
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát, včetně důvěrníků 

 konané dne 25. 11. 2016 v 17 hod v Roztokách - hotel Roztoky. 

Přítomni: viz listina Přehled vyplacených dotací 

 

Program: 

1. Orgány ZO, přeměna na zapsaný spolek, sídlo ZO. 

2. Finanční situace ZO. 

3. Přijetí nových členů do ZO ČSV. 

4. CIS, web ZO 

5. Dotace 1. D. 2016 a početní stavy včelstev. 

6. Příspěvky. 

7. Termín výroční členské schůze. 

8. Zpráva z aktivu zástupců ZO, OO, KKV konaného dne 10. 9. 2016 v Praze. 

9. Zpráva o nákazách a ošetření  

10. Ostatní, diskuze. 

11. Od 18 hod členská schůze – výplata dotace 1. D.  

Program schůze byl výborem schválen. 

 

Jednání: 

1) Orgány ZO zůstávají beze změn (volební období do 1/2019). Důvěrníci také beze změn. Dne 20. 5. 2016 

došlo v souladu se zákonem k přeměně občanského sdružení na zapsaný spolek, sídlo zůstává 

Křivoklát  166.  

2) V letošním roce nebyla pořizována žádná nová technika, hrazeny jen drobné opravy a běžné provozní 

výdaje. Na účtu bylo před přijetím dotací 68 tis. Kč, z následně přijaté dotace 1. D v celkové výši 

96 tis. Kč bylo včelařům po odečtení příspěvků RV a ZO vyplaceno 59 tis. Kč, na účet RV bude 

odvedeno 20 tis. Kč, na účtu by mělo zůstat ke konci roku přibližně 85 tis. Kč. Pro schválení výroční 

schůzí byly navrženy pro rok 2017 odměny důvěrníkům ve stávající výši 600 Kč, pokladníkovi 3000 Kč. 

Nově byla navržena odměna pro nákazového referenta ve výši 1000 Kč. Odměny důvěrníků a 

nákazového referenta slouží jako paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jejich funkce.    

3) Novými členy naší ZO ČSV se stávají:  

př. Václav Kolský od 7. 7. 2016, stanoviště Týřovice (důvěrník př. Pavel Bartoníček),  

společnost NEPOZA, s.r.o. (zastoupená př. Patlichem) od 18. 8. 2016, stanoviště Nezabudice, (důvěrník 

př. Vladimír Kopejtko),  

př. Helena Dolejšová od 28. 8. 2016, stanoviště Nezabudice, (důvěrník př. Vladimír Kopejtko), 

př. Jana Steidl-Kindernayová od 1. 1. 2017, stanoviště Skryje, (důvěrník př. Václav Moucha).   

4) Veškerá evidence včelařů, stanovišť atd. je vedena Centrálním informačním systému (CIS). Přístup do 

databáze mají jednatel př. Jan Rajský, nákazový referent př. František Bureš a pokladník př. Lenka 

Egertová. Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na webu naší ZO www.vcelari-krivoklat.net, který 

spravuje př. Jan Rajský.  

5) Žádost o dotace 1. D byla podána 27. 9. 2016, výsledná dotace na včelstvo činí 151 Kč. V současnosti 

má naše ZO 58 aktivních včelařů, od ledna to bude 59. Počet včelstev členů naší ZO je 640, k tomu je 

na území ZO dalších 180 včelstev členů jiných ZO.   

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


6) Pro centrálu ČSV jsou příspěvky: 200 Kč/člen a 16 Kč/včelstvo. Pro ZO schválen návrh beze změny: 

25 Kč/včelstvo pro členy ZO, pro registrované členy jiných ZO 25 Kč/včelstvo za ošetření. Od příspěvku 

na ošetření registrovaných členů jsou osvobozeni včelaři, kteří si ošetření provádí sami z pozice 

důvěrníka své mateřské ZO a nepoužívají naše léky, popřípadě přispívají svou účastí při ošetření, 

poskytují techniku apod. To je ale nezbavuje povinnosti doložit řádné ošetření místně příslušnému 

důvěrníkovi naší ZO. Jedná se o tyto včelaře: př. Cihlář, Čermák (i za předchozí rok), Egnerová, Fiala, 

Ibl, Kovářík, Razím, Závora.        

7) Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 28. 1. 2017 od 10 hod v hotelu Roztoky. Výbor včetně 

důvěrníku se sejde v 9 hod. 

8) CIS a 1D – u stavů k 1. 5. jsme v některých případech provedli je kvalifikovaný odhad, chyba bude 

zanedbatelná, ale příště to musí důvěrníci odpovědně zjistit, jedná se o informaci, kterou potřebuje RV 

pro jednání s MZ o dotacích. Letos celkem dotace 105 mil. Kč, z toho 5 % na administraci – 29 % ZO, 

31 % OO, 40 % RV – došlo ke změně rozdělení ve prospěch RV, dříve dostávaly ZO 50 %. Zvlášť se 

evidují včelaři s počtem včelstev nad 150, kteří jsou bráni jako profesionální a podpora u nich nesmí 

překročit dle směrnic EU určité limit. V naší ZO nikdo takový není. Ostatní dotace: podpora pro chov 

matek snížena na 200 Kč (bylo 300 Kč), zachována podpora včelařských kroužků, omezena dotace na 

přednášky, změna podmínek pro dotace na technické vybavení (celkem 77,5 mil. Kč) – až do 100% 

ceny, ale max. do 30 tis Kč. Podpora krajského úřadu SČK  – rozpočet 600 tis. Kč, v jednání je návrh 

použít na celoplošné vyšetření místo podpory začínajících včelařů. Ve stanovách ČSV je uvedena 

v činnosti mimo jiné ochrana přírody, tedy lze žádat o přizvání do jednání obcí o přírodním prostředí 

jako účastník řízení (např. vyhlášení NP, stavba retenční nádrže na Berounce apod.). Včelí mor – 

z východu republiky se blíží na západ, nejhorší JMK a JČK, ale celkově mírný pokles. V našem nejbližším 

okolí se jedná o okresy BN, KO, KH, P-V, PB. Přesuny včelstev mezi kraji a okresy – povinné vyšetření. 

Otravy včel hlásit co nejdříve – mimořádné úhyny i v okrese Rakovník, ale nebylo nic prokázáno 

z důvodu pozdního vyšetření. Připravuje se novela veterinárního zákona, následovat bude včelí 

vyhláška.  Stanoviště bez oplocení musí být označena registračníém číslem chovatele a kontaktem 

(telefon). 

9) Šíření nákaz viz bod 8. Fumigace provedena dle plánu. Ošetření aerosolem proběhne až od prosince, 

s ohledem na teplé počasí v listopadu a plodování včelstev.  

10) Nic k zapsání.  

11) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel př. Jan Rajský svolá výroční členskou schůzi na 28. 1. 2017 v 10 hod v hotelu Roztoky. Sál 

zajistí př. Lenka Egertová, zároveň předběžně dohodne společný oběd pro 40 až 45 členů. Výbor a 

důvěrníci přijdou o hodinu dříve za účelem přípravy schůze. 

B. Na výroční členské schůzi budou předloženy k projednání a schválení návrhy viz výše – odměny, 

členské příspěvky, atd. 

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

př. Zdeněk Dukát      př. Jan Rajský 

 

      

     


