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I. Charakteristika chovu včel v České republice a vývoj členské základny 
ČSV z. s. v letech 2016–2020  
 
Charakteristika chovu včel v ČR 
 
Chov včel na území České republiky se především opírá o zájmové včelaře s počtem do patnácti včelstev. 
Počet včelařů s vyšším počtem včelstev, podnikatelů a včelařských farem se za sledované období podstatně 
nezvýšil. Na území České republiky se chová včela medonosná kraňská, Apis mellifera carnica. Ostatní 
poddruhy Apis mellifera nejsou na území České republiky systémově zastoupeny. 
 
Český svaz včelařů, z. s. 
 
Český svaz včelařů, z. s. (dále jen ČSV), je zapsaný spolek (v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník) a je největším spolkem v oboru včelařství s celostátní působností v České republice. Český svaz 
včelařů je tvořen 1096 Základními organizacemi ČSV a 7 7  Okresními organizacemi ČSV (v postavení 
pobočných spolků s plnou právní subjektivitou) a Krajskými koordinačními výbory ČSV. Nejvyšším orgánem 
Českého svazu včelařů mezi sjezdy je Republikový výbor ČSV, který je tvořen zástupci každého okresu. 
Republikový výbor volí předsednictvo, které je statutárním orgánem svazu, stanovuje počet členů 
předsednictva, volí předsedu a místopředsedy ČSV. Republikový výbor ČSV vedle toho vytváří své odborné 
poradní orgány – komise. Navenek jednají za Český svaz včelařů předseda ČSV a tajemník ČSV, který řídí 
sekretariát. Za uplynulé období proběhlo 69 jednání PRV a 14 jednání RV . 
 
Vývoj členské základny ČSV  
 
V období 2016–2020 došlo k nárůstu počtu členů ČSV oproti minulému volebnímu období. Popularita 
včelaření v posledních letech roste. U počtů včelstev zaznamenáváme pokles následovaný mírným růstem. 
Důvodem bylo několik let s vyššími úhyny včelstev. Po těchto letech chovatelé postupně vytvářejí nová 
včelstva, aby dorovnali úhyny.   
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Kategorie  a počty včelařů podle počtu chovaných včelstev 
 

Kategorie 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet včelstev 1–5  18 314 19 852 19 952 19 616 19 015 
Počet včelstev 6–10  15 254 14 794 14 708 15 071 15 335 
Počet včelstev 11–15  6 595 6 185 6 066 6 365 6 407 
Počet včelstev 16–30  7 336 6 799 6 710 6 869 6 858 
Počet včelstev 31–100  3 523 3 253 3 213 3 277 3 312 
Počet včelstev 101–150 158 128 125 117 115 
Počet včelstev nad 150 109 102 106 109 109 
Celkem včelařů se včelstvy 51 289 51 113 50 880 51 424 51 151 
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Grafické znázornění vývoje počtu včelařů podle počtu včelstev za jednotlivé roky 

 
 

 
 
Křivka demografického rozdělení včelařů podle věku má dva vrcholy. Tradičně je jeden vrchol v kategorii 71—
75 let (6 548 členů) a nově maximálního počtu včelařících členů dosahuje kategorie 46—50 let (6 955 členů). 
To znamená, že členská základna mládne. Průměrný věk člena ČSV v letech 2016—2020 byl 59,1 roku.  
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II. Plnění úkolů uložených X. sjezdem ČSV 
 
Usnesením X. sjezdu ČSV v prosinci 2015 byly stanoveny Hlavní úkoly Českého svazu včelařů, které byly 
následně rozpracovány do dílčích jednotlivých úkolů. Tyto úkoly byly průběžně plněny a byl sledován stav 
jejich plnění. Stav a plnění jednotlivých úkolů naleznete v samostatném dokumentu Zpráva o plnění úkolů a 
hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s. 
 
III. Další činnost ČSV, z. s. a Sekretariátu RV ČSV 
 
 Poradní orgány – odborné komise 
Republikový výbor ČSV ustanovil pro plnění úkolů v daném volebním období tyto odborné poradní orgány: 
- Redakční rada 
- Komise Svépomocného fondu 
- Komise pro zdraví včel 
- Komise chovatelská 
- Komise ekonomická 
- Komise racionalizační a osvětová 
- Komise pro práci s mládeží 
- Komise pro informatiku 
- Legislativní komise 
- Komise pro přípravu sjezdu 
- Komise farmářská 
- Komise pro přípravu stanov 
a  Rozhodčí komise 
 
Rozhodčí a farmářská komise nebyly zpočátku pro nezájem naplněny. Činnost komisí lze hodnotit jako 
odpovídající kladeným nárokům a na dobré úrovni. Covid 19 v roce 2020 značně poznamenal činnost všech 
komisí. 
 
  



 

6 
 

Sekretariát 
 
Hlavními úkoly sekretariátu jsou činnosti ekonomické (administrace dotací, hospodářský chod spolku), 
právně-legislativní (spolupráce na přípravě odborných a právních norem, programů, servis orgánům svazu), 
redakční činnost a knihovna (Včelařství, OVP, vydavatelské činnost, včelařské knihovny), podpora vzdělávání 
a péče o mládež (VKM, osnovy a učební plány), odborná činnost (výstavnictví, stálé expozice, poradenství, 
činnost uznaného chovatelského sdružení), správa nemovitostí ČSV (investice, opravy, revize), zajištění dotací 
a grantů (evropské a národní dotace), spolková činnost svazu a propagace. Vlastní činnost sekretariátu se 
oproti minulému volebnímu období podařilo stabilizovat. 
Sekretariát provozuje svazový web, sociální sítě a zajišťuje plnění edičního plánu. Dále zajišťuje 
administrativu kolem předávání vyznamenání sloužících k ocenění významných funkcionářů regionálního i 
celostátního významu. Významnou agendou, která velmi narostla je zajišťování zápisů změn údajů 
pobočných spolků svazu, tj. ZO a OO ČSV do spolkového rejstříku. K těmto zápisům v roce 2020 přibyly zápisy 
do neveřejného rejstříku skutečných majitelů. Samozřejmě součástí dokumentace k těmto zápisům je 
dokládání registračních listů. 
 
 
Dotační politika 
 
Sekretariát zajišťuje služby pro všechny ZO a OO v celé republice. Pro všechny včelaře (včetně nečlenů) 
administruje dotace podle NV č. 197/2005 Sb., respektive následně č. 148/2019 Sb., zpracovává a 
rozděluje národní dotaci 1.D. Poprvé v roce 2020 sekretariát ČSV kompletně administroval požadavky na 
dotaci 1.D pro nečleny (od požadavku až po výplatu 1.D). Těmito požadavky již nebyly zatěžovány ZO. Úzce 
spolupracuje se SZIF na opravách chyb v požadavcích konečných příjemců. Z důvodu detailního prověřování 
požadavků ze strany SZIFu se jedná o personálně a časově náročnou činnost. 
 
Personalistika 
 
Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

2016 2017 2018 2019 2020 
16 14 15 13 15 

 
V prosinci roku 2015 byla předsedkyní ČSV zvolena Mgr. Jarmila Machová, 1 . místopředsedou Miroslav 
Poništ a místopředsedou MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.  
V roce 2016 byl k 16. 2. odvolán z funkce tajemníka Milan Petrů. Po uskutečněném výběrovém řízení byl 
dne 1. 4. 2016 do funkce tajemníka jmenován Ing. Petr Šerák, který ukončil svoji činnost na vlastní žádost k 
31. 12. 2020.  
Novým redaktorem časopisu Včelařství je nyní Michael Mlynář. 
V současnosti chybí svazu právník. Jeho činnost suplují Mgr.Machová s JUDr.Vidunou.  
 
 
Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi sjezdy 

 
Vězeňská služba ČR 

V průběhu března roku 2016 ČSV vstoupil v jednání s Vězeňskou službou ČR v rámci projektu programu Včely 
do věznic. Pilotním projektem bylo umístění včelstev ve věznici Jiřice. Republikovému výboru ČSV byla 
v srpnu 2016 předložena ke schválení smlouva o spolupráci mezi ČSV a Vězeňskou službou ČR. Předmětem 
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smlouvy je odborná pomoc ze strany ČSV s chovem včel a propagace ČSV Vězeňskou službou ČR. Smlouva 
byla uzavřena dne 13. 9. 2016.  
 

Česká apiterapeutická společnost 
Na začátku roku 2016 vedení ČAPIS nabídlo ČSV spolupráci. Proběhla jednání, zástupci ČSV se zúčastnili i 
některých akcí společnosti, např. v Chlebovicích. Smlouvu o spolupráci schválilo zasedání RV ČSV v srpnu 
2016. Smlouva byla uzavřena dne 11. 9. 2016.  

 
Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině  

Memorandum vzniklo na základě potřeby účinně reagovat na snahy vytvoření národního seznamu 
nepůvodních invazivních druhů v rámci novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Účastníci memoranda 
(ČMMJ, ČSR, ČSZ, ČSV a další) mají společný cíl – respektovat seznam NID (nepůvodní invazivní druhy), který 
existuje v rámci EU. Memorandum bylo podepsáno slavnostně na Výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem 
v květnu 2017dvanácti zájmovými spolky a svazy reprezentujícími 750 tisíc členů.  
 

Dohoda o spolupráci se Slovenským zväzom včelárov  
V této dohodě jde o stanovení podmínek spolupráce na úseku vzdělávání, setkávání mládeže, organizace 
společných včelařských akcí (zejména konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství), vzájemné 
předávání informací o dotačních možnostech atd. 

 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Dne 16. 9. 2020 bylo sjednáno memorandum mezi ČSV, z. s. a Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. s vědomím 
významu včely medonosné pro ekologickou stabilitu krajiny. Cílem je chránit přírodu a krajinu České 
republiky, její biodiverzitu a biologickou rovnováhu ve snaze podporovat včelařství, jeho tradice a spolkovou 
činnost včelařů s vizí širší spolupráce obou stran v zájmu rozvoje společných činností. Obsahem memoranda 
je nabídka pozemků VLS vhodných pro umístění včelstev. Nájemní smlouvy jsou uzavírány mezi chovateli na 
základě doporučení okresních organizací a příslušnými divizemi VLS, s. p. 
 

Českomoravská společnost chovatelů, a. s. 
Každoročně je obnovována smlouva o spolupráci mezi ČMSCH a ČSV. Cílem je co nejvíce pomoci chovatelům 
včel orientovat se v povinnostech souvisejících s evidencí včelstev v ústřední evidenci hospodářských zvířat 
u ČMSCH, a. s. 
 

Zakladatelská smlouva  SOUV-VVC, o. p. s. 
Ve spolupráci s MZe byl v roce 2016 podepsán dodatek k zakladatelské smlouvě. Dodatek se týkal vypuštění 
těchto dvou vět. „Funkci člena správní rady nelze vykonávat souvisle déle než dvě po sobě jdoucí funkční 
období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba jejím členem nejdříve po uplynutí 
jednoho roku.“ Ostatní ustanovení smlouvy zůstala tímto dodatkem nedotčena. 
 

Smlouva o poskytnutí daru – Pietro Filipi  
V roce 2018, kdy se konaly oslavy 100 let vzniku samostatného Československa, tvář firmy Pietro Filipi Anna 
Geislerová navrhla motiv včely na tričko. Předmětem smlouvy byl dar 100 Kč z jednoho prodaného trička na 
podporu včelařství, zejména na činnost včelařských kroužků a akce mládeže. 
Celkem dar činil 67 400 Kč. 
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Kontroly a revize 
 
Kromě pravidelných auditů, dělaných jednou ročně, proběhla na ČSV série kontrol. Vše začalo kontrolou NKÚ 
v dubnu 2017, která byla ukončena v srpnu 2018. Kontrolovaný objem podpor byl 31,5 mil. Kč. Poté proběhly 
dvě kontroly z MZe, jedna skončila v únoru 2019. Každá kontrola zjistila něco jiného a to, co uznala jedna, 
druhá neuznala a naopak. Je těžké zajišťovat financování v této situaci, pokud nejsou závěry všech kontrol 
totožné a pohled na danou problematiku stejný. NKÚ své závěry postoupilo finančnímu úřadu. Ten při 
kontrole uznal naše argumenty a nezpůsobilé výdaje byly při objemu výdajů 31,5 mil. Kč nakonec pouze ve 
výši 31.772 Kč. Dále byla v roce 2019 na svazu Česká plemenářská inspekce na kontrolu dotace 1.D za rok 
2018. Výsledek kontroly byl, že ČSV splnil podmínky pro přiznání dotace na všechny kontrolované předměty 
dotace. V roce 2020 proběhla další kontrola z MZe na dotace podle NV č. 148/2019 Sb. V rámci kontroly 
nebyly shledány nedostatky a nebylo zjištěno porušení podmínek pro poskytnutí dotace.  
Dne 25. 8. 2020 byla na svazu zahájena daňová kontrola Finančního úřadu pro Prahu 1 ohledně Dodatku ke 
smlouvě o převodu podílu Včelpo. Náš auditor doložil vysvětelní k uzavření dodatku z hlediska zdanění ceny 
za převod. Dosud nemáme žádné informace, jak tato kontrola dopadla.  
 
