
Z Á P I S 

 
Ze schůze OV ČSV o. s. Kladno, rozšířená o předsedy, jednatele a zdravotní referenty ZO 

ČSV o. s. kladenského okresu, konané dne 2.4.2016 v Naučném středisku ekologické 

výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 9,00 hodin.    

 

P r o g r a m: 

 

1. Zahájení          

2. Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence    

3. Informace oběžník č. 1 / 2016      

4. Zpráva ze zasedání RV ČSV  ze dne 19.- 20.3.2016    

5. Informace k vyšetření zimní měli       

6. Informace ze semináře SVS a zdravotních referentů OO  

7. Výsledky vyšetření měli a případné opatření léčení    

8. Objednávky léčivo podzim 2016, termíny     

9. Informace ze semináře Nasavrky 6.3.2016 – CIS, účetnictví  

10. Příprava na přísuny a kočování v roce 2016     

11. Diskuse  

12. Usnesení a závěr 

 

K bodu 1: 

Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV 

kladenského okresu a předsedu OKK př. Anděla Vratislava. K navrženému programu nebylo 

připomínek. 

 

K bodu 2: 

Př. Dragounová - jednatelka   všechny uložené úkoly byly splněny.  

- Připomněla dokončit změnu v názvu základních organizací a změnu razítek. 

V programu CIS je možné generovat Registrační list, kdy všechny dokumenty jsou již 

předtištěné a stačí je pouze nechat ověřit. V programu Cis nejsou dokončené platby a 

je tedy potřeba je vyřešit. Dále chybí u některých ZO kontaktní osoba a adresa 

funkcionáře. Některé ZO ještě neodevzdaly originál seznamy na léčení aerosolem.  

 

K bodu 3:  Doplňující informace k oběžníku č.1/2016 - zaslat finanční zprávu za rok 2014, 

stav majetku v organizaci – dle pokynů ČSV Praha-termín bude upřesněn  

Důležitou změnou je podle občanského zákoníku název organizace a sídlo - na zástupný 

spolek (z.s.), tímto si musí do konce května 2016 všechny organizace opravit razítka. Dále je 

nutné nahlásit sídlo organizace, kde je potřeba souhlas majitele nemovitosti v případě, že sídlo 

organizace je nahlášené v místě bydliště některého funkcionáře.  

Byly vydány nové stanovy ČSV, se kterými se mohou všichni seznámit na stránkách svazu. 

 

K bodu 4: 

Př. Plecitý podal informace ze zasedání RV z 19. až 20.3.2016. Přítomné členy upozornil na 



jeden velký problém a tím jsou nedokončené platby příspěvků v programu CIS. Tím se velmi 

zkomplikovalo jednání a schválení rozpočtu na příští rok. Pokutu kterou obdrželo Včelpo 

bude muset také uhradit. Také se zjišťuje, kdo a kdy povolil nákup medu ze zahraničí. Byl 

odvolán tajemník Petrů a na jeho místo nastoupí ing. Šerák. 

Dalším bodem jednání byl bod o webových adresách. Svaz bude přecházet ke google již od 

1.5.2016. S dostatečným předstihem zajistí školení. 

 

K bodu 5: 

Př. Linhart – vyšetření a kontrola vzorků registrace spadlých roztočů-laboratoře v Lysolajích 

dělají vyšetření špatně. Včelaři by neměli brát výsledky vážně. Je na každém včelaři jestli 

poctivě provádí léčení a snažil se o co nejmenší počet varroa  roztočů. Nákazová situace moru 

včelího plodu na stránkách Státní veterinární správy jsou mapy, kde jsou ohniska moru 

včelího plodu. –Benešov, Příbram, Kutná Hora, Praha-východ. 

