO Vyškov;  

 2. s převodem pozemku p. č. 285/16 v k. ú. Jaktař na ZO Opava;  

3. se smírem navrženým firmou ProVčely.cz, s. r. o.  

E. ZRUŠIL Směrnici č. 7/2016 - Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti.  
 

F. JMENOVAL:  

 1. členy komise pro přípravu Sjezdu ČSV: Miroslav Poništ, Věra Cholavová, Petr Příkazský, 
Petra Mikšovská, Petr Šerák; 

 2. Miroslava Poništa předsedou komise pro přípravu Sjezdu ČSV;  

 3. Pavla Březinu předsedou komise pro úpravu stanov.  
 
G. ULOŽIL:  
Sekretariátu:  
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 24. 8. 2019 v časopise Včelařství a na webu 
svazu;  

2. Publikovat Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2019 na webu svazu;  

3. Publikovat Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2019 na webu svazu;  

4. Publikovat schválené změny směrnic na webu svazu;  

5. Rozeslat členům RV přehled příjmů a výdajů svazu, které byly podkladem pro zvýšení členského 
příspěvku.  
Předsednictvu:  
1. Prověřit úhradu daně  z příjmu právnických osob z prodeje Včelpa a v této souvislosti 
spolupracovat s členem RV Jiřím Vaňkem; 

2. Odpovědět OO Vyškov; 

3. Vytvořit do listopadového zasedání RV pravidla administrace požadavků dle NV č. 148/2019 Sb., 
která ochrání ekonomické zájmy svazu; 

4. Zadat vypracování znaleckého posudku v souvislosti se sporem ProVčely.cz, s. r. o. 
 
K bodu 5: 
 
Př. Belušová 
 opakovaná Akce ,,Hrr na mor“ byla včelaři, ZO a OO vnímána velmi pozitivně.  
 Bylo zjištěno ohnisko MVP u jednoho chovatele na 5stanovištích na Benešovsku-ochranné pásmo. 
 Rynholec, Lány - prodlouženo ochranné pásmo. 
 Cílem letošní akce bylo vyšetření 2500 vzorků, bylo vyšetřeno 2404 vzorků. 
 Byly vráceny nespotřebované prostředky dotace ve výši 110 tis. Kč. 
 Kompletní dokumentace z akce ,,Hrr na mor‘‘ bude uložena u pokladníka OO. Tato dokumentace 

obsahuje závěrečnou zprávu akce. 

K bodu 6: 
 
Př. Linhart - všechny objednávky byly včas vyřízeny. 
 V současné době velmi špatná situace na některých stanovištích, včely na některých místech 

padají na varroázu - mizejí i hodně silná včelstva, každý včelař u kterého se vyskytne úhyn vyšší jak 
25% by měl tuto situaci nahlásit na SVS. 

 Objednávky léčiva na jaro do konce února 2020, zbytek objednávek do konce dubna 2020. 
V případě nedodržení termínu objednávek, nebude na tyto pozdější požadavky brán zřetel. 

 

K bodu 7: 
 
Př. Linhart 
 Zdravotníci by měli kontrolovat doklady/výkazy, do kterých včelaři zapisují provedená léčení. 
 GABON FLUM - objednávka tohoto nového léku je potřeba do dubna, jinak nelze poskytnout. 
 Příští rok bude úhrada léčiva dotační politikou změněna ze současných 70% se bude hradit pouze 



30% dotačně, zbytek jde za včelaři (organizacemi). 
 Skenování záznamů o léčení a zasílání na OO Kladno, kde se budou záznamy ukládat a odesílat 

souhrnně na SVS. 
 
K bodu 8: 
 
Přestávka 
 
K bodu 9: 
 
Př. Volek - plánují se změny Stanov - mimo jiné: 
 
 Zkrácení funkčního období – za OO Kladno je to zbytečné - zanechat 5let. 
 Ochrana majetku ZO. 
 Jednací řád - měl by dávat návod, jak postupovat při vzniklém problému v ZO/OO. 
 Řešení místní působnosti. 
 Zřízení rozhodčí komise. 
 Stanovy - přizpůsobení se dění ve společnosti. 
 Volební záležitosti - příprava delegátů okresních konferencí, sjezdu. 

 
K bodu 10: 
 
Př. Volek zhodnotil vyostřenou diskusi ze schůze ze dne 12.4.2019 - vyskytnuté problémy řešit hned 
na místě a ne později formou e-mailů. Vždy bude vše vyřešeno na schůzi. Dále se nechtěl vyjadřovat, 
protože jeden z aktérů nebyl na schůzi přítomen. 
 