 
Média a internetová media 
 
Jako hlavní informační medium pro členy ČSV se stale využívá měsíčník Včelařství a Včelařské odborné 
překlady. Pro informovanost včelařské i nevčelařské veřejnosti slouží stránky www.vcelarstvi.cz, které byly v 
roce 2017 modernizovány. Byl oživen Facebookový profil ČSV, který má v současné době 13,5 tisíce 
sledujících. Na konci roku 2015 jich měl 27. Pro členy ČSV byla na webových stránkách ČSV otevřena klientská 
sekce s geoportálem Mapa prodejců medu ze dvora, která má pomoci zájemcům o med informovat se o 
včelařích prodávajících med v jejich okolí. V současnosti je na mapě 730 prodejců. V letech 2019–2020 začaly 
některé ZO a OO využívat aplikaci Google Meet, jednak na pořádání schůzí a také na vzdělávací akce. Zvláště 
v roce 2020 z důvodu Covid-19 byla aplikace hojně využívána. 
 
 
Redakční činnost  
 

Výběrová řízení 
Redakce zajistila vydávání časopisu a inzertních novin v průběhu let 2016–2020. S jednotlivými dodavateli 
(tisk, grafika, distribuce), kteří byli vybráni na základě výběrového řízení, byly uzavřeny smlouvy o dílo. 
Předtiskovou přípravu zajišťoval ARTedit, od roku 2020 pak Prographichouse. Tisk zajišťovala firma 
EUROPRINT, od roku 2020 Asagraph. Smlouva o distribuci Včelařství byla na základě výsledku výběrového 
řízení uzavřena s Českou poštou. Náklad se pohybuje kolem 54–56 tisíc výtisků, což je způsobeno přirozeným 
kolísáním členské základny.  
 

Odborný měsíčník Včelařství 
Měsíčník určený pouze členům svazu prochází neustále změnami formálními i obsahovými. Formální změny 
se týkají vzhledu, rozsahu a výtvarného pojetí. Ty jdou většinou ruku v ruce se změnou obecného vzhledu 
časopisů a úpravami vyvolanými změnou tiskárny, grafického zpracování či nástupem digitálních technologií. 
Měsíčník v období mezi sjezdy kopíruje nákladem nárůst či pokles členské základny a zachovává rezervu 
určenou pro Slovensko (do 1000 kusů), výtisky určené povinně (knihovny, archivy), včelařské kroužky 
mládeže a podobně. Náklad ke konci roku 2020 přesahuje 56 000 kusů. Obsahová podoba měsíčníku je 
dána koncepcí Včelařství, schvalovanou každoročně PRV ČSV na návrh Redakční rady. Stejným podílem je 
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pak výsledek dán prací a schopnostmi redaktora časopisu, který je editorem, fotografujícím redaktorem, 
korektorem a zvláště manažerem komunikujícím s externími autory. Redaktor průběžně zasílá redakční radě 
náhledy časopisu a textů k posouzení a připomínkám.  
Kvalita vydávaného periodika má vzestupnou tendenci a Včelařství je kladně hodnoceno českými i 
zahraničními čtenáři. 
 

Základní údaje o měsíčníku Včelařství: 
 
Náklad    54 – 56 tisíc kusů 
Periodicita   měsíčník 
Rozsah a barevnost  40 plnobarevných stran, černobílá příloha 8 – 64 stran 
Velikost a papír  A4, časopisecký papír 65g, výjimečně příloha 45g 
Předtisková příprava   studio Artedit do 2/2020, studio Prographichouse 
Tisk 2016–2020  Europrint do 2/2020, Asagraph 
Redaktoři 2016–2020  Petr Kolář, Michal Mlynář 
Distribuce   Česká pošta, Postservis, MailStep členům ČSV, není volně prodejný 

 
Redakce byla připojena k síťovému datovému úložišti, na němž se vytváří fotografický archiv. Výrazným 
posunem ve funkci spolkového časopisu je využívání Centrálního informačního systému ČSV, kdy zveřejňování 
jubileí a úmrtí členů svazu již nespočívá v oznámení jednotlivých základních organizací. Také zveřejňování 
včelařských akcí pořádaných v různých částech republiky a doplnění aktualitami z jednotlivých ZO se stalo 
pravidlem. Měsíčník Včelařství je pro distribuci konečným adresátům balen do fólie, do které je podle 
potřeby plnění edičního plánu přikládána příloha. Zlepšila se úroveň propojení s elektronickými médii, 
možnost archivace tiskových a náhledových dat. Časopis je v rámci výměnného programu zasílán do 19 zemí. 
Za tyto výtisky dostáváme zpět zahraniční včelařské časopisy. 
 

Odborné včelařské překlady 
Odborné včelařské překlady (OVP) jsou vydávány podle edičního plánu dvakrát do roka, a to v květnu a 
prosinci. V roce 2020 vyšly oba díly OVP v plně barevném tisku a na lepším papíru. Tato změna ovlivnila 
užitnou hodnotu pro čtenáře, kdy zejména grafy jsou lépe rozlišitelné a čitelné. Protože barevné vydání se 
samozřejmě promítlo i do ceny, byl rozsah čísel loňského roku asi o třetinu redukován v porovnání s rozsahy 
OVP předchozích let. Náklad činil v obou případech 3 800 výtisků. Je vytvořena databáze překladatelů, kteří 
pracují na základě dohody o provedení práce, OVP rediguje a jejich editorem je Ing. Aleš Vojtěch. Kádr 
překladatelů je stabilizovaný, celkový počet spolupracovníků OVP je 20, někteří překládají z více jazyků. 
Jako pro všechny zakázky ze strany ČSV bylo také pro výrobu OVP vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele a 
rozhodovala pouze nabídka ceny. 
 

Základní údaje o periodiku OVP: 
 

Náklad 2016–2020       3 800–4 500 kusů 
Periodicita   dvakrát do roka 
Rozsah a barevnost  152–224 černobílých stran A4, od roku 2020 barevných 
Velikost a papír  A4, časopisecký papír 65 g 
Předtisková příprava  Milan Jurček 
Tisk 2016–2020  Czech print center 
Distribuce   do 2019, A.R. Garamond, následně Česká pošta, Postservis, MailStep 
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Od roku 2015 připravuje fotografické podklady pracovnice knihovny ČSV, taktéž rozesílá podklady k 
překladům jednotlivým překladatelům a shromažďuje celkovou databázi hotových textů včetně hotové 
publikace. Stejně jako v ostatních případech je sledováno zachování kvality s ohledem na snížení celkových 
nákladů na výrobu OVP. S výjimkou fyzického zasílání časopisů k výběru článků je celý proces tvorby OVP 
digitalizovaný. OVP jsou doplňkem ke Včelařství stejně jako slovenský Včelár tam, kde je v jedné domácnosti 
více členů ČSV. Dále jsou zasílány všem ZO, OO, včelařským kroužkům mládeže, učitelům včelařství, 
přednášejícím odborníkům a dalším. Tiskoviny jsou využívány tradičně k propagaci svazu na výstavách a 
veřejných akcích. Běžná distribuce však není z důvodu použití dotačního titulu možná. 
 

Inzertní noviny 
Od roku 2016 se k časopisu Včelařství volně přikládají Inzertní noviny, zatímco předtím byla inzerce přímo 
součástí časopisu. Stalo se tak na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, podle něhož se tiskoviny 
obsahující inzerci považují za komerční. Časopis Včelařství má ovšem nekomerční status, a proto musí být 
inzerce oddělena od vlastního obsahu časopisu. Náklad Inzertních novin se pohybuje kolem 53 500 kusů. 
Rozsah závisí na množství přijaté inzerce a většinou se pohybuje v rozmezí 2 až 8 stran. Tento rozsah zahrnuje 
jak řádkovou, tak plošnou inzerci. 
Inzertní noviny slouží zejména soukromým i podnikatelským subjektům, jejichž předmětem činnosti je 
obchod se včelařskými potřebami, medem, jeho výkupem a zpracováním. S objednávkou na zveřejnění 
inzerátu musejí předložit čestné prohlášení o tom, že nedovážejí med a v České republice s dovozovým 
medem neobchodují. Dále se pak možnosti inzerování v  Inzertních novinách řídí pravidly dostupnými na 
webu ČSV. 
Z inzerce jsou vyloučeny inzeráty na koupi/prodej souší a použitých úlů, inzeráty propagující inverty a 
hydrolyzáty a inzeráty nabízející plemenný materiál, který není v souladu s ustanoveními plemenářského 
zákona. 
 
 
Vzdělávání 
 
Významnou stránkou českého včelaření v současné době je vysoký stupeň organizovanosti ve spolcích (ZO 
ČSV). Vzdělávání včelařů a zachování růstu jejich odborných znalostí je zajišťováno prostřednictvím 
přednášek, seminářů a kurzů. Organizátory jsou jednotlivé základní organizace. Včelařské vzdělávání je také 
tradičně zajišťováno prostřednictvím SOUV–VVC, o. p. s., Nasavrky a lektory přímo ve včelařských spolcích. 
Tak zajišťuje svaz včelařům celostátně komplexní teoretickou a praktickou výuku v oborovém vzdělávání. 
Výsledky výzkumu, informace o aktuálním dění v jednotlivých základních organizacích dostávají členové 
svazu prostřednictvím měsíčníku Včelařství, dále pak elektronicky prostřednictvím webových stránek a 
v případě registrace i e-mailem (novinky). V oblasti vzdělávání je důležitá činnost SOUV–VVC, o. p. s., 
Nasavrky. Český svaz včelařů je jedním ze dvou zakladatelů této společnosti a na jeho činnosti se podstatnou 
měrou podílí. Učiliště navštěvovalo ve škoním roce 2016/2017 240 studentů, v roce 2017/2018 247 studentů, 
v roce 2018/2019 240 studentů, v roce 2019/2020 227 studentů a ve školním roce 2020/2021 navštěvuje 
školu 234 studentů.  
SOUV–VVC, o. p. s., v tomto pětiletém období pořádalo nástavbové studium pro učitele včelařství v roce 
2018/2019, ze kterého vzešlo sedm nových učitelů včelařství, kteří se aktivně zapojili do vzdělávání pro 
jednotlivé včelařské organizace. Již tradičně se každý rok pořádá Letní škola mladých včelařů, které se účastní 
50–60 dětí. Jedná se o 14denní pobyt. V roce 2020 se vzhledem k pandemické situaci Letní škola mladých 
včelařů pořádala ve dvou týdenních termínech, kde se vždy účastnilo 30 dětí. Pro děti jsou připraveny 
vědomostní soutěže, zajímavé přednášky a samozřejmě zde děti i prakticky včelaří. Pro včelaře jsou pořádány 
také kurzy Včelaření od A do Z, kurzy chovu matek, rekvalifikační kurzy nebo např. kurzy Včelí pastvy, ke 
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kterým je využíváno místní arboretum. Velké oblibě se těší i Včelařské pátky, kdy si včelaři mohou 
vyslechnout soubor zajímavých přednášek. Dále SOUV–VVC, o. p. s zajišťuje semináře, které pořádá ČSV. 
Jedná se o semináře pro chovatele matek ze šlechtitelských chovů, učitele včelařství a přednášející odborníky, 
zdravotní referenty a pracovníky SVS, vedoucí včelařských kroužků, funkcionáře OO ČSV a KKV . Dále zde také 
ve spolupráci s ČSV probíhají republiková kola soutěže Zlatá včela.  
SOU–VVC, o. p. s., je od roku 2019 žadatelem o unijní podporu opatření technická pomoc – vzdělávání 
(přednášky, kurzy, kroužky). 
 
 
CIS – Centrální informační systém ČSV 
 
CIS se stal v letech 2016–2020 hlavním databázovým programem pomáhajícím udržet přehled a kontrolu nad 
celou členskou základnou. Do tohoto systému je nyní zapojeno 100 % ZO a OO. Pozitivní je i skutečnost, že díky 
CIS se zjednodušují mnohé agendy. Stále dochází k rozšiřování a vylepšování systému, v reakci na požadavky 
vedení ČSV i členské základny. V roce 2016 byl do CISu naprogramován modul vzdělávání, modul objednávek 
vyšetření měli na varroázu a MVP s propojením na SVÚ, kterým je tento postup vítán. Dále je možno z CIS 
objednávat hromadně léčiva u VÚVč Dol. V roce 2017 byl přidán modul pro VKM a modul pro chovatele matek. 
Dále byla přidána možnost rozesílat hromadné e-maily na všechny členy ZO. V roce 2018 jsme museli reagovat 
na nařízení GDPR (General Data Protection Regulation – ochrana osobních údajů) a provést mnohé bezpečnostní 
úpravy v CIS, aby splňoval kritéria tohoto nařízení. V roce 2019 byla vytvořena Mapa prodejců medu ze dvora a 
byla z důvodu autentifikace jednotlivých prodejců propojena s CIS. 
Rok 2020 byl jedním z nejnáročnějších na programování CIS. Hlavně z důvodu změny způsobu výplaty dotace 1.D 
kontrolovaným detailněji platební agenturou SZIF a přesun plateb na počátek roku 2021. Bylo potřeba připravit 
spoustu programových změn, které se stále zdokonalují. 
 
