
 Výtah ze zprávy o činnosti a hospodaření ČSV, z.s.,  
 okresní organizace Benešov 

 (volební období 2015 - 2020) 
 

 
 

Usnesení, návrhy a podněty z konference konané v roce 2015 plnil okresní výbor ve složení 28 
členů ze ZO a pětičlenná OKRK. Dle usnesení minulé konference jsme průběžně projednávali a 
zpracovávali podněty a připomínky z jednání OK. Dle usnesení jsme se věnovali zdravotnímu 
stavu včelstev a plnili zodpověděn uložená veterinární opatření (viz dále). Snažili jsme se zlepšit 
osvětovou činnost některých základních organizací (viz níže). Soustavně jsme věnovali pozornost 
práci s mládeží a podporovali organizace, které mají zřízené včelařské kroužky. (viz dále). 

 

Některá základní data ze statistik: 

Počet základních organizace se nezměnil, na okrese máme stále 26 základních organizací. 

Celkový počet včelařů byl na okrese Benešov k prosinci roku 2015 - 1047. Od té doby má 
stoupající tendenci. K srpnu 2020 to je 1133 včelařů. Počet včelařů tedy vzrostl o 86. 
Neorganizovaných včelařů je tu v tuto chvíli asi 42. Stoupající trend kopíruje i počet včelstev, který 
za uplynulé období stoupl o 760 (z 12 963 v roce 2015 na 13 723 letos v srpnu). Tato včelstva se 
nacházejí na 1380 stanovištích. 

 

Přednášky a semináře pro funkcionáře základních organizací: 

Podle poptávky a potřeby se snažíme zařizovat semináře pro naše funkcionáře. Ze seminářů a 
přednášek, které proběhly v rámci okresní organizace bych jmenovala například seminář paní Mgr. 
Jarmily Machové o právních otázkách ve včelařství (v roce 2016), kurz Ing. Františka Krejčího ( rok 
2017) na téma obsluha CISu a zpracování běžné agendy základní organizace, pan MVDr. Miloslav 
Peroutka měl v roce 2018 zajímavou přednášku o novinkách ve včelařství ve světě a počátkem 
tohoto roku proběhla akce pro nákazové referenty s přednáškou MVDr. Jakuba Škrabala o 
nemocech a škůdcích včely.  

K tomu samozřejmě musíme přičíst ještě celou řadu přednášek, které si organizují základní 
organizace samy. Tuto činnost je podle našeho názoru třeba dále podporovat. 

 

Využití výpočetní techniky: 

Zatímco v roce 2015 ještě dvě organizace nepracovaly v CISu, nyní můžeme konstatovat, že se 
tohoto úkolu zhostily všichni, nicméně je také na místě zmínit, že se při letošních výročních 
schůzích vyměnila řada funkcionářů, a tak bychom tomuto bodu i nadále měli věnovat pozornost a 
budeme se snažit poskytovat těmto novým, ale i stávajícím funkcionářům pomoc tak, aby jim byla 
usnadněna práce s agendami jejich ZO. Zejména vidíme rezervy v objednávkách léčiv, které 
neustále některým organizacím činí problémy, stejně tak zpracování a odesílání vzorků občas 
pokulhává. Proto nabízíme v případě potřeby pomocnou ruku.  

Zde bych také ráda upozornila na zřízení nových webových stránek okresu Benešov.  

Jsou dostupné již od března, kdy byla spuštěna jejich prvotní verze. Jsou kompletně z dílny 
Přemka Petráka a najdete je na adrese 

www.oocsvbenesov.cz  

Kromě kontaktů, informacích o jednotlivých základních organizacích, nasměrování pro nové 
včelaře, apod. Je tam velmi důležitá část o aktuální nákazové situaci a velmi užitečný odkaz pro 
nákazové referenty, kde najdou veškeré důležité termíny objednávek, odevzdávání vzorků, apod. 

Rezervy vidím též v emailové komunikaci u některých organizací. Jde o to, že oficiální adresa ve 
formě zo“názevorganizace“@vcelarstvi.cz často není aktivní. To nevadí v případě, že máme k 
dispozici jinou aktivní adresu příslušného zástupce. Ale obzvláště letos se vyměnila řada funkcí a 
nová adresa nám jaksi není k dispozici, a tak pátráme v Cisu a v mailech a šátráme a komplikuje 

http://www.oocsvbenesov.cz/


se nám jakákoli komunikace… Přimlouvám se tedy za používání oficiálních adres, a pokud to není 
možné, tak prosím o aktualizaci údajů v okamžiku změny. 

