
                                                
 

Hlavní směry činnosti po XI. sjezdu ČSV 
(NÁVRH) 

 
 
I. Návrh Hlavních směrů 
 
1. Prosazování obecných zájmů členů ČSV 

- orgány, vedoucí funkcionáři, sekretariát RV – účinná komunikace vůči příslušným 
orgánům státu (vláda, parlament, MZeČR. MFČR, MŠMT, MMR, SVS) 

- orgány a funkcionáři KKV, OO a ZO – obdobná komunikace vůči krajům, městům a 
obcím 

- podporovat akce prezentující činnost svazu a jeho organizačních jednotek,  
- sledovat vývoj včelařství ve světě, spolupracovat se zahraničními včelařskými a   

dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu 
včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství 

- mezinárodní vztahy – zůstat členy APISLAVIE a APIMONDIE  
- prosazovat a zavádět nové a progresivní poznatky z chovu včel 
 

2. Vnitrosvazová činnost 
- sekretariát RV – optimalizace a stabilizace personálního složení 
- na všech organizačních stupních – připravovat schopné mladé členy na 

funkcionářskou práci  
 

3. Zdravotní situace 
- vůči SVS – prosazovat zájmy chovatelů včel při tvorbě zákonných a           

podzákonných norem řešících zdravotní opatření týkající se chovu včel 
- prosazovat spolupráci organizačních jednotek svazu s příslušnými 

organizačními jednotkami SVS 
- spolupracovat se státními orgány na prevenci a omezení šíření sršně asijské v ČR 
 

4. Zvyšování úrovně plemenného chovu včel v ČR 
- prosazovat dominantní zastoupení včely kraňské na území ČR,  
- šlechtitelskou práci zaměřit na hygienické chování, vitalitu a odolnost včelstev, 
-  k tomu kontrolovat dodržování pravidel pro činnost vyšších chovů, a dosažených 

výsledků šlechtění, 
 

5. Zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů 
- prosazovat komplexní systém vzdělávání členů od začátečníků až po pokročilé včelaře 
- učitelé včelařství – zachovat systém jejich vzdělávání a zvýšit nároky na jejich 

odbornou úroveň 
- vzdělávání funkcionářů ZO a OO – zaměřit se na zvyšování odborné úrovně 

funkcionářů dle jejich příslušného funkčního postavení 
- podporovat činnost včelařských kroužků a práci s mládeží  
- využívat časopis Včelařství a Odborné včelařské překlady zejména k prezentaci 

poznatků důležitých pro zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů  



- SOUV-VVC Nasavrky, o.p.s. – prohlubovat spolupráci s učilištěm jako základním 
vzdělávacím centrem svazu 

- definovat správnou včelařskou praxi a účinně ji prosazovat  
 

6. Zlepšování podmínek pro včelí pastvu, zlepšení úživnosti krajiny 
- těžiště je v místních podmínkách – proto úzce spolupracovat s místními orgány a 

organizacemi  
- ve spolupráci se SVS a ÚKZÚZ a za účasti VÚVč sledovat a vyhodnocovat vliv 

aplikace prostředků na ochranu rostlin na zdravotní stav včelstev  
- prosazovat u státních orgánů (MZeČR a MŽPČR) a na místní úrovni u zemědělců, 

využívání dotačních programů EU na rozšiřování biokoridorů a zelených pásů na 
zemědělské půdě s vysazováním pylodárných a nektarodárných plodin a dřevin. 

 
7. Využití IT techniky (CIS, web) 

- v činnosti organizačních jednotek svazu postupně přejít na plnou elektronickou 
komunikaci 

- CIS – postupně rozšiřovat jeho využití pro praktickou činnost funkcionářů 
organizačních jednotek svazu dle jejich požadavků 

- vést web a facebook jako základní elektronický informační prostředek pro členskou 
základnu i veřejnost. 

 
8. Majetek, ekonomika 

- subjekty s majetkovým podílem ČSV – vytvářet tlak na jejich ekonomickou prosperitu 
a využívat je k propagaci a podpoře oboru, do kontrolních orgánů těchto subjektů 
delegovat odborně erudované zástupce svazu 

- majetek svazu – zabezpečit účelné a ekonomické využívání s péčí řádného hospodáře  
- ekonomika – v činnosti orgánů svazu důsledně prosazovat zásadu plánovitého a 

účelného využívání rozpočtových prostředků 
- dotační politika: 

- program EU k podpoře včelařství – i nadále vytvářet podmínky pro plné využití 
disponibilních prostředků,  

- národní podpora 1.D – udržet tuto formu podpory včelařství i pro další období  
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