
Zpráva o činnosti ZO ČSV z.s. Křivoklát za uplynulé období 2015 

Výbor pracoval ve stejném 5-ti členném složení jako v roce 2014. Předseda př. Zdeněk 

Dukát, místopředseda př. Jaroslav Sklenička, jednatel př. Jan Rajský, pokladník př. Lenka Egertová a 

nákazový referent př. František Bureš, který je zároveň členem výboru OO.   

Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 27. 11. 2015 za přítomnosti 

důvěrníků. Po schůzi výboru následovala bezprostředně členská schůze svolaná za účelem 

vyplacení dotací. Účast členů byla oproti předchozímu roku slabší, ale podařilo se předat 

všechny dotace. Př. Lenka Egertová měla vše opět perfektně připravené, za což bych jí chtěl 

opět pochválit a poděkovat.  

Výsledná dotace 1. D na včelstvo činila 128 Kč. Bylo žádáno o dotaci pro 55 včelařů a 555 

včelstev. Chtěl bych opětovně požádat všechny včelaře, aby v žádostech o dotace 

vyplňovali všechny kolonky vč. statistiky. Často chyběly zcela základní údaje, jako reg. čísla 

včelařů, stanovišť, podpis, místo a datum vystavení, částka dotace (= počet včelstev x 180 

Kč) a další.  Částku dotace nevyplňovat na případné plné moci, to až podle skutečné výše 

dotace).  

Do CIS byla postupně implementována veškerá evidence včelařů, stanovišť, organizační 

struktury ZO, dotací, plateb, atd. Přístup do databáze mají jednatel Jan Rajský, nákazový 

referent František Bureš a pokladník Lenka Egertová.  

Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na nově zřízeném webu www.vcelari-

krivoklat.net, který spravuje př. Jan Rajský. 

 

Stav naší členské základny a počet chovaných včelstev. 

2014  53 členů k 1. 9. 619 včelstev 

2015  56 členů k 1. 9. 556 včelstev 

K tomu je na území ZO dalších 74 včelstev 9 členů jiných ZO.  S potěšením můžeme 

konstatovat stabilní členskou základnu s mírně rostoucí tendencí. V roce 2015 přibyli 3 noví 

včelaři: Střední Lesnická škola se stanovištěm Písky, př. Jiří Halml v Nezabudicích a př. Pavel 

Moucha na Velké Bukové.  

Přiznaný výnos medu v loňském roce byl 9014 kg, což je více, než dvojnásobek předchozího 

velmi nepříznivého roku 2014. Výnos vosku 291 kg a počet odchovaných matek 19. Ne 

všichni však vyplňují odpovědně statistiku. 

V souladu s usnesením výroční schůze byl zakoupen nový kompresor a vyvíječ aerosolu pro 

Branov v ceně 30 tis. Kč, po odečtení poskytnuté dotace nás stál 13 tis. Kč. Před koncem 
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roku byl ještě na základě usnesení schůze výboru z listopadu zakoupen další vyvíječ, který 

nás vyšel po odečtení dotace na 2 300 Kč.   

Nákazová situace. Včelí mor se v současné době šíří z východu republiky na západ, nejhorší 

JMK (Zlín) a JČK. Objevilo se ohnisko v Praze v Běchovicích. Na Liberecku byla zjištěna 

hniloba včelího plodu (Horní Maršov a Pec). Podrobnosti sdělí př. Bureš.  

Dne 5. 9. 2015 se konal v Praze aktiv zástupců ZO, OO,  KKV. Podstatné informace jsou, že: 

- je nutno hlásit stavy včelstev k 1.5. Důležitá informace pro jednání RV s MZ o dotacích, 

v roce 2015 dodalo jen 20 % ZO, my ano, ale byly to často jen odhady, příště musí důvěrníci 

stavy odpovědně zjistit.  

- nově se pro účely dotace evidují zvlášť včelaři s počtem včelstev nad 150, kteří jsou bráni 

jako profesionální a podpora u nich nesmí překročit dle směrnic EU určité limity, proto 2 

druhy žádostí o dotaci,  

- loňská myšlenka stanovit dotace podle stavu k 1. 4., tedy na vyzimovaná včelstva byla 

zavrhnuta a je vše při starém,  

- nově se dle směrnic ČSV mají platit poplatky za navýšení počtu včelstev oproti zaplaceným 

příspěvkům (16 Kč za včelstvo),  

- došlo v souladu s NOZ k přeměně o.s. na z.s., musíme tedy žádat o změnu registrace u 

MOS Praha, kde jsme registrováni spolu s ČSV,  

- spolu se změnou na z.s. došlo i ke schválení nových stanov, do kterých mimo jiné přibyla 

v činnosti ochrana přírody, což znamená, že ZO může žádat přizvání do jednání obcí o 

přírodním prostředí jako účastník řízení, hospodaření svazu a pobočných spolků je zcela 

samostatné, neručí si navzájem za své závazky, ani nemají nárok na podíl majetku mezi 

sebou. 

-  stanoviště bez oplocení musí být označena reg. č. chovatele a kontaktem (telefon), 

 

Přednesl jednatel př. Jan Rajský 

 