 

Ekonomika: 

Kompletní zpráva o finančním hospodaření k dispozici na webu www.oocsvbenesov.cz  

Zůstatek k 1.1.2015 …………………………….…    100 670,35 Kč 

Příjmy za uvedené období celkem …….…..…… 2 256 944,49 Kč 

Výdaje za uvedené období celkem ……….…….. 2 247 689,72 Kč 

Zůstatek k 31.12.2019 …………………….……….    109 925,12 Kč 

Proti začátku období zaznamenán nárůst ve výši         9 254,77 Kč. 

Struktura příjmů a výdajů zůstává prakticky shodná, jediné co se  stabilně zvyšuje jsou částky na 
fakturách za léčiva. Letos jsou faktury ještě mnohem vyšší vzhledem k procentuální změně dotací 
na léčiva. Zatímco dříve včelař platil 30% celkové ceny léčiva a 70% dostával na dotacích, tak nyní 
se tento poměr prakticky obrátil a na celkových cenách léčiva je to velmi znát. Proto je nanejvýš 
nutné platit faktury za léčiva včas tak, aby následně okres mohl zaplatit souhrnnou fakturu pro 
VÚVčDol. Dodržujte tedy prosím 14 denní splatnost faktur. 

Koncem roku 2014 ještě 4 organizace neměly vlastní účet, což komplikovalo především výplatu 
dotací 1.D. Jednalo se o organizace Chocerady, Mezno, Ouběnice a Šlapánov. 

Na řešení situace organizace zapracovaly a v současné době již mají účet všechny. 

Bankovní účet OO se používá k platbám faktur za léčiva, k vyplácení dotace na administraci 1.D a 
k výplatám dotací na aerosol, kterou včelaři mohli pobírat v minulém období. 

 

Práce s mládeží v letech 2015 – 2020: 

V souladu s usnesením minulé konference jsme se soustavně věnovali práci s mládeží a 
podporovali organizace, které mají zřízené včelařské kroužky. Momentálně máme 7 včelařských 
kroužků. Z původní iniciativy Přemka Petráka a Františka Hlaváčka vznikla tradice setkávání dětí 
ze včelařských kroužků mládeže i mimo soutěžní kola Zlaté včely. Setkání probíhají každý rok, 
například v Hulicích, Bělicích, či letos proběhne odloženě v Hrachově u Sedlčan.  

Děti z kroužků jsou velmi úspěšné i soutěži Zlatá včela, každoročně se umisťují na výborných 
místech. V loňském roce se konalo krajské kolo Zlaté včely ve Vlašimi. Účast byla přes 80 dětí, 
ohlasy velmi pozitivní. (Podrobnosti o práci s mládeží viz kompletní zpráva.) 

 

Nákazová situace: 

Věnování se zdravotnímu stavu včelstev a zodpověděné plnění uložených veterinárních opatření 
by mělo být samozřejmostí. Obzvláště v současné situaci, kdy se dnes a denně bohužel 
setkáváme nejen s varroázou, ale i s morem včelího plodu. O aktuální nákazové situaci jsou 
pravidelně informováni nákazoví referenti tak, aby mohl být zajištěn monitoring stanovišť v 
ochranných pásmech. V současné době máme na území okresu dvě ochranná pásma vyhlášená 
30. dubna a 5. května tohoto roku, a to na základě klinického nálezu na třech stanovištích (1 u 
obce Ctiboř na Vlašimsku a 2 u obce Litichovice na Divišovsku). Na všech stanovištích se 
přistoupilo k likvidaci postižených včelstev spálením (1 stanoviště celé, 2 stanoviště částečně). 
Tato dvě ochranná pásma zasahují celkem 24 katastrálních území.  

V uplynulých třech letech se také okres Benešov mohl zapojit do akce Hrr na mor, zaměřené na 
vyšetření včelstev na přítomnost MVP, a to zdarma. Účast byla dobrovolná, nicméně ocenili jsme 
snahu řady organizací, které se toto snažily využít k plošnému monitoringu stavu. V minulých 
letech došlo k záchytu MVP ze vzorků, letos byly všechny vzorky vyšetřované v rámci této 
kampaně negativní. 

(Problematika zdravotního stavu včelstev je obsáhlá – podrobnosti viz kompletní zpráva.) 

 

(Zpracovala Hanka Chmelová) 

http://www.oocsvbenesov.cz/

