
Zpráva o činnosti ZO ČSV Křivoklát za uplynulé období 2017 

Výbor pracoval ve stejném 5 členném složení jako v roce 2016. Předseda př. Zdeněk Dukát, 

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

a zdravotní referent př. František Bureš, který je zároveň členem výboru OO.  Sídlo zůstává 

Křivoklát 166. Příští rok bude volební, končí nám 5 leté funkční období.   

Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 24. 11. 2017 za přítomnosti 

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

vyplacení dotací. Účast členů byla poměrně hojná, podařilo se předat všechny dotace. Př. 

Lenka Egertová měla vše opět perfektně připravené, za což bych jí chtěl poděkovat. Na 

schůzi jsme probírali možnost zvýšení odměn/náhrad důvěrníkům při současném zvýšení 

členských příspěvků za léčení o 10 Kč za včelstvo. K tomuto bodu se dostaneme později.   

Na dotace 1. D uvolnilo MZ 104 mil. Kč, výsledná dotace na včelstvo je 156 Kč. Bylo žádáno 

o dotaci pro 60 včelařů a 798 včelstev (rok předtím to bylo 631 včelstev). Zlepšilo se 

vyplňování žádostí, i když sem tam zase chyběly některé základní údaje, někdy i podpis 

včelaře. Chtěl bych opětovně požádat všechny včelaře, aby vyplňovali potřebné kolonky a 

statistiku. Na žádosti vyplnit částku dotace (= počet včelstev x 180 Kč), naopak částku 

dotace nevyplňovat na případné plné moci, to až podle skutečné výše dotace.   

Na technické vybavení jsou nadále prostřednictvím ČSV poskytovány dotace z EU, program 

platí až do letošního roku. Změnily se podmínky (už vloni), lze poskytnout dotace až do 

100%, ale se stropem 30 tis. Kč, přičemž cena pořizovaného vybavení musí být alespoň 20 

tis. Kč. Bližší informace na webu ČSV.  

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

struktury ZO, dotací, plateb, atd. Nově je plánován i modul pro vedení účetní evidence. 

Přístup do databáze mají jednatel Jan Rajský, nákazový referent František Bureš a pokladník 

Lenka Egertová.  

Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na našem webu www.vcelari-krivoklat.cz, který 

spravuje př. Jan Rajský. 

 

Stav naší členské základny a počet chovaných včelstev: 

2016  60 členů (59A)  k 1. 9. 640 včelstev 

2017  60 členů (59A)  k 1. 9. 788 včelstev 

K tomu je na území ZO dalších 201 včelstev 15 členů jiných ZO a jednoho neorganizovaného 

včelaře.  S potěšením můžeme konstatovat stabilní členskou základnu s mírně rostoucí 

http://www.vcelari-krivoklat.cz/


tendencí. V roce 2017 přibyl jeden nový člen společnost Nezabudický med s.r.o., což je ale 

jen uskupení našich stávajících včelařů.  Novým člen je př. Jakub Holcman od ledna 2018.  

Přiznaný výnos medu v loňském roce byl 10 t oproti 12 t v roce 2016. Výnos vosku 370 kg a 

počet odchovaných matek 85. Ne všichni však vyplňují odpovědně statistiku. 

V roce 2017 jsme pořídili v souladu s usnesením předchozí VS dva nové vyvíječe aerosolu, 

na které nám byla poskytnuta dotace ve výši 50 %, takže nám i přesto zůstala kladná účetní 

bilance (přebytek rozpočtu 5 tis. Kč). V roce 2018 plánujeme pořídit s ohledem na 

významný nárůst počtu včelstev v Nezabudicích nový kompresor. Zatím nejsou jasné 

dotační podmínky pro rok 2018, ale koupit ho stejně budeme muset.    

Stanoviště bez oplocení musí být označena registračním číslem chovatele a kontaktem 

(telefon). 

V září 2017 se konal v Praze aktiv zástupců ZO, OO,  KKV, kde jsme neměli zastoupení, nikdo 

nemohl. Závěry byly probrány na výboru OO, kde to přednesl př. Hallo, takže informace by 

měl mít př. Bureš, ale dle jeho slov nic převratného.  

KKV pro Středočeský kraj ve spolupráci s OO Kladno připravují kampaň „Prevence včelího 

moru“. Podařilo se jim získat na projekt dotace a zřejmě by bylo možné získat finanční 

prostředky na plošné vyšetření ze vzorků odevzdané měli. Informační schůzka je 

27. 1. 2018, někdo by se měl zúčastnit. 

 

Přednesl jednatel př. Jan Rajský 

 