 
Google  
 
Dne 1. 5. 2016 jsme pro všechny organizační jednotky získali 1300 účtů Google for Work. Veškeré e-mailové účty 
jsme od společnosti Animato převedli pod Google. E-maily jsou nyní mnohem méně zatěžovány spamem, neboť 
Google má jeden z nejlepších antispamových filtrů na světě. Každý účet má k dispozici 30 GB úložného prostoru 
a mnoho Google aplikací, např. Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Překladač, Meet, které jsou k dispozici všem ZO 
a OO. Bohužel i po šesti letech od založení e-mailu každé ZO a OO zhruba stále třetina organizací možností Googlu 
nevyužívá. Proto dochází k tomu, že se důležité informace nedostanou k adresátům.  
 
 
Mapa prodejců medu ze dvora  
 
Tato grafická aplikace byla spuštěna v roce 2019. Jejím cílem je pomoci členům ČSV s prodejem medu a naopak 
spotřebitelům najít si svého včelaře. Členové ČSV se do ní mohou přihlásit přes klientskou sekci na webových 
stránkách svazu. V průběhu přihlášení dochází k propojení s CISem a ověření, zda je dotyčný členem ČSV. Pokud 
je členem, pustí ho systém dále a umožní mu nastavit, kde a jaké druhy medů prodává, včetně kontaktu na 
prodejce. Samotná mapa je naopak plně veřejná a propagovaná v prohlížečích. V současnosti se na mapě nachází 
730 prodejců medu. 
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Facebook 
 
O údržbu a aktuálnost profilu se stará Jan Skalský, který ho pravidelně aktualizuje. Zveřejňujeme zde zajímavé 
články z ČR i ze světa, které se týkají včelařství. V současnosti má profil ČSV 13,5 tisíce sledujících. 

 
 

Včelpo  
Počátek nového funkčního období byl výrazně poznamenán kauzou Včelpo, kterou nám zanechalo předchozí 
vedení ČSV.  
V zájmu řešení kauzy Včelpo byla vytvořena odborná komise, která předložila v roce 2016 na březnovém 
zasedání RV technologický audit společnosti. Audit popsal nedostatky ve zpracování medu. Na základě 
usnesení lednového RV v roce 2016 bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele Šetření dosud 
nebylo ukončeno. Na počátku roku 2017 byla vyslovena nespokojenost s plněním stanovených úkolů 
jednatelem a po zjištění podávání neúplných nebo zkreslených informací došlo v březnu 2017 k odvolání 
jednatele Panajotise Margaritopula. Novým jednatelem společnosti byl jmenován Miroslav Kovář. Jeho 
úkolem byla stabilizace společnosti. Současně se zahájením činnosti a přebíráním funkce byly postupně 
zjišťovány nedostatky v evidenci majetku, smluv, neplatných oprávnění ke zpracování potravinářských 
výrobků a další skutečnosti. O situaci ve Včelpu byla průběžně informována včelařská veřejnost 
i prostřednictvím časopisu Včelařství. Původní záměr PRV vypsání výběrového řízení na nového jednatele 
společnosti byl zastaven v důsledku závažné ekonomické situace. Důležité informace byly sdělovány 
předsednictvu RV a Republikovému výboru na pravidelných jednáních. V závěru roku byla učiněna nabídka 
na prodej společnosti a v listopadu 2017 Republikový výbor odsouhlasil záměr prodat společnost Petru 
Vydrovi za 10 milionů Kč. Zájemce na základě výsledků auditu DD společnosti, který si sám zajistil, od svého 
záměru v dubnu 2018 odstoupil. ČSV proto nabídl možnost koupě dalšímu ze zájemců, a to obecně prospěšné 
společnosti IČ: 27889891, jejímž zástupcem byl Jan Šmíd, zakladatel o. p. s. (nabídka 12 milionů Kč). 
V listopadu 2018 RV rozhodl též o prodeji pozemku pod Včelpem novému majiteli společnosti. 
V listopadu 2019 RV schválil dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. 
s r. o. 
 

Svépomocný fond 
Za sledované období, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 byla do Svépomocného fondu přidělena částka 
15 324 930 Kč. Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 byla na úhradách vyplacena částka celkem 6 424 096 Kč.  
Kontrolu čerpání ze Svépomocného fondu a přezkum rozhodnutí k podaným odvoláním řešila komise 
Svépomocného fondu. Zůstatek SF ke dni 31. 12. 2020 je: 30 131 154 Kč. 
 
Přehled Svépomocný fond. 
 2016 2017 2018 2019 2020 Souhrn 
Příděl do SF 4 096 967 4 489 123 4 288 646 1 222 110 1 228 084 15 324 930 
Žádostí 103 102 98 94 107 504 
Zamítnuto 11 17 13 5 17 63 
Výplata 
škod 

1 856 676 1 373 702 875 420 1 077 535 1 240 763 6 424 096 

Náklady na 
úraz. 
pojištění 

210 631 232 358 231 642 222 783 222 836 1 120 250 

Ostatní 
výdaje* 

35 598 158 190 36 583 131 415 100 211 461 997 
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Celkové 
výdaje 

2 102 905 1 764 250 1 143 645 1 431 733 1 563 810 8 006 343 

Zasedání KSF 3 4 3 2 2 14 
*Ostatní výdaje jsou za poštovné, bankovní poplatky, cestovné, náklady spojené s právním zastoupením. 
 
Nejčastější příčinou škod jsou krádeže a vandalství (80% neznámý pachatel). Následují vichřice, spadané 
stromy, stržené střechy. Na třetím místě jsou požáry. Ty jsou z větší části vlastním zaviněním. Zbytek jsou 
povodně a ostatní. Právní pomoc členům ČSV byla v rámci Svépomocného fondu zajišťována v případech tzv. 
sousedských sporů a ve věcech náhrady škody způsobené otravou včel. Celkem proběhly tři sousedské spory 
(v Jindřichově Hradci, ve Strakonicích a v Domažlicích) ukončené ve prospěch včelaře, tj. zamítnuty, a tři 
spory o náhradu škody vzniklé na včelách při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Dva spory byly o škodách 
v lokalitách Vroutek a Lubenec. Skončily úspěchem včelařů. Žalovaná strana zaplatila na náhradách sedmi 
včelařům 220 000 Kč. Třetí případ otravy včel a náhrady škody proběhl před soudem v roce 2018 a skončil 
smírem, kdy žalovaný uhradil způsobenou škodu. 
 
 

Úrazové pojištění  
Všichni členové ČSV jsou pojištění pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařské 
činnosti nebo v přímé souvislosti s ní u Generali České pojišťovny, a. s.  
Od roku 2018 došlo ke změně v pojištění u členů včelařských kroužků, kdy byl prodloužen věk pro výplatu 
pojistného z 15 na 18 let. Pojištěni jsou členové včelařských kroužků do 18 let věku včetně a to na smrt 
následkem úrazu, trvalé následky úrazu a na dobu nezbytného léčení tělesného poškození úrazem. Dále se 
pojištění vztahuje na členy ČSV nad 10 let a to na smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu. Za uplynulé 
období ČSV neobdrželo žádné hlášení o úrazu dětí nebo mládeže. Pojištění kryje jen úrazy, které člen utrpí 
při výkonu včelařských prací – sbírání roje, práci se včelami, řezání a hoblování přířezů, úlů, převážení 
včelstev apod. Dále pojištění kryje i úrazy, které se stanou při cestě na stanoviště včelstev, při cestě na 
členskou schůzi, včelařskou přednášku, výstavu, školení, léčení včelstev a další úrazy, ke kterým dojde v 
souvislosti se včelařskou činností. Pojištění je sjednáno i pro případy následků působení imunotoxických 
látek v případech, kdy po píchnutí včely došlo k alergickému šoku a smrti pojištěného. Sekretariát ČSV vede 
evidenci poškozených, kteří žádají o plnění úrazového pojištění členů ČSV, a provádí prvotní kontrolu 
potřebných dokladů, které pak zasílá na příslušné oddělení Generalli České pojišťovny. Příčinou úrazů jsou 
nejčastěji poškození prstů na rukou při řezání a hoblování přířezů. V tabulce jsou přehledně uvedeny počty 
nahlášených úrazů včetně výše výplat pojistného plnění za jednotlivé roky. Dále je v tabulce uvedeno 
celkové roční pojistné. 
 

Rok Počet přijatých žádostíPočet zamítnutých žádostíVyplaceno pojišťovnou (Kč) Pojistné (Kč)
2016 15 10 70 800 210 631
2017 16 8 55 500 232 358
2018 12 6 75 500 231 642
2019 6 2 122 000 222 783
2020 13 4 75 000 222 836

 
 

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při konání včelařských akcí  
ČSV se podařilo rovněž sjednat pojištění funkcionářů pro případy právním předpisem stanovené povinnosti 
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi 
vykonávanými na základě stanov ČSV. Dále pak pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou poškozením, 
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zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody). Dále pak pojištění náhrady za 
nemajetkovou újmu. 
Rovněž se podařilo sjendat pojištění odpovědnosti za škody pro vedoucí včelařských kroužků, jenž 
odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví členů VKM při praktické včelařské činnosti i dalších aktivitách 
spojených s činností kroužku, zejména při soutěžích, setkáních a cestách s nimi spojených.  
 
 

Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu svazu a jeho pobočných spolků 
Poprvé v historii se podařilo ČSV uzavřít od roku 2016 pojištění funkcionářů ve funkcích členů statutárních 
orgánů, tj. PRV, výboru ZO, výboru OO. Pojištěni jsou také členové kontrolních komisí a rozhodčí komise. 
Pojištění se vztahuje na vznik povinnosti nahradit újmu, kterou člen orgánu způsobí v souvislosti s výkonem 
své funkce ve spolku svazu nebo pobočnému spolku. V době, kdy nejsou naši členové přiliš ochotni vykonávat 
funkcionářskou činnost a jedním z důvodů jsou i obavy z možných škod, které mohou nastat špatným 
rozhodnutím, opomenutím nebo z neznalosti, je pojištění velkou pomocí našim funkcionářům. 
 
 
Právní oddělení  
Právní oddělení dále vyřizuje telefonické dotazy a dotazy zaslané e-mailovou poštou, a to jak od jednotlivých 
včelařů, tak funkcionářů ČSV. Od počátku roku 2019 není funkce právníka v sekretariátu obsazena. Činnost 
vykonává předsedkyně svazu. V řízeních před soudem svaz zastupuje advokát JUDr. Daniel Viduna.  
 
Legislativa 
 
Rok 2016 
Vedení ČSV se aktivně podílelo na přípravě změn Nařízení vlády č.197/2005 Sb. o změně zákona o 
plemenářské práci, dále pak zákona o zemědělství, zákona o rostlinolékařské péči a dalších zákonů 
souvisejících s evidencí hospodářských zvířat. Cílem těchto úprav bylo vypuštění povinnosti včelaře hlásit 
obci umístění včelstev. Stanoviště jsou dále evidována v systému LPIS. V listopadu 2016 byl schválen nový 
statut Svépomocného fondu. Byl zvýšen strop pro výši příspěvků a to na 4 000 Kč na zazimované včelstvo. 
V „ceníku“ došlo k podstatnému zvýšení cen včelstev v jednotlivých obdobích roku.  
Od 1. 1. 2016 platí nové stanovy ČSV. 
 
Rok 2017 
ČR vstoupila do nového tříletého programového období vymezeného Českým včelařským programem 2017–
2019. 
 
Na základě schválení RV ČSV vešly v platnost nové, či revidované směrnice:  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 1/2017 o činnosti včelařských kroužků mládeže  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 3/2017 Rozpočtová pravidla  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 5/2017 o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV, z. 

s. pro nevčelařskou veřejnost  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 6/2017 pro udělování známky kvality „Ověřená pomůcka ČSV“  
- Směrnice ČSV, z. s., č. 7/2017 Pravidla práce v CIS  
- Směrnice č. 7/2016 Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními jednotkami ČSV 

a včelařskými kroužky mládeže  
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Řády:  
- Archivační a skartační řád  
- Řád ČSV pro udělování čestných ocenění   

Ostatní:  
- Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině  
- Statut Rozhodčí komise  
- Statut Chovatelského fondu ČSV, z. s.  
- Stanovy ČSV, z. s. (úprava)  
- Dohoda o spolupráci se Slovenským zväzom včelárov 
- Schválen Morální kodex člena republikového výboru 
- Vydána příručka pro funkcionáře ZO ČSV 

 
Od 1. 7. 2017 je v účinnosti novela plemenářského zákona, která upravila plemenitbu včel tak, že k 
plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek. K plemenitbě včel mohou 
být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské. Vyšla novela veterinárního 
zákona (účinnost od 1. 12. 2017) a novela zákona o rostlinolékařské péči (účinnost do 1. 11. 2017). Obě novely 
se zásadním způsobem dotkly chovu včel. Novela veterinárního zákona mimo jiné upravila činnost 
prohlížitelů včel, stanovila limit úhynu včel, při jehož dosažení je povinnost hlášení KVS, zakázala mor a 
hnilobu včelího plodu léčit, změnil se i prodej medu ze dvora. Rostlinolékařský zákon spolu se zákonem o 
zemědělství vypustil povinnost včelaře hlásit obci umístění včelstev s tím, že toto hlášení bude nahrazeno 
vyznačením stanovišť včelstev v elektronickém systému LPIS, jenž je spravován MZe ČR. 
 