 

K bodu 6 : 

př. Linhart se zúčastnil semináře pro zdravotníky. Zde se kladl velký důraz na včelí nemoci a 

jejich léčba. Všichni musí léčit podle jedné metodiky-léčení podle příbalové informace 

nestačí, ani ve veterinárním zákoně není vše tak jak má být. Nejlepší informace jsou 

předávány od MVDr. Krupky. Dávat velký pozor na cizí včely. Nákazová situace u nás není 

dobrá. Mor včelího plodu a také hniloba včelího plodu je velmi rozšířená. 

Dále se řešil prodej medu ze dvora. Kdo med prodává měl by mít potvrzení od veterináře o 

registraci včelaře. 

 

K bodu 7: 

př. Linhart - zásadně se změnilo nařízení o jarním přeléčení včelstev. Podle nařízení SVS 

budou přeléčovat i Ti včelaři, kteří nemusí, ale v jejich katastru některý včelař přeléčovat 

musí, takže budou přeléčovat všichni. Na jarní používáme M1AER- nátěr plodu a následná 

fumigace je Varidolem  

Řeší se problém s léčením -budou se posilovat pravomoci-hloubkové kontroly kdo kdy a jak 

léčí. Chtějí zavést zdravotní referenty, kteří budou mít platné zdravotní zkoušky na léčení. 

Bude se dávat pro ZO nový Gabon Fum, je nutná metodika a zpětná vazba - pásky se vracejí 

zpátky. 

Dokument, který by měl mít každý včelař ve včelíně - záznam o léčení včel-postupně 

doplňovat kdy a čím léčil - uchovávat po dobu 5let 

Po odběru zimmí měli v příštím roce budeme dávat vzorky na vyšetření měli do výzkumného 

ústavu v Dole. Všechny vzorky seskupíme a po potvrzení veterináře je př. Linhart odveze.  

 

K bodu 8: 

Formidol desky pro letošní rok obdržely ZO dnes 2.4.2016 a ostatní léčiva do 5.4 2016. Tři 

objednávky na léčivo -70% dotace-cena je stejná jako v roce 2015. Vystavení lékopisů od 

soukromého veterinárního lékaře. Cena za jeden recept je od 800-1000 Kč. 

Zajištění léčiva pro všechny ZO ČSV – objednat přes OO ČSV Kladno. 

Formidol desky-se používají a odpařovače kyseliny mravenčí zatím nejsou schváleny-neustále 

probíhají testy. Ostatní léčiva.+ jed.látky. Poučení o užití léčiv a čas, který je rozhodující pro 

léčení. V měsíci říjnu mělo začít první ze tří léčení. 

 

K bodu 9: 

př. Jungmanová - z jednání na semináři vzešli nové úkoly pro ZO a OO. Každá ZO musí mít 

knihu zásob léčiva, knihu hmotného a nehmotného majetku. Výdajové lístky musí být 

opatřeny 3 podpisy.  Účtenky, které jsou z pokladen obchodů okopírovat a založit, protože z 



originálů mizí tisk. 

Dotace 1 D se v pokladním deníku eviduje jako průběžná doložka.  

Dotace na administraci -odevzdávat originální účty. 

V programu CIS je potřeba zkontrolovat všechna katastrální území, následná změna v tabulce, 

zkontrolovat u všech členů rodná čísla. V případě problému kontaktovat ing.Formana. 

 

K bodu 10: 

Př. Slánský - požadavky na  kočování nevznesl nikdo 

Kočovný plán po potvrzení MVDr. Krupky rozešle všem jednatelům ZO ČSV Kladno  

 

K bodu 11: 

Př. Volek - sdělil všem přítomným, že byla nahlášena včelstva v Tuchlovicích a v Kačici. Jde 

o problémového včelaře, kterému byli v roce 2005 spálena všechna včelstva postižená morem 

včelího plodu. 

- domluvit kurz zdravotníků pro jednotlivé organizace 

Př. Belušová - požádala členy organizací zda nemají nebo nevědí o včelařích, kteří prodávají 

oddělky. Lepší by bylo, kdyby nový včelaří oslovili včelaře ve svém katastru, jednoduchý 

proces přemístění včel bez veterinárního vyšetření. 