K bodu 11: 
 
Zástupci ZO Slaný požádali, zda by mohli katastrální území Hřešice spravovat místo ZO Klobuky, 
protože zde mají hodně včelařů. Předseda ZO Klobuky nebyl na schůzi, proto se bude řešit později. 
Výbor OO Kladno bude čekat na vyjádření zástupců ZO Klobuky k uvedenému návrhu. 

 
K bodu 12: 
     
Zástupce Veolia (Středočeských vodáren) se sídlem na Kladně požádal OO/ZO ČSV Kladno o pomoc se 
zřízením včelstev v objektu vodáren. Konkrétní situace se bude řešit na jaře 2020. 

 
 Diskuse: 
 
 Př. Volek - řešení škod - důležitou prvotní věcí je pořízení fotodokumentace, přizvání funkcionáře 

z příslušné ZO/OO (podle odhadované výše škody) a vyplnění žádosti. 
 Př. Belušová - upozornila na konání akce Medové vánoce- 11.12.- 15.12. 2018 na Kladně 

v Nákupním centru Oáza. Byla domluvena přednáška na 14.12.2019 od 09,30 př. Švamberk. 
 Padl návrh na Vzdělávací úterky - poslední úterý v měsíci v Naučném středisku na Čabárně - 

dne 29.10.2019 a 26.11.2019 od 17,00hod. 
Př. Zdych - každému včelaři by doporučil projít včelařským kroužkem. 

 Př. Plecitý odpovídal na dotaz př. Belušové na soudní proces Hodnocení kvality úlů od firmy 
PROVČELY - Dr. Kamler – Racionalizační komise, která tyto úly hodnotila, je podle firmy poškodila a 
požaduje proplacení ušlého zisku v hodnotě 18mil. Kč. 

 Př. Zdych - doporučit včelařům aby nečerpali vědomosti z internetu ale z včelařských knih. 
 Př. Volek - nabídl včelařům čidla na stanoviště proti krádežím - na toto téma napíše článek do 

časopisu Včelařství. 
 Př. Plecitý - seznámil přítomné s certifikátem  o šlechtění matek – 95% Linie 1 a 93% Linie 2 
 Př. Belušová - pro rok 2020 příprava nového dotačního titulu - Zpracování vosku. 
 Př. Seiboth - přístroj na analýzu vosku. 
 Př. Zdych - dříve každý včelař vosk vyvařoval. 
 Př. Seiboth - prodávají parní vařák na vosk, škoda, když včelaři rámky pálí. 



 Př. Plecitý - dříve v každé organizaci byl včelař, který dělal mezistěny. 
Usnesení ze zasedání dne 27.9 2019 

 
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV okresu Kladno 
 

1. Bere na vědomí: 
 

 Kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci. 
 Informace k Oběžníku č.1/2019 
 Informaci ze zasedání RV ČSV dne 24.8.2019 
 Informace k akci ,, Hrr na mor,, 
 Informace o objednávkách léčiv, léčení 2019, zdravotní situace 
 Informace o dokumentaci k léčení 2019 
 Informace o plánovaných úpravách Stanov ČSV, volební rok 2020 
 Dotační titul-zpracování vosku 
      

2. Schvaluje: 
 

 Zprávu ze zasedání RV ČSV z.s. 
 Archivaci záznamů léčení formou skenovaných listin prostřednictvím OO ČSV Kladno 
 Objednávky léčiv pro rok 2020 
 

3.  Ukládá: 
 
 Úkol - doplnění výkazu majetku pro všechny organizace                              ZO/OO ČSV 
 ZO Klobuky – vyjádření ke katastru Hřešice                                                   OO/ZO Klobuky 
 Projednat pořízení včelstev v objektu Veolia (Vodárny) Kladno                 OO ČSV 
 Připravit objednávku léčiv do konce února na jarní ošetření                      ZO ČSV 
 Připravit objednávku léčiv do konce dubna na podzimní ošetření        ZO ČSV 
 Příprava ZO ČSV na nový volební rok + připomínky, návrhy                     OO/ZO ČSV 
 Zaslat zápis všem členům OO/ZO ČSV                                                           jednatel OO 
 Webové stánky-zřízení                                                                                     předseda OO 
 
 
Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými. 
 
 
 
 
 
Jiří Volek       Bc. Monika Dragounová 

Předseda OO ČSV Kladno     Jednatel OO ČSV Kladno 

 

 