Rok 2018 
Na březnovém zasedání RV ČSV, z. s., byla schválena změna Jednacího řádu RV ČSV, z. s., a zrušena směrnice 
pro prohlížitele včelstev.  
 

GDPR  
Dne 25. května 2018 vstoupilo v ČR v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) – známé jako GDPR. Nařízení stanoví změny pro zvýšení 
ochrany osobních údajů. Současně přestal platit zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. ČSV jako 
správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem řízení organizačních záležitostí ČSV, 
evidence členů, přehledu o placení členských příspěvků, zasílání časopisu Včelařství, Odborných včelařských 
překladů a jiných periodik, účasti členů na Svépomocném fondu a úrazovém pojištění, zasílání 
korespondence, zasílání státních podpor a dotací, voleb do orgánů ČSV a účasti v komisích. Z těchto důvodů 
bylo nutno vypracovat nové znění formuláře členské přihlášky a informovat a žádat nové členy ČSV o souhlas 
se zpracováním osobních údajů. ČSV pracovalo i na změně všech dalších dokumentů a průběžně informuje 
své členy. Byl zřízen samostatný odkaz ke GDPR v dolní části úvodních stránek www.vcelarstvi.cz.  
 

Obecně závazné právní předpisy  
Na novelu veterinárního zákona účinnou od 1. 12. 2017 v roce 2018 navázaly prováděcí vyhlášky, které se 
dotýkají včel. Úplnou novinkou je speciální vyhláška č. 18/2018 o veterinárních požadavcích na chov včel a 
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, která je určena jen pro včely a 
včelstva a je účinná od 22. 2. 2018. Včela a včelstvo jsou podle veterinárních předpisů zařazeny mezi 
hospodářská zvířata. Ale je to hmyz, který v pohybu nelze omezit. Má i další specifika, která se neslučují s 
běžným hospodářským zvířetem, např. nelze je dát do karantény, včela není sama schopná reprodukce, 
jednotlivé včely nelze identifikovat atd. Tato jedinečnost pak má za následek i rozdílný přístup v případě 
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šíření, tlumení a zdolávání nemocí a nákaz. Proto je vhodnější vše mít v jedné přehledné vyhlášce než mít 
úpravu týkající se včel a včelstev roztříštěnou ve více předpisech. O to ČSV dlouho usiloval a v roce 2018 se 
to podařilo.  
Další vyhláška, která provádí veterinární zákon je vyhláška č. 19/2018, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 
o zdraví zvířat a jeho ochraně, přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 
některých odborných veterinárních činností. Tato novela nabyla účinnosti taktéž 22. 2. 2018. Nově upravuje 
obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího 
díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev. V průběhu roku 2018 se připravovala novela 
rostlinolékařského zákona. Do připomínek z hlediska ochrany včel se zapojil i ČSV. Na základě této novely byli 
zrušeni bývalí prohlížitelé včel. 
 
Rok 2019 
Na březnovém zasedání RV ČSV, z. s., byla schválena změna Chovatelského řádu ČSV, z. s., v srpnu a v 
listopadu pak změny směrnic č. 1/2017, 4/2017 a Jednacího řádu ČSV.  
 

Obecně závazné právní předpisy: 
Ve Sbírce zákonů v částce 63 vyšlo 27. června 2019 s účinností od 1. 7. 2019 Nařízení vlády č. 148/2019 o 
stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o nové nařízení vlády, nikoli novelu. 
Na RV byl schválen členský příspěvek na rok 2020 300 Kč na člena. 
 
Rok 2020 

Dotace podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb.  
Včelařským rokem 2019/2020 vstoupila ČR do prvního roku tříletého programového období vymezeného 
Českým včelařským programem 2020 až 2022. Chovatelé včel měli možnost podávat požadavky o dotaci 
prostřednictvím více žadatelů. Dotace na vybavení zařízením pro zpracování medu a kočování včelstev již 
není určena pro začínající chovatele včelstev. Rovněž byla snížena výše dotace na léčení a prevenci 
zdravotního stavu včelstev tak, aby se chovatel finančně spolupodílel větší měrou na ceně pořizovaných léčiv 
pro včelstva. Dále již nebylo možné požadovat dotaci na aplikaci léčebných prostředků aerosolem.  
 

Na srpnovém zasedání RV ČSV, z. s., byly schváleny změny těchto vnitřních předpisů svazu:  
- Změny Stanov ČSV, z. s.  
- Pravidla administrace dotace dle NV č. 148/2019 Sb. pro r. 2020/2021 
- Změny Statutu Svépomocného fondu 
- Směrnice č. 4/2016 o právní pomoci  
- Směrnice č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků  
- Směrnice č. 6/2016 o poskytování náhrad funkcionářům ČSV  
- Směrnice č. 1/2016 o členských příspěvcích  
 

Obecně závazné právní předpisy:  
V souvislosti s omezením shromažďování v důsledku mimořádných opatření spojených s pandemií coronaviru 
nebylo možno po větší část roku 2020 konat členské schůze, okresní konference ani další jednání výkonných 
orgánů svazu a jejich komisí. Proto byl schválen Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid, který umožňoval jejich 
jednání online, i když to zakladatelské dokumenty neumožňují. Tohoto zákona využila řada našich ZO a OO, 
převážně tam, kde na schválení materiálů a složení nového vedení byla shoda. Tímto způsobem došlo i k 
rozhodnutí RV ČSV per rollam o odložení XI. Sjezdu ČSV, který měl proběhnout v prosinci 2020, nejdříve na 
duben 2021 a následně na prosinec 2021. 
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Soudní spory vedené ČSV 
 
 ČSV x Reklamax, s. r. o. o 533 813,50 Kč 
V letech 2016–2017 probíhal spor proti společnosti Reklamax o 533 813,50 Kč. Šlo o požadavek ČSV na 
vrácení poskytnutých prostředků ze strany Reklamaxu v rámci podpory na program Bez medu to nejde ve 
výši výdajů neuznaných SZIF. V závěru roku 2017 soud rozhodl v neprospěch ČSV, který se na základě 
provedeného posouzení v předmětné věci neodvolal.  
 
 AK Havel Holásek a partneři x ČSV o 247 660 Kč 
V roce 2016 probíhal spor ve věci AK Havel Holásek a spol. proti ČSV o zaplacení 247 660 Kč. Předmětem 
žaloby byla úhrada za údajně objednané a dodané právní služby. V průběhu sporu byl požadavek snížen na 
132 710 Kč s příslušenstvím. Nakonec bylo Městským soudem v Praze pravomocně rozhodnuto tak, že jsme 
byli povinni uhradit pouze 23 181 Kč s úrokem 8,5 %. Soud neuznal nároky AK na zaplacení nákladů za právní 
pomoc. Výčet hodin, které si AK nárokovala k proplacení, nebyl kromě několika hodin odůvodněn. 
 
 ČSV x VS pro Mladou Boleslav a okolí o 157 000 Kč 
V letech 2017 – 2018 probíhal spor ve věci žaloby proti Včelařskému spolku pro Mladou Boleslav a okolí, z. s. 
a čtyřem členům výboru ZO ČSV, z.s. o zaplacení 157 000 Kč. Žalovaní ze ZO ČSV, z. s., Mladá Boleslav převedli 
majetek na nově založený spolek. Finanční hotovost rozdělili mezi 19 členů formou odměn za dohody o 
provedení práce a tito následně odměny poskytli nově založenému spolku. 
Majetek v hodnotě 15 000 Kč prodali soukromé osobě a následně jej nově založený spolek odkoupil zpět. 
Soud však rozhodl v neprospěch ČSV. Rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi byla žaloba ČSV 
zamítnuta. Proti rozsudku se svaz nejprve odvolal, ale po zvážení situace vzal své odvolání zpět. Rozsudek tak 
nabyl právní moci dnem 2. října 2018 a vykonatelnosti dnem 6. října 2018. Protistrana bez toho, aby nám 
sdělila číslo účtu, kam poslat náklady řízení, bez výzvy k plnění zahájila proti svazu exekuci. ČSV vše ihned 
zaplatil, exekuce byla zrušena, zajištěný majetek uvolněn.  
 

ČSV x p. Salačová o 62 837 Kč 
V roce 2017 byla podána žaloba na nájemnici bytu v sídle ČSV, z. s. 
 a) o vyklizení bytu 
 b) o zaplacení nájemného ve výši 62 837 Kč. 
Žalovaná po dobu nejméně sedmi měsíců nehradila nájem a odmítala komunikovat. 
Dluh byl splacen, další platby dochází včas. Žaloba byla vzata zpět.  
 

ProVčely, s. r. o. x ČSV o uveřejnění odpovědi ve Včelařství 
V roce 2017 byla proti ČSV podána obchodní společností ProVčely, s. r. o., žaloba o uveřejnění odpovědi v 
časopise Včelařství. Obchodní společnost nesouhlasí s výsledky hodnocení jejich produktů. Společnost žádala 
o zveřejnění svého vyjádření ve Včelařství. Svaz žádosti vyhověl. Obvodní soud pro Prahu 1 řízení zastavil, 
když byla nakonec odpověď zveřejněna.  
 

ProVčely, s. r. o. x ČSV o uveřejnění odpovědi, omluvy a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu.  

Současně v roce 2017 byla proti ČSV podána obchodní společností ProVčely, s. r. o., další výše uvedená 
žaloba. Uveřejněním hodnocení úlů v časopise Včelařství společnost považuje za poškození svého dobrého 
jména a žalobou žádala mimo jiné finanční částku 400 tisíc Kč. V září roku 2020 byl vynesen rozsudek, že je 
svaz povinen se omluvit a zaplatit 100 tisíc Kč. Proti rozsudku se svaz odvolal. Odvolací soud věc vrátil 
k opětovnému projednání. 
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Mgr. Martin Doležal x ČSV o zdržení se zásahů do autorských práv 
V roce 2019 byl ukončen smírem spor s Mgr. Martinem Doležalem o zdržení se zásahů do autorských práv. 
Věc se týkala záměny jmen autora u otištěné fotografie. Svaz uveřejnil ve Včelařství omluvu. 
 

JUDr. Karel Brückler x ČSV o vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku 
V roce 2020 byla podána JUDr. Karlem Brücklerem žaloba o vyslovení neplatnosti rozhodnutí RV ČSV o 
schválení dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo. K žalobě jsme se vyjádřili, 
ústní jednání u soudu dosud neproběhlo. 
 

ZO ČSV Opava x ČSV o určení vlastnictví 
V roce 2020 podala ZO ČSV Opava žalobu na ČSV o určení vlastnictví k pozemku k.ú. Jaktař. K žalobě jsme se 
vyjádřili, čeká se na ústní jednání. 
 
 
Exekuční řízení 
 
 ČSV x p. Chvojková o 62 697 Kč (134 EXE/04705/2014) 
Pohledávka za dlužné nájemné za p. Chvojkovou byla přihlášena v insolvenčním řízení. V současnosti 
obdržel ČSV informaci o postupném splácení pohledávky.  
 
 ČSV x PS Holding, s. r. o. o 8 964 Kč (134EXE/04706/2014) 
Pohledávka byla předána k exekuci na základě pravomocného rozsudku z titulu neuhrazeného dluhu za 
prodaný kalendář pro rok 2009. Exekuční řízení probíhá beze změny. 
 
 ČSV x Václav Kořán o 4 400 000 Kč (027EXE 04444/2008 a 14EXE 199/2012) 
Český svaz včelařů, z. s. vs Václav Kořán o 3 000 000 a 1 400 000 Kč s přísl.  
Exekuční úřad Praha 5 vede pod sp. zn. 027 EX 04444/2008 a 14 EXE 199/2012 exekuci na základě 
pravomocných rozhodčích nálezů Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR z titulu 
neuhrazeného i budoucího dluhu ve výši celkem 7 000 000 Kč Václavem Kořánem za prodané akcie 
společnosti Včela Předboj, a. s., ve jmenovité hodnotě 40 869 000 Kč. V roce 2017 AK Brückler, která 
exekuční věci pro svaz spravovala, požádala o stanovisko ČSV k možnosti odkupu pohledávky případným 
zájemcem. Ve věci rozhodl RV tak, že lze jednat ohledně postoupení pohledávky za Václavem Kořánem 
minimálně ve výši jistiny, tj. 4,4 milionu Kč.  
V roce 2019 byly exekuční případy odebrány AK Brückler a předány do správy AK Viduna. Ve věci byly vydány 
exekuční příkazy 027 EX 1246/11: 
6. 11. 2012 – EP přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného (za společností Concept One, a.s.) 
28. 3. 2012 – EP srážkou ze mzdy povinného 
26. 3. 2012 – EP přikázáním pohledávky z účtu povinného 
2. 7. 2021 bylo EU Praha 5 zahájeno insolvenční řízení dlužníka ČSV, z. s. pana Kořána (m.j. nezajištěný dluh 
vznikl z prodeje nezaplacených akcií Včela Předboj, a. s. panu Kořánovi a Léblovi) 
č.j. MSPH 95  INS 12487/2021-A-2. 
 