-zdravotní referenti by měli mít certifikát - speciální formulář na léčení kde bude podepsán 

jak chovatel tak léčitel- k posouzení  

z redakční rady – nastává změna k lepšímu-inzeráty již byly na samostatném listu mimo 

časopis Včelařství 

-zveřejnit aktuální seznam všech ZO v kladenském okrese 

př. Linhart - problém se včelím voskem se stupňuje- výměna vosk -mezistěny 

-začaly se objevovat krádeže včelstev 

Př. Plecitý - stanovy byly vydány na stránkách ČSV 

-plán práce rozeslat všem ZO ČSV  

-chovatelé matek, kteří nejsou zařazeni do šlechtitelského chovu musí mít při prodeji matky 

vyšetření na mor 

-bylo nařízeno zvýšit kontroly léčení-formuláře na stanovištích-minimálně 12měsíců zpátky 

-zajistit přednášku včelařského odborníka 

Př. Řeháček - požaduje zajištění dohledu nad problémovým včelařem 

-vlastní výroba mezistěn - pro ZO v okrese. 

Př. Linhart - je možné oslovit př. Hesse, který má svůj lis na mezistěny. Domluva možná 

Př. Smetana - blíží se otevření muzea v Kolči. Byly osloveny děti ze škol, aby vymyslely logo 

muzea. Vítěz bere sladkou medovou odměnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení za dne 2.4.2016 

 

1.Bere na vědomí: 

- zprávu o korespondenci 

-informace z oběžníku 1/2016- 

-zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 19.-20.3.2016 

-informace o výsledcích vyšetření zimní měli 

-zprávu ze zasedání zdravotních referentů  

-zprávu o použití léčiva v roce 2016 a současnou nákazovou situaci 

 

2.Schvaluje: 

-splnění úkolů z minulé schůze 

-objednávky na léčivo 

-zveřejnění aktuálního seznamu všech ZO v okrese 

-zajistit předání ocenění př. Chaloupkovi 

-plán práce na rok 2016-2020 zaslat všem ZO 

 

 

Usnesení 

 

Ze schůze OO ČSV .Kladno o.s., rozšířená o předsedy a jednatele ZO ČSV z kladenského 

okresu, konané dne 2.4.2016 Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech 

– Čabárna  

 

 

3.Ukládá: 

1. Rozeslat plán práce pro ZO 

2. Všechny ZO ČSV odevzdají požadavky na léčivo     do 7.4.2016           

3. Odevzdat protokoly na OV ČSV o ošetření aerosolem   15.4.2016         

4. Doplnění termínů kočovné komise pro rok 2016 

5. Dokončit ve všech ZO změnu názvu a změnu razítek do 30.4.2016 

6. Dokončit převod příspěvků v CIS-Bratronice, Klobuky 

7. Doplnit aktuální e-mailové kontakty na funkcionáře ZO ČSV-v CIS –Bratronice, 

Hradečno, Kam. Žehrovice 

8. Zajistit úhradu faktur za FORMIDOL - co nejdříve 

9. Opravit a doplnit chyby v seznamu katastru organizací do 30.4.2016 

10. Zaslat zápis z této schůze všem členům OV ČSV o.s. Kladno a předsedovi OKK 

Kladno př. Andělovi                                                   zajistí: př. Bc. Dragounová 

11. OO ČSV objedná léčivo na ošetření pro rok 2016 a jaro 2017 dle pokynů SVS ve 

stanovených termínech prostřednictvím soukromých veterinárních lékařů, souhrnně na 

základě písemných objednávek jednotlivých ZO ČSV a následně zajistí distribuci a 

předání léčiv jednotlivým ZO ČSV.  Zajistí: př. Linhart a př. Bc. Dragounová 

12. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi členy OO ČSV Kladno. 

 

 

 

 

               předseda                   jednatel                    

              Jiří Volek                                                                          Bc. Monika Dragounová                                  