 
Spory o vratky vzniklé z porušení podmínek unijní dotace 
 
Ve věci vratek unijní dotace na základě kontrol SZIF u konečných příjemců bylo podáno v letech 2017 až 2020 
12 platebních rozkazů. Ve všech případech byl svaz úspěšný a koneční příjemci částky buď vrátili svazu včetně 
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příslušenství, nebo byl uzavřen smír – plnění ve splátkách. V jednom případě se konečný příjemce odvolal ke 
krajskému soudu, který rozhodnutí potvrdil. Máme tak pravomocný rozsudek, který nám pomáhá v dalších 
sporech. Celkem svaz jakožto žadatel musel vrátit na účet SZIF dotaci ve výši 545 104 Kč. Stav finančních 
prostředků vrácených od konečných příjemců na účet svazu je ke dni 31. 12. 2020 202 815 Kč. Rozdíl činí 
probíhající splátky a dosud neuzavřené spory. 
 
 
Chovatelská a šlechtitelská práce 
 
S účinností od 23. 3. 2019 byly přijaty změny chovatelského řádu a následně byla aktualizována Příručka 
plemenářské práce.   
 
Vývoj počtu chovů a odchovaných matek 

Rok Počet 
rozmnožovacích 
chovů 

Odchováno 
matek 

Počet 
šlechtitelských 
chovů 

Odchováno 
matek 

Celkem chovů Celkem 
odchováno 
matek 

2011 63 16 745 69 27 058 132 43 803 
2012 78 20 225 50 20 145 128 40 370 
2013 73 16 222 48 20 190 121 36 412 
2014 40 19 486 48 25 593 88 45 079 
2015 28 20 626 48 24 297 76 44 923 
2016 20 10 266 47 23 177 67 33 443 
2017 16   7 189 41 17 962 57 25 151 
2018 17   9 830 32 19 600 49 29 430 
2019 18 10 269 30 19 816 48 30 085 
2020 16 10 492 30 18 562 46 30 054 

 
 
 
Na území České republiky v období mezi lety 2016–2020 působilo 46 až 67 aktivních chovů, z toho 30–47 
vyšších šlechtitelských a 16–20 rozmnožovacích rozchovávajících výhradně včelu medonosnou kraňskou (Apis 
Mellifera Carnica). Činnost těchto chovů koordinuje Český svaz včelařů jako uznané chovatelské sdružení pro 
včelu medonosnou kraňskou. Úroveň chovatelské práce v ČR je na vysoké úrovni. Tyto chovy dodaly 
chovatelům včel v letech 2016 až 2020 zhruba 148 163 matek. 
 
 
Včelařské kroužky mládeže 

 
Vývoj počtu VKM a jejich členů 

Rok Počet VKM Počet členů 

2016 212 1854 

2017 211 1932 

2018 203 1768 

2019 167 1471 

2020 118 928 
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2016  
Vítězové soutěže Zlatá včela se zúčastnili mezinárodní soutěže IMYB, která proběhla ve dnech 30. 6.–3. 7. 
2016 v Praze. Zahájení akce se uskutečnilo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu, zakončení pak v 
Národním divadle. S potěšením lze konstatovat, že závěrečnému ceremoniálu dominovali mladí čeští včelaři.  
 
2017  
Nejlepšími soutěžícími Zlaté včely byli Marek Matulík, Tereza Nedbalová a Jakub Heicl. Zúčastnili se 
mezinárodního setkání mládeže IMYB v Malborough v Anglii, kde se umístili na 4., 7. a 11. místě.  
 
2018  
Proběhl 29. ročník soutěže Zlatá včela. Z dvanácti oblastních kol se do finále v Nasavrkách probojovalo 36 
nejlepších mladých včelařů. Na prvních místech se umístili Marek Matulík z VKM Uherský Brod, Jakub Heicl z 
VKM Stříbro a Jan Materna z VKM Hostinné. Vítězové naši republiku reprezentovali na IMYB, které proběhlo 
2.–6. 7. 2018 v jihofrancouzském městě Nerac. Český národní tým obhájil krásné 2. místo. 
Dne 16. 7.2018 se konal v Nasavrkách 1. ročník mezinárodního setkání mládeže V4. Setkalo se zde 24 
soutěžících z ČR, SR a Maďarska. 
 
2019  
Celorepublikového kola soutěže Zlatá včela se zúčastnilo 35 těch nejlepších soutěžících z oblastních kol. Na 
prvním místě se umístil Jan Materna z VKM Hostinné, druhou pozici obsadila Ludmila Šnejdová z VKM České 
Budějovice a třetí místo si odvezla Pavlína Všetečková z VKM Dubenec. Jako obvykle nás reprezentovali na 
mezinárodní soutěži IMYB, jejíž 10. ročník se konal 2.–7. 7. 2019 v Banské Bystrici. Tentokrát si náš tým odvezl 
zlatou medaili. Druhý ročník setkání mládeže V4 proběhl ve dnech 29. 7.–2. 8. 2019 v SOŠ pod Bánošom v 
Banské Bystrici. Zúčastnilo se ho 40 soutěžících z ČR, SR, Polska a Maďarska. Účastníci společně pracovali na 
mezinárodním včelařském slovníku, který vyjde příští rok a poslouží při dalších mezinárodních akcích. 
 
2020  
V důsledku koronavirové krize poklesl počet kroužků i počet jejich členů. Zlatá včela, IMYB, ani V4 se nekonaly 
ze stejného důvodu. Proběhla alespoň korespondenční soutěž v časopise Včelařství, kde byl každý měsíc 
vylosován jeden výherce, který obdržel drobný propagační dárek od ČSV. Dále proběhla fotografická soutěž 
Po stopách včel, kam účastníci zasílali původní fotografie sochařských děl, kreseb a maleb týkajících se 
včelařství. Druhý ročník literární soutěže Včelkoviny pro žáky základních a středních škol, probíhající od října 
2019 do října 2020 v kategoriích báseň a příběh, vyhráli čtyři soutěžící. Poslední soutěží byl 2. ročník Včely na 
stříbrném plátně v kategorii animovaný a hraný film se včelařskou tematikou vyhrála Rodina Konečná v 
kategorii hraný film.  
 
 
Zahraniční činnost ČSV 
ČSV je členem mezinárodních včelařských sdružení Apislavia a Apimondia. 
 
2016  
Dne 2. 4. 2016 nás naši tři přátelé (Petr Stibor, Miroslav Poništ a Miroslav Smolík) reprezentovali na sympoziu 
ke Světovému dni Apiterapie, které se konalo ve Slovinsku. 
Dne 18. 9. 2016 – Miloslav Peroutka a Jarmila Machová navštívili kongres Apislavia v Kazachstánu. Informace 
a podrobnosti o kongresu byly otištěny v časopise Včelařství.  
V říjnu jsme navštívili Mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců v Trenčíně. 
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2017  
Únor – Josef Holejšovský nás zastupoval na kongresu Copa Cogeca. 
Květen – JarmilaMachová, Miloslav Peroutka a Josef Holejšovský navštívili Apimondii v Turecku. 
Listopad – účastnili jsme se na Výstavě zlepšovatelů a vynálezců v Olomouci. 
 
2018 
Ve dnech 8.–14. 9. Se Jarmila Machová a Miloslav Peroutka účastnili kongresu Apislavia v Moskvě.  
 
2019  
Září – se Jarmila Machová a Miloslav Peroutka účastnili kongresu Apimondie v Montrealu . 
 
2020 
Kvůli epidemii koronaviru neproběhla návštěva žádné zahraniční konference. 
 
 
IV. Ekonomická činnost 
 
Výsledky hospodaření jsou každý rok schvalovány na zasedání RV ČSV, z. s., a publikovány v časopisu 
Včelařství a na webových stránkách svazu. Každoročně je dělán audit účetnictví a hospodaření s majetkem 
ČSV certifikovaným auditorem. Výsledky auditů jsou předkládány vedení ČSV. 
 
Movitý majetek 
ČSV v průběhu roku 2016 pořídil elektrický medomet (částečně financovaný z unijní dotace).V prostoru dvora 
v Křemencově ulici je nově umístěno šest včelstev v nástavkových úlech. Jsou využívána jako demonstrační 
včelstva o mírnosti včely kraňské a ukázky medobraní.  
V září 2018 jsme z dotačního projektu na obnovu výpočetní techniky nakoupili 39 notebooků a 7 
multifunkčních tiskáren. Obratem jsme je rozeslali na OO, kterým předešlá technika již vypověděla službu. 
V roce 2020 jsme zakoupili lis na mezistěny a vařák vosku a videokonferenční zařízení, které nám umožňuje 
účastnit se videokonferencí se SZIF, MZe, ČMSCH, SVS a dalšími subjekty. 
 
Nemovitý majetek 
 
Český svaz včelařů, z. s., má následující nemovitosti (budovy a pozemky): 
 
1) Praha 1, Křemencova 177/8 – nemovitost vyžaduje do budoucnosti investice, jako jsou nová střecha, 
podlahy, výměna oken, rekonstrukce plynového rozvodu, výměna olověného rozvodu vody (kde ještě není), 
opravu fasády a další. Bytové a část nebytových prostor se pronajímá. Po doporučení ekonomické komise je 
zadáno zpracování studie dalšího využití a rekonstrukce objektu. 
 
2) VS Jabloňany, včelařská stanice – nemovitost je ve značně neutěšeném stavu, statika stavby je narušena 
(nesvázaný základ na navážce ve svahu), s problematickým přístupem, obzvláště v zimním období. Stanice 
byla nabídnuta k prodeji. 
 
3) VS Rosice u Brna, včelařská stanice – byla provedena celková rekonstrukce budovy za 2 847 tisíc Kč. VS 
využívají tři subjekty (OO Brno venkov, OO Brno město a ZO Rosice). Tyto subjety volí pravidelně ze svého 
středu správce střediska. Stanice je využívána jako včelařský skanzen, přednáškové středisko s praktickou 
výukou kurzů včelařství. Také je zde v provozu knihovna. 
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4) Obora u Boskovic – pozemky v areálu Včelpo, s. r. o. byly pronajaty dceřiné společnosti Včelpo; v roce 2019 
byly prodány společnosti Příroda, včely a člověk, o. p. s.  
 
5) Doubrava u Orlové, lesní pozemek – jedná se o poddolované území, nabídnuto k prodeji. 
 
6) Jaktař, Opava, orná půda – pozemek pronajat Školnímu statku Opava. 
 
7) Lipník nad Bečvou, ovocný sad – jedná se o travnatou plochu, pronajat ZO ČSV Lipník nad Bečvou  
 
8) Trnové Pole, orná půda – pronajata ZD Jiřice u Miroslavi, 350 m2 bylo v roce 2020 odprodáno ŘSD na 
výstavbu silnice. 
 
9) Uherský Brod, orná půda – pronajata společnosti Zemaspol. 
 
Získané dotace 
Podrobnosti jsou ve zprávě níže. 
 
ČSV získal pro své členy za období 2015–2020 tyto dotace v celkové částce 1 037 431 896 Kč 

Typ dotace Částka 
1.D podpora včelařství     600 000 000 Kč 
Evropské dotace dle 197/2005 Sb     355 507 585 Kč 
Provozní dotace na projekty (NNO)       81 924 311 Kč 
Celkem 1 037 431 896 Kč 

 
 
Produkce a spotřeba medu 
 
Produkce medu 
V České republice produkovaný med dosahuje významně vyšší kvality, než udává vyhláška č. 76/2003 Sb., 
oddíl 2 Med, popřípadě směrnice Rady (ES) 2001/110. Většina produkce odpovídá vyšší kvalitě, kterou 
deklaruje norma Českého svazu včelařů, o. s (dále jen ČSV) č. 1/1999 Český med. Fyzikální a chemické 
požadavky se v rámci této normy hodnotí podle metod Harmonised methods of the European Honey 
Commision, 1997. Certifikáty specifických vlastností jsou vydávány podle normy jakosti ČSV 1/1999 Český 
med v platném znění. Mezi chovateli včel v České republice přetrvává výrazná převaha malých včelařů 
chovajících do 15 včelstev. Tato skutečnost pomáhá zajistit rovnoměrné opylení v krajině a současně dává 
ideální předpoklady pro produkci regionálních potravin na celém území ČR. Zároveň je tato struktura cennou 
zárukou stability oboru jako celku s flexibilním chováním vůči změnám v ekonomických podmínkách trhu, 
které menší včelařské jednotky bez přímé ekonomické závislosti na oboru mohou lépe překonávat. Jedním z 
faktorů, který ovlivňuje české včelařství, je relativně nízká spotřeba včelích produktů, zvláště medu. V ČR se 
spotřeba medu pohybuje kolem 0,9 kg na obyvatele a rok. Produkce medu se v uplynulých letech pohybovala 
mezi 8 a 9 tisíc tun, pouze v roce 2016 byl nadprůměrný výnos 10 000 tun a v roce 2020 naopak hodně pod 
průměr, pouhých 5 000 tun. Příčinou byly velké teplotní výkyvy a dlouhodobé srážky.  
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VÝROBA A SPOTŘEBA MEDU 
 

Vývoj produkce medu a vosku 
  Průměrný výnos 

kg/včelstvo 
 

Celkový výnos (tuny) 
Rok Počet včelstev Med Vosk Med Vosk 
2016 659 878 15,28 0,44 

 

10081,8 291,6 
2017 635 803 14,69 0,47 9339,0 299,9 
2018 629 505 14,24 0,48 8966,2 301,7 
2019 645 158 12,8 0,46 8259,3 295,9 
2020 641 734 7,79 0,37 4997,4 235,3 

 
Spotřeba medu 
Spotřeba medu má z dlouhodobého hlediska mírně rostoucí tendenci, což je pozitivní jak z pohledu včelařů 
tak z pohledu konečného spotřebitele, který využívá všechny pozitivní účinky tohoto jedinečného přírodního 
produktu. Snahou je zvýšení spotřeby medu, a to kromě tradičního balení medu i větším výběrem výrobků, 
které obsahují med, jako jsou např. směsi ovoce s medem, masné výrobky (šunky, paštiky), pekárenské 
výrobky (perníčky a jiné pečivo) a různé druhy medoviny. 
 
Spotřeba medu (kg/obyvatel/rok) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Spotřeba 0,9 1 0,9 0,9 11/21 

 
Velmi důležitá je pro chovatele včel i spotřebitelská cena medu, která se podle Statistického úřadu v průběhu 
minulých let pohybovala na hranici 200 Kč/kg.  
 
Vývoj ceny medu v Kč/kg 

Měsíc 2016 2017 2018 2019 2020 
Leden 205,79 211,32 211,18 204,52 201,62 
Únor 204,92 207,69 208,24 207,55 192,81 

Březen 209,37 212,31 204,73 203,45 195,02 
Duben 214,63 202,84 207,77 201,98 192,06 
Květen 216,36 210,62 208,96 203,4 195,77 
Červen 216,71 211,61 207,97 205,28 195,81 

Červenec 214,76 210,78 206,12 208,73 200,1 
Srpen 205,41 209,93 204,46 210,11 197,65 
Září 203,12 207,14 199,09 206,89 189,58 

Říjen 205,92 207,49 200,66 180,75 180,75 
Listopad 203,58 206,02 202,24 201,34 179,52 
Prosinec 207,15 205,38 202,30 203,14 181,14 
Průměr  209 208,6 205,3 203,1 191,8 

 
Zahraniční obchod se včelím medem a včelím voskem 
S narůstajícím dovozem, zvláště velmi levných medů, u kterých kvalita odpovídá dovozní ceně, může dojít k 
ohrožení tuzemského chovu včel zavlečením různých nebezpečných nákaz. 
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Vývoz přírodního medu (0409) a včelího vosku (1521 9091, 99) v tunách 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Med přírodní 1 416 1 540 1 060 766 938 

Včelí vosk 0,03 - - 0,01 0,07 
 
Dovoz přírodního medu (0409) a včelího vosku (1521 9091, 99) v tunách 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Med přírodní 1 776 3 177 2 706 3057 3584 

Včelí vosk 1,23 13,6 9,5 4,1 4,5 
 
Saldo zahraničního obchodu s medem v tunách 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Vývoz 1 416 1 540 1060 766 938 
Dovoz 1 776 3 177 2 706 3057 3584 
Saldo -360 -1637 -1646 -2291 -2646 
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EKONOMICKÁ ČINNOST, HOSPODAŘENÍ SVAZU MEZI SJEZDY 
 
Český svaz včelařů, zapsaný spolek, hospodařil mezi sjezdy podle plánů práce a rozpočtů schválených 
republikovým výborem svazu a průběh výnosů a nákladů je zaznamenán v tabulkách hospodaření za 
jednotlivé roky. Průběh plnění v jednotlivých letech byl ovlivněn zejména změnou vykazování nákladů dotací 
a jejich celkovým úbytkem. Dorovnání příjmů bylo doplněno mimořádným přerozdělením členského 
příspěvku na úkor snížení odvodu do Svépomocného fondu realizovaného v letech 2019 a 2020. Výše dotace 
na administraci k dotaci 1. D v hodnotě 5 % z celkové dotace na zazimovaná včelstva je využívána již od roku 
2012. Již jsme tímto způsobem použili částku 41,421 mil. Kč a přerozdělili ji všem složkám svazu v návaznosti 
na rozdělení schválené RV. 
Navýšení nákladů některých položek, zejména služeb, v průběhu období bylo způsobeno změnou vykazování 
nákladů dotací na jednotlivé položky (např. časopis). Ke změně vykazování služeb došlo i v položce weby, 
domény a vzdělávání. Byly vynaloženy prostředky na tvorbu nového webu vcelarstvi.cz a také na Facebook. 
Změna u služeb v hodnotě cca 2 mil. Kč je úhrada za služby, které pro nás připravuje SOU včelařské 
v Nasavrkách. Jedná se o zasedání P/RV a semináře pro vedoucí VKM, učitele včelařství, zdravotní referenty 
a další odborné vzdělávací semináře a akce. Příspěvky z dotace NNO na varroázu (kompresory a vyvíječe) 
byly v roce 2018 naposledy. Stejně tak příspěvek na plemenářskou práci pro VÚVč Dol není již možné uplatnit 
v dotaci.  
 
K jednotlivým rokům: 
V roce 2015 jsme obdrželi neinvestiční dotaci pro NNO ve výši 19,7 mil. Kč, z toho pro SOU–VVC o. p. s. 
Nasavrky 10 mil. Kč, investiční 1,5 mil. Kč na rekonstrukci VS Rosice a na administraci dotace k dotaci 1.D 
rovné 4 mil. Kč. Plán hospodářského výsledku byl 5,008 mil. Kč. Tento plán nebyl splněn zejména proto, že 
podle auditorky Ing. Pekové, která nám v roce 2014 napsala výrok s výhradou, je třeba účtovat tvorbu fondů 
(zejména Svépomocného fondu) do nákladů. I přes tuto změnu se nám podařilo ukončit rok se ziskem 2,414 
mil. Kč a snížit tak účet nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.  
Jako každý rok probíhaly v průběhu roku kontroly zejména dotačních titulů, a to i těch, jejichž průběh je 
zaznamenán pouze na účtech dotací a zúčtování se státním rozpočtem jako zprostředkovatel (administrátor). 
Jedná se o dotace pro včelaře podle Nařízení vlády 197/2005 Sb., které spravuje SZIF. Kontrolami jsou 
v těchto případech zjištěny u konečných příjemců různé nedostatky a podvody, na které doplácí ČSV jako 
žadatel, který musí vrátit za konečného příjemce neoprávněně získané prostředky a následně, třeba soudně, 
vymáhat po jednotlivých příjemcích dotace. Dále probíhala kontrola MZe ČR na neinvestiční a investiční 
dotaci NNO s výsledkem bez výhrad. 
 
Rok 2016 byl rokem změn, které pokračovaly i v dalším období. Dotace pro NNO byla rozčleněna na více 
projektů a přiznána na dvě etapy. V první nám MZe přiznalo 15 mil. Kč na Vzdělávací a společensko-
prospěšnou činnost z toho pro SOU–VVC o. p. s. Nasavrky 9,850 mil. Kč a ve druhé etapě 1,5 mil. Kč na projekt 
Včely přírodě, příroda pro budoucnost. Obdrželi jsme také dotaci na konání IMYBU, mezinárodního setkání 
mládeže, které se konalo v Praze pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a ministra zemědělství Mariana 
Jurečky. Dotaci na administraci dotace 1.D se vedení ČSV podařilo získat ve výši 5,250 mil. Kč.  
Hospodářský výsledek se udržel v mírném zisku a snížil tak účet nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát 
minulých let. Na základě doporučení auditorů firmy Moore Stephens s. r. o., která nám auditovala již rok 
2015 se tvorba Svépomocného a Chovatelského fondu tvořila přímo, bez výnosů a nákladů. Všechny 
účtované položky byly posouzeny auditorem a vedení spolku nebyly sděleny žádné zásadní připomínky k 
hospodaření.  
I v tomto roce probíhaly kontroly MZe ČR na dotace pro NNO a dotace přidělené podle Nařízení vlády 
197/2005 Sb. 
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RV ČSV byl dne 28. 8. 2016 schválen Statut Rezervního fondu ČSV, z. s. Jeho zůstatek ke konci roku 2016 byl 
340 000 Kč na samostatně vedeném běžném účtu u Poštovní spořitelny a je tvořen z rozdělení zisku. 
V roce 2017 pokračovala změna v rozdělení dotace. Tento rok byl první, kdy jsme neobdrželi dotaci pro SOU-
VVC o.p.s. Nasavrky, protože se učiliště stalo samostatným žadatelem. Rozhodnutím MZe ČR jsme přijali 
dotaci ve výši 12 mil. Kč na Vzdělávací a společensko-prospěšnou činnost, další dotaci na Mezinárodní 
aktivity: IMYB 2017 ve Velké Británii, kongres Apimondia v Turecku atd. ve výši 280 tis Kč (tato dotace byla 
čerpána jen ve výši 205 tis. Kč) a poslední dotace byla na Včelařské kroužky mládeže a volnočasové aktivity 
dětí ve výši 514 tis. Kč. Další dotací byla administrace dotace k dotaci 1.D. ve výši 5,250 mil. Kč. Tvorba fondů 
byla v tomto roce již metodicky stejná. Auditorská firma Moore Stephens, s. r. o., posoudila všechny 
účtované položky a vedení společnosti nebyly sděleny žádné zásadní připomínky k hospodaření. 
I v tomto roce probíhaly průběžné kontroly z MZe ČR s výsledkem bez výhrad.  
Hospodářský výsledek za rok 2017 byl vzhledem k nedočerpaným (ušetřeným) nákladům velice příznivý, 
podařilo se snížit účet nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých období o více než 4 mil. Kč. 
 
Rok 2018 byl v dotačních příspěvcích ještě členitější. Jako každý rok jsme žádali a obdrželi dotaci na 
Vzdělávací a společensko-prospěšnou činnost ve výši 11,5 mil. Kč, na Mezinárodní spolupráci a přeshraniční 
aktivitu ve včelařství 280 tis. Kč, další pak Poskytování specifických poradenských služeb 200 tis. Kč, Profesní 
vzdělávání ve včelařství v hodnotě 350 tis. Kč, Včelařské kroužky a další volnočasové aktivity dětí a mládeže 
350 tis. Kč a poslední příspěvek na Mezinárodní spolupráci dětí a mládeže 280 tis. Kč. Na dotaci 1.D. se 
tentokrát podařilo získat jen 100 mil. Kč, proto administrace dotace činila 5 mil. Kč. Tvorba fondů zůstala 
nezměněna. 
Tento rok byl bohatý na kontroly, nejprve oznámil kontrolu NKÚ ČR, který kontroloval dotace NNO za roky 
2016 a 2017, potom MZe ČR kontrolovalo dotace NNO roku 2017, následně se ohlásila kontrola MZe ČR na 
každoroční kontrolu dotací spadajících pod SZIF a další kontrola z České plemenářské inspekce při MZe ČR 
na dotaci 1.D. Na základě kontroly NKÚ, který následně informuje finanční úřad, přišla na dohledání ještě 
kontrola z finančního úřadu pro Prahu 1. 
Zaúčtováním vykázané ztráty za rok 2018 a zúčtováním převodu opraveného hospodářského výsledku v 
důsledku neodsouhlasení části dotačních nákladů se ztráta minulých let opět navýšila. Auditorská firma 
Moore Stephens, s. r. o., posoudila všechny účtované položky a vedení společnosti nebyly sděleny žádné 
zásadní připomínky. 
 
V roce 2019 i přes skutečnost, že jsme podávali šest projektů, jsme obdrželi pouze tři dotační příspěvky. 
Největší dotaci v částce 5,99 mil. Kč na Tvorbu včelařských odborných a metodických materiálů, dále dotaci 
na Spolkovou činnost ČSV v částce 1,6165 mil. Kč a poslední dotaci na Poskytování bezplatných poradenských 
služeb ve výši 1,6165 mil. Kč. Tvorba fondů zůstala ve stejné metodice minulého období. 
Na základě doporučení auditorů, která nám průběžně auditovala všechny položky, jsme upravili výnosy o 12 
mil. Kč za prodej podílu Včelpa s.r.o., v návaznosti na skutečnost, že posouzení účetního stavu společnosti 
neodpovídá původním předloženým hodnotám. Proto v rámci opatrnosti byly na základě znaleckého 
posudku auditorské firmy výnosy odúčtovány. Hospodářský výsledek skončil v mírném zisku, a snížil tak, po 
převodu 170 tis. Kč do Rezervního fondu, ztrátu minulých let. Všechny účtované položky byly posouzeny 
auditorem firmou BDO, s. r. o., a vedení spolku nebyly sděleny žádné výhrady. 
V tomto roce ještě dále probíhala kontrola z MZe ČR na dotace NNO i dotace podle NV 197/2005 Sb. a 
současně kontrola z finančního úřadu pro Prahu 1. 
 
V roce 2020 jsme vypracovali a podali šest projektů a byly nám přiznány čtyři: Tvorba včelařských odborných 
a metodických materiálů 5 mil. Kč, Spolková činnost ČSV 1,7 mil. Kč, Rozšiřování znalostí o včelích produktech 
a zvyšování odborné kvalifikace včelařů a začínajících včelařů 975 tis. Kč, Zlatá včela–finálová kola, IMYB 
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Slovinsko v částce 342 tis. Kč, kterou jsme vzhledem k pandemii koronaviru nepoužili a vrátili na MZe ČR. 
Všechny dotace byly splněny. 
Hospodářský výsledek za rok 2020 byl vzhledem k nečerpaným nákladům v důsledku nákazové situace velice 
příznivý, podařilo se vytvořit zisk v hodnotě 8,029 mil. Kč a díky tomu bude možné snížit účet nerozděleného 
zisku a neuhrazených ztrát minulých období a přejít do zisku. 
Během roku proběhla kontrola z MZe ČR na dotace podle NV 148/2019 Sb., nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Od roku 2013 se pro všechny základní a okresní organizace a celý svaz vyvíjí Centrální informační systém, 
který by měl nahradit veškerou potřebu tiskopisů, žádostí, předpisů a veškerou evidenci členské základny. 
Tato evidence si u některých funkcionářů získala obdiv a stala se nenahraditelným pomocníkem, jinde se 
ještě stále bohužel setkává s nepochopením a kritikou. Tento systém je velice užitečný a hlavně všechny 
údaje se zde zadávají pouze jednou a následně se pouze upravují. Všechny sestavy se generují 
z přednastavení. Tvoří se automaticky předpis členských příspěvků, statistika, seznamy žadatelů o dotaci 
apod. V současné době je využíván i při zadávání dotace 1.D. pro soubor dat k předání na SZIF, kde se nyní 
dotace zpracovává. Žádost se podává přes Portál farmáře, elektronicky. 
Mzdový limit v průběhu minulých pěti let byl navýšen o 25 % a důvodem byla skutečnost, že od roku 2010 
nedošlo k jeho navýšení. Úpravy mezd proběhly v letech 2017–2020 v návaznosti na dosahované výsledky a 
kvalitu práce. V porovnání za roky 2016 a 2019 bylo odpracováno zaměstnanci na hlavní pracovní poměr 
přes 25 240 hodin, v obou letech byl stejný průměrný přepočtený stav zaměstnanců 13,6 osoby a fyzických 
osob celkem 20. Nejvyšší obměna zaměstnanců byla v právním a odborném oddělení. V současné době 
všechna oddělení mají stabilní zaměstnance, kteří zajišťují odbornou i včelařskou problematiku. 
 

Z tabulky ROZVAHA za jednotlivé roky vyplývají tyto změny:  
 

• každoroční nárůst nehmotného majetku o zařazení CIS 
• rovnoměrný nárůst oprávek nehmotného majetku 
• od roku 2016 nárůst položky budov o rekonstrukci VS Rosice a úbytek rozpracovaného hmotného 

movitého majetku, zařazení TZ interiéru prodejny 
• v roce 2019 snížení dlouhodobého finančního majetku o prodej podílu Včelpa, spol. s r. o. 
• rovnoměrný nárůst oprávek ke stavbám 
• v průběhu let 2016–2019 nárůst pohledávek o neuhrazené nájemné společnosti Včelpo s.r.o., po 

postoupení pohledávek společnost Příroda, včely a člověk o.p.s. následné snížení 
• nárůst finančního majetku byl ovlivněn nárůstem stavu fondů, zejména Svépomocného a odvedeným 

členským příspěvkům, které byly pro rok 2020 navýšeny o 100 Kč na člena. Finanční prostředky na 
konci roku 2020 jsou sníženy o členské příspěvky pro rok 2021, kde byl posunut termín do 31. 1. 2021  

• vlastní jmění se každoročně snižuje o odpis technického zhodnocení VS Rosice 
• průběžné navyšování fondů o roční příděly 
• celkové snížení ztráty minulých let 
• hospodářský výsledek měnící se podle vynaložení nutných nákladů na uskutečněné akce oproti 

získaným výnosům 
• závazky za zaměstnance a odvody v letech 2016–2018 byly vyplaceny 31. 12. daného roku 
• výnosy příštích období byly vyrovnané, v roce 2019 se navýšily o 100 Kč na člena; v roce 2020 je výnos 

příštích období cca 150 tis. Kč, vzhledem k posunu odvodu členských příspěvků až do 31. 1. 2021. 
ostatní položky rozvahy jsou poměrně vyrovnané 
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Přehled celkového snížení účtu nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let v Kč: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-6 840 166 -4 263 354 - 4 173 569 -358 479 -1 341 727 -1 184 845 
 
Výsledky hospodaření byly každý rok projednány a schváleny na zasedání RV ČSV, z. s., a publikovány 
v časopisu Včelařství a na webových stránkách svazu. Na základě rozhodnutí Republikového výboru je stále 
prováděn audit účetnictví a hospodaření s majetkem ČSV, z. s., Ing. Danuší Pekovou, firmou Moore Stephens, 
s. r. o. , rok 2019 firmou BDO, s. r. o., a rok 2020 Ing. Kamilou Marešovou. Všechny důležité změny byly 
předem konzultovány. 
 
Výsledky všech auditů byly předloženy vedení společnosti.  
 
Přehled přijatých provozních dotací (výnosy) za období celkem 81 924 311 Kč viz rozpis: 

Rok Společensko-
prospěšná 
činnost - Tvorba 
odb. mat. 

Mezinárodní 
spolupráce, 
IMYB 

VKM Oblastní 
kola 
V 4 

Poraden. služby 
bezplatné 
Rozš. znalos. 

Včely přírodě 
Prof. vzděl. 
Spolková činnost 

2015 21 700 000     
2016 15 000 000    840 000   1 500 000 
2017 12 000 000    204 861 500 000   
2018 11 500 000    357 225 350 000    200 000    350 000 
2019   6 512 499   1 616 548 1 616 548 
2020   5 000 000      975 000 1 701 630 
Celkem 71 712 499 1 402 086 850 000 2 791 548 5 168 178 

 
Přehled poskytovaných účelových peněžních prostředků národní dotace na zabezpečení opylování zemědělských 
hmyzosnubných plodin za období v hodnotě 568 180 883 Kč viz rozpis: 

Rok Dotace 1. D celkem  
vyčleněná částka: 

Opylování hmyzosnubných 
plodin 

Administrace dotace 1.D 

2015 80 000 000 75 966 660 4 000 000 
2016 105 000 000 99 350 148 5 250 000 
2017 105 000 000 99 185 892 5 250 000 
2018 100 000 000 94 684 732 5 000 000 
2019 105 000 000 99 263 626 5 250 000 
2020 105 000 000 99 729 825 5 250 000 
Celkem 600 000 000 568 180 883 30 000 000 

 
Přehled poskytovaných účelových peněžních prostředků dotace EU na podporu zemědělských aktivit pro všechny 
žádající chovatele včel od SZIF za období v částce 355 507 585 Kč celkem viz rozpis: 

Rok Opatření 
technická 
pomoc 

Opatření boj proti 
varroáze 

Opatření rac. 
kočování 
včelstev 

Opatření obnova 
včelstev 

Opatření rozbory 
medu 

2015 34 297 044 17 238 165 2 258 993 9 300 156 678 400 
2016 31 251 592 14 439 594  2 319 895  5 394 016    693 200 
2017 35 818 256 21 105 217  2 082 053  3 532 200    507 200 
2018 25 568 617 30 145 251  1 588 033  5 634 600    847 200 
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2019 25 049 584 32 179 824  1 030 566  5 347 800    726 400 
2020 24 940 699 13 734 891  1 640 939  5 397 200    760 000 
Celkem 176 925 792 128 842 942 10 920 479 34 605 972 4 212 400 

 
Přehled uskutečněných kontrol a uložených sankcí:  
 

Kontroly na ČSV, z. s. 2016–2020 
KDO KDY Předmět kontroly, období 
MZe ČR, odbor auditu a supervize 10. 02. 2014 NNO 2013, 2014 

Finanční úřad vyměřil pokutu za nevypsání výběrového řízení (v roce 2013, 2014) na časopis Včelařství 
1 mil. Kč (pokuta v roce 2016) 

MZe ČR,odbor auditu a supervize 23. 02. 2016 NNO 2015 
MZe ČR, odbor auditu a supervize 15. 02. 2016 NV č.197/2005 Sb. ,2013/2014 
MZe ČR,odbor auditu a supervize 27. 03. 2017 NV č.197/2005 Sb. ,2014/2015 
MZe ČR, odbor auditu a supervize 16. 02. 2018 NV č.197/2005 Sb. ,2015/2016 
NKÚ ČR 19. 04. 2018 NNO 2016 a 2017 

Finanční úřad vyměřil pokutu (za kontrolu NKÚ-oblastní kola ZV) 28 tis. Kč + 32 tis. Kč (v roce 2019) 
MZe ČR, odbor auditu a supervize 08. 10. 2018 NNO 2017 

 

MZe ČR, odbor auditu a supervize 20. 02. 2019 NV č. 197/2005 Sb. ,2016/2017 
Česká plemenářská inspekce 28. 05. 2019 1.D v roce 2018 
MZe ČR, odbor auditu a supervize 18. 02. 2020 NV č. 197/2005 Sb. ,2017/2018 

FÚ Praha 1 25. 08. 2020 
Převod obchodního podílu Včelpa – ještě není 
ukončena 

 
Všechny kontroly, které nemají uvedeno vyměření z finančního úřadu, měly v protokolech uvedeno: bez 
výhrad. 
 
Závěr: 
 
Aktiva ČSV na počátku volebního období činila 99 mil. Kč, byla tvořena hodnotou 37 mil. Kč pozemky, 4 mil. 
dlouhodobým majetkem a 52 mil. Kč finančními prostředky. Za celé mezisjezdové období se k 30. 6. 2021 
snížila hodnota dlouhodobého majetku o odpisy (3,4 mil. Kč), prodej podílu a pozemků Včelpa, spol. s r. o. 
(3,7 mil. Kč) a navýšila o 2,4 mil. Kč hodnotu nehmotného majetku. Zvýšily se i finanční prostředky na účtech 
o téměř 28 mil. Kč na celkovou hodnotu aktiv 122 mil. Kč.  
Tyto finanční prostředky na straně pasiv navýšily hodnotu fondů o 9,6 mil. Kč (Svépomocného, Rezervního). 
Celkovým hospodařením za období ČSV přešel ze ztráty minulých období do  z i s k u (o 13 mil. Kč) a výsledek 
hospodaření k datu 30. 6. 2021 činí 17,6 mil. Kč. V rozvaze se snížil objem cizích zdrojů (převod členských 
prostředků z výnosů příštích období do výnosů období aktuálního). Celková hodnota pasiv je také 122 mil. Kč, 
tedy oproti roku 2015 je celkové navýšení o 23 mil. Kč. 
ČSV za celé období hospodařil bez úvěru. 
Včelařská stanice Jabloňany byla nabídnuta k prodeji. 
Pozemky Doubrava u Orlové se byly nabídnuty k prodeji. 
Pozemky v k. ú. Opava, Lipník nad Bečvou a Uherský Brod jsou pronajaty. 
Včelařská stanice Rosice – byla provedena celková rekonstrukce budovy za 2,847 mil. Kč. Úprava ploch 
včelařské stanice stále pokračuje výsadbou nektarodárných a pylodárných rostlin, opravou oplocení a hlavně 
celkovým využitím celého areálu pro potřeby organizací ZO Rosice, OO Brno-Město a OO Brno-venkov. 
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Konaly se zde semináře pro včelařské začátečníky a výroční členské schůze mateřských organizací, učí se zde 
i chovat matky pod odborným vedením. 
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol je největším výrobcem léčiv pro včelaře v celé ČR. Stále se podílí na 
výzkumu v oblasti boje proti varroáze. Ústav převádí část svého přerozděleného výsledku hospodaření po 
zdanění do Rezervního fondu ČSV. 
SOUV–VVC, o. p. s., Nasavrky – s touto společností je aktivní a významná spolupráce při různých akcích a 
organizaci vzdělávání včelařské veřejnosti a národních i mezinárodních soutěží mládeže. 
Sekretariát svazu hospodaří se svěřeným majetkem účelně, bytové a část nebytových prostor využívá 
k pronájmu. Po doporučení členy ekonomické komise byla zadána stavební studie na využití prostor sídla 
svazu, sklepních a půdních prostor, za účelem jejich dalšího možného využití a k realizaci rekonstrukce 
budov. 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že ČSV, z. s., za celé období mezi sjezdy se svými svěřenými 
prostředky hospodařil svědomitě, šetřil finanční prostředky, aby bylo možno provést plánované opravy a 
rekonstrukce nezbytné pro zdárný chod sekretariátu RV a také možnost dalšího nájmu bytových a 
nebytových prostor. Tím by bylo možné ještě účelněji využit stávající nemovitý majetek a byly by tak 
vytvořeny ještě lepší podmínky pro činnost svazu a budoucnost svazové včelařské odborné činnosti i po XI. 
sjezdu. 
 
H O S P O D A Ř E N Í     Č S V, z. s.,   mezi  sjezdy           (v tisících) 
  
NÁKLADY 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % plnění 
náklady na pořízení  zboží(potr.)  72 42 3 14 40  
spotřeba materiálu 

kancelářský, propagační 
ostatní materiál knihy, 
časopisy ,plakáty 
 
celkem 

       
       

299 217 127 327 498 991 331,4 % 
83 192 329 211 81 118 142,2 % 

128 374 168 39 232 182 142,2 % 
510 783 624 577 811 1 331 261,0 % 

        
spotřeba paliv a energie 

plyn 
elektřina 
PHM 
voda  
 
celkem 

       
147 153 152 146 155 181 123,1 % 
88 102 96 100 103 103 117,0 % 
34 41 40 34 28 17 50,0 % 
17 12 14 43 12 7 41,2 % 

286 308 302 323 298 308 107,7 % 
        
nákup HIM a DHIM/výpoč.technika 222 162 100 1 331 292 316 142,3 % 
        
náklady na služby a opravy 

budovy 
zařízení 
auto  
 
celkem 

       
43 38 17 573 77 113 262,8 % 
27 78 104 78 81 75 277,8 % 
10 14 63 11 34 9 90,0 % 
80 130 184 662 192 197 246,3 % 

        
ostatní náklady na služby 

telefon, net 
ost.služby, weby, domény 
školení 
poštovné 
audit,znal., právní služby 
náhrady, nájmy, vzděl. 
NASA CIS inzerce 
přefakturace odvoz 
odpadu, stočné  

       
121 318 314 220 161 174 143,8 % 
812 686 959 1 766 1 298 1 315 161,9 % 
25 58 20 34 19 15 60,0 % 

287 282 264 276 229 312 108,7 % 
368 311 258 325 575 336 91,3 % 
436 618 2 521 2 806 2 010 495 113,5 % 

 78 60 72 72 71  
644 467 548 538 506 582 90,4 % 
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časopis, OVP  
 
 
 
celkem 

125 114 180 116 125 123 98,4 % 
44 72 45 70 39 42 95,5 % 

 6 711 7 081 7 058 6 990 7 700  
       

2 862 9 715 12 250 13 281 12 024 11 165 390,1 % 
        
náklady na repre 

občerstvení 
občerstvení aktivy  
 
celkem 

       
60 188 63 159 85 34 56,7 % 
77 61 71 75  13 16,9 % 

137 249 134 234 85 47 34,3 % 
        
náklady na cestovné 

zaměstnanci 
aktivy, semináře 
RV a PRV, dotace 
SKV 
komise 
ostatní 
 
celkem 

       
17 12 7 28 11 1 5,9 % 

158    92 17 10,8 % 
219 252 252 454 208 103 47,0 % 

 16 47 125 36 13  
87 91 32 62 69 49 56,3 % 
98 268 242 48 186 85 86,7 % 

579 639 580 717 602 268 46,3 % 
osobní náklady 
 

mzdy mzdy AD 1.D. DPP 
SKV,Rosice 
delegačné,funk.pož.,OF 
oblastní kola ZV,  
IMYB, V4 honoráře, 
dohody DPP OO,ZO-
adm. 1.D. 
 
celkem 

       
4 990 4 630 6 258 6 052 6 007 6 636 133,0 % 

333 1 259 1 257 1 092 1 358 1 349 405,1 % 
    94 92  

508 507 562 735 753 744 146,5 % 
  110 200 48   

682 1 008 795 1 069 930 781 114,5 % 
753 1 112 1 100 1 102 1 101 1 101 146,2 % 

7 266 8 516 8 825 10 250 10 291 10 703 147,3 % 
        
náklady na soc. zabezp. 

sociální pojištění 
soc.poj,zdrav.poj. 1.D. 
zdravotní pojištění 
celkem 

       
1 476 1 582 1 543 1 955 1 993 2 144 145,3 % 

       
545 576 699 709 727 784 143,9 % 

připojištění, ostatní soc. 
náklady na stravování 
celkem 

27 37 27 30 29 32 118,5 % 
154 176 193 201 215 237 153,9 % 

2 202 2 371 2 462 2 895 2 964 3 197 145,2 % 
        
pojistné 

auto věcné a 
budov  
celkem 

       
10 8 9 9 9 9 90,0 % 
59 58 79 79 58 58 98,3 % 
69 66 88 88 67 67 97,1 % 

        
poplatky 

banky 
odpisy  
ostatní, daně,penále dary-
vyznamenání odpis 
podílu,pozemku,pohl. 
členství,změna stavu 
včelstev  
celkem 

       
69 68 74 64 56 53 76,8 % 

318 1 006 1 006 555 377 476 149,7 % 
124 1 246 364 470 308 175 141,1 % 
36 39 28 30 18 32 88,9 % 

  427 115 4 229   
100 -182 22 2 2 -8  
647 2 177 1 921 1 236 4 990 728 112,5 % 

        
daň z příjmů 160  149 81 121 64 40,0 % 

        
adm. dotace 1. D. ZO, OO  2 433 2 035 2 043 1 896 2 047 1 878 77,2 % 
poskytnuté příspěvky        
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na varroázu plemenářská 
práce spol. prosp.a 
vzděl. činnost 
Příspěvky mezinárodním společenstvím 

1 102 880 845 845    
237 232 196     

18 343 10 302 320 397 81 76  
37 37 39 39 49 28  

z toho: APISLAVIE 
           APIMONDIE 

6 6 7 7    
31 31 32 32 29 28  

Zlátá včela - oblastní kola 
Mezinár.spolupráce -IMYB  
Celkem 

Tvorba: Svépomocný fond 
Chovatelský fond 

  443 401 404   
   21  49  

19 719 11 451 1 843 1 703 534 153 0,8 % 
       

4 172       
115       

Náklady celkem: 41 459 38 674 31 547 35 277 35 332 30 422 73,4 % 
 
INFORMATIVNÍ: 
INVESTICE-Centrální infor. systém 526 292 292 408 195 260 49,4 % 

        
INVESTICE-rekonst.prodejna      850  
        
Včel. stanice Rosice   30 205 117 135 151 143 476,7 % 
        
Sekce komerčních včelařů (SKV)  184 233 313 354 200 108,7 % 

Administrace 1. D celkem 4 000 5 259 5 251 5 003 5 250 5 079 127,0 % 
 
 
VÝNOSY 
       2020/2015 

VÝNOSY v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % plnění 

tržby za prodej tiskovin, etiket 44 62 36 5 13  0,0 % 

        

tržby za prodej vl. výrobků a 
služeb nájem bytů  
nájemné z nebytových prostor 
OVP, Propag.CEZ, provize opatření 
inzerce časopis včelár celkem 

       

       

546 573 596 596 520 596 109,2 % 

824 824 821 790 631 694 84,2 % 

22 35 650   54 245,5 % 

274 348 747 659 554 707 258,0 % 

82 23 16 13 13 11 13,4 % 

1 748 1 803 2 830 2 058 1 718 2 062 118,0 % 

dotace: admin 1. D. 4 000 5 250 5 250 5 000 5 250 5 079 127,0 % 

NNO Tvorba včel. s odb.mat. 19 700 16 500 12 000 11 500 6 512 5 000 25,4 % 

NNO Vzděl. a SPČ, Rozš. znalostí   205 355  975  

NNO IMYB  840      
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NNO Posk.bezpl.por.služeb    200 1 617   

NNO Spolková činnost    630 1 617 1 702  

ostatní 3 3 514 77 1 200  

Dotace celkem 23 703 22 593 17 969 17 762 14 997 12 956 54,7 % 

ostatní výnosy úroky, smluvní 
pokuty prodej pozemku  
plem. evidence,Pietro Filipi 
přef. služeb spolupráce s Mze, 
PP, pohl. 
fin. majetek VÚVč DOL 
nájem pozemku ostatní 
 
 
 
 
 
 
 
celkem 

       

18 6 2 2 2 16 88,9 % 

  121  500 100  

66 67 67 67 100 34 51,5 % 

182 240 197 116 126 123 67,6 % 

  40  522   

255 340 340 170 170 255 100,0 % 

14 15 14 16 18 8 57,1 % 

34 319 113 96 119 122 358,8 % 

569 987 894 467 1 557 658 115,6 % 

        

přijaté členské příspěvky 
ČP 15 % OO  
 
celkem 

18 950 14 980 15 694 15 411 18 564 24 102 127,2 % 

-1 416 -1 391 -1 536 -1 471 -1 467 -1 475 104,2 % 

17 534 13 589 14 158 13 940 17 097 22 627 129,0 % 

příspěvky SKV  99 82 231 277 148  

příspěvky chovy 115       

VÝNOSY CELKEM 43 713 39 133 35 969 34 463 35 659 38 451 88,0 % 

NÁKLADY CELKEM 41 459 38 674 31 547 35 277 35 332 30 422 73,4 % 

H. V. CELKEM 2 254 459 4 422 -814 327 8 029 356,2 % 
PŘÍDĚL DO REZ. FONDU  340 340 170 170 255  

NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. 2 254 119 4 082 -984 157 7 774 344,9 % 

PŘÍDĚL DO SOC. FONDU 140 160 176 204 205 214 152,9 % 

PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P 

 

114 90 93 73 79 

 

PŘÍDĚL DO SF Z ČP 

 

4 097 4 489 4 289 1 222 1 228 
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ROZVAHA    ČSV, z. s. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 46 225 45 563 44 887 44 608 40 666 41 294 

      

Dlohodobý nehmotný majetek Oprávky k 
nehmotnému maj. 
Pozemky 
Budovy,haly, stavby 
Hmotné movité věci 
Dlouhodobý finanční majetek 
Oprávky k dlohod. hm. majetku 
Oprávky ke stavbám 
Oprávky k hmotným movitým věcem 

1 238 1 569 1 899 2 307 2 502 2 762 

-146 -900 -1 653 -2 089 -2 307 -2 502 

37 213 37 226 37 226 37 226 37 170 37 165 

4 748 7 595 7 580 7 580 7 581 8 372 

3 329 482 461 451 383 441 

4 390 4 390 4 390 4 390 690 690 

-4 547 -4 799 -5 016 -5 257 -5 353 -5 634 

-4 065 -4 317 -4 555 -4 807 -4 969 -5 244 

-482 -482 -461 -450 -384 -390 

      

KRÁTKODOBÝ MAJETEK 52 874 55 103 62 192 64 576 74 328 58 332 

Zásoby 
Pohledávky celkem 
Krátkodobý finanční majetek celk. 
Peníze 
Peněžní prostředky účty 

Jiná aktiva celkem 

475 756 611 515 847 457 

565 1 453 878 1 198 1 430 737 

51 821 52 874 60 691 62 856 72 043 51 874 

111 135 131 110 83 146 

51 710 52 739 60 560 62 746 71 960 51 728 

      

13 20 12 7 8 5 264 

AKTIVA  CELKEM 

      

99 099 100 666 107 079 109 184 114 994 99 626 

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 

      

78 329 81 161 88 238 90 165 90 235 97 944 

Vlastní jmění 
Fondy organizace 

Nerozdělený zisk, ztráta 

      

59 313 59 419 59 340 59 262 59 184 59 106 

23 335 25 575 28 649 32 075 32 066 31 994 

      

-6 700 -4 263 -4 173 -359 -1 342 -1 185 

Výsledek hospod.ve schval.řízení 2 381 430 4 422 -813 327 8 029 

       

CIZÍ ZDROJE CELKEM 20 770 19 505 18 841 19 019 24 759 1 682 

Rezervy celkem       

Dlouhodobé závazky celkem       
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Krátkodobé závazky celkem 2 769 1 052 673 660 1 555 1 422 

Dodavatelé 
Zaměstnanci 
Závazky k inst. soc. zab.a veř. ZP 
Daňové závazky 
Jiné závazky 
Dohadné účty pasivní 
Jiná pasiva celkem 
Výdaje příštích období 
Výnosy příštích období 

516 127 108 16 48 152 

408 29 2 3 498 610 

452  2 0 264 309 

1 151 534 314 385 175 111 

127 135 126 111 425 180 

115 227 121 145 145 60 

18 001 18 453 18 168 18 359 23 204 260 

719 126 117 112 105 113 

17 282 18 327 18 051 18 247 23 099 147 

PASIVA  CELKEM 

      

99 099 100 666 107 079 109 184 114 994 99 626 
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