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Milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2017 nebyl opět v práci a činnosti Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., (dále PSNV-CZ) 
nijak výjimečným. Naše činnost se stejně jako v minulých letech soustředila především na téma vzdělávání 
včelařů, na problematiku zdraví včel a také na všestranně přínosná setkávání včelařů. Rok 2017 byl také rokem 
sněmovním. 
Ve vzdělávání jsme i v roce 2017 pokračovali dvouletým akreditovaným učebním oborem Včelař na SOU v Blatné 
(zprostředkování lektorů pro výuku) a jednoletou Moravskou včelařskou školou na SLŠ v Hranicích (lektoři 
a logistika v režii PSNV-CZ). Realizovali jsme již 14. ročník oblíbených Letních škol nástavkového včelaření, jimiž 
prošlo přes 150 zájemců o nové postupy ve včelaření. V oblasti vzdělávání pokračovaly projekty jako Pražská 
včelařská setkávání a Olomoucká včelařská setkávání a dvoudenní kurzy o nemocech včel.
Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala nejen v rámci projektu Monitoringu výskytu roztoče Varroa destructor 
(VMS).
PSNV-CZ je aktivním členem mezinárodního projektu monitoringu zimních ztrát včelstev realizovaného asociací 
COLOSS.
V září 2017 jsme v Brně opět organizovali Medové slavnosti, její součástí byla soutěž o Med roku 2017. Tato akce 
proběhla pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
V rámci velice úspěšné Mezinárodní apiterapeutické konference konané v říjnu 2017 ve Kdyni pod záštitou 
PSNV-CZ a starosty města Kdyně pana Jana Löffelmanna bylo pokřtěno české vydání knihy Filip Terč, jejímž 
vydavatelem je PSNV-CZ.

Radomír Hykl
kancelář PSNV-CZ
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Poslání a cíle PSNV-CZA
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti 
představovat taková řešení chovu včel, která jej činí 
jednodušším a přitažlivějším pro včelaře. 

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
 péčí o růst odborné úrovně členů;
 prací na dlouhodobě udržitelných postupech 

zlepšování zdravotního stavu včelstev;

 propagací jednoduchých a levných úlových sys-
témů, v našem případě hlavně ve světě nejrozší-
řenějšího Langstrothova nástavkového úlového 
systému;

 vytvářením podmínek pro propagaci a prodej 
včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;

 vydáváním odborného  časopisu a dalších publi-
kací.

Činnost PSNV-CZ v roce 2017B
1. Časopis Moderní včelař
XIV. ročník celobarevného odborného časopisu 
Moderní včelař začal v roce 2017 poprvé vycházet jako 
měsíčník v rozsahu 48 stran a zároveň byla spuštěna 
elektronická verze časopisu. Časopis je volně v prodeji 
na stáncích a v trafi kách. V průběhu roku 2017 mírně 
stoupal počet předplatitelů i prodaných výtisků. 
Kromě pravidelných rubrik a reportáží byly v roce 2017 
v časopise uveřejněny články věnované elektronizaci 
a monitoringu ve včelařství, novele veterinárního 
zákona, vývozu a dovozu včel, matek a včelích pro-
duktů, ozdravným opatřením a aktuálním tématům.

2. e-Věstníky
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV-CZ 
pokračovalo vydávání elektronického Věstníku 
(e-Věstník). Tento způsob komunikace má u včelařské 
obce velký ohlas a je funkčním komunikačním kaná-
lem mezi členy naší geografi cky rozptýlené komunity. 
V roce 2017 vyšlo 15 čísel e-Věstníku.

3. Vydavatelská činnost
PSNV-CZ vydala v roce 2017 tyto publikace:
• kol. autorů: Včelkovánky (edice pro děti – 

omalo vánky, rýmovaný příběh,  zajímavosti); 
ISBN 978-80-270-2291-5

• kol. autorů: Včelařství – svazek II. (s kapitolami 
Biologie včely medonosné a Šlechtění včel 
a chov matek); ISBN 978-80-270-0776-9

• Gregor Pivec: Filip Terč – průkopník moderní 
apiterapie (překlad ze slovinského originálu); 
ISBN 978-80-270-2758-3

4. Pracovní kalendář na rok 2017
Velký pracovní nástěnný kalendář s užitečnými infor-
macemi a možností zapisování údajů byl včelařům 
distribuován zdarma na včelařských akcích. Na ka-
lendáři se nezapomnělo na pomůcku pro chov ma-
tek, kterou včelaři dle ohlasů hojně využívají. Výroba 
kalendáře je fi nancována z inzerátů sponzorů.

5. Lokální spolková činnost 
pod záštitou PSNV-CZ 

Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezánek pod ve-
dením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku – projekt 
pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem 
Slezan.

6. Dotace SZIF 
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky or-
ganizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace v rámci 
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. PSNV-CZ uspořádala v roce 2017 celkem 
100 přednášek a 71 kurzů a byl veden jeden včelař-
ský kroužek. 
Další přednášky a kurzy byly vedeny lektory PSNV-CZ 
v rámci akcí pořádaných ZO Českého svazu vče-
lařů a jiných nově vzniklých včelařských sdružení 
po celé ČR. 
7. Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2017 pokračovalo v Blatné studium v učeb-
ním oboru Včelař, který byl akreditován v roce 2011. 
Celkový počet žáků v prvním a druhém ročníku je 50. 
Dálková forma učebního oboru Včelař trvá dva roky. 
O studium je stále velký zájem. Do prvního ročníku 
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pro školní rok 2017–2018 bylo podáno 40  přihlášek. 
Více informací je na webu www.soublatna.cz .

8. Moravská včelařská škola
V Hranicích na Moravě ve spolupráci se Střední les-
nickou školou pokračuje model jednoletého včelař-
ského vzdělávání, který jsme započali v roce 2010 
v Blatné. Jedná se o víkendové přednášky a kurzy 
vedené předními včelařskými odborníky, které jsou 
určeny pro 32 posluchačů. Tato forma vzdělávání je 
plně v režii PSNV-CZ, odbornou úroveň garantuje vče-
lařské oddělení Mendelovy univerzity v Brně.

9. Seznam lektorů PSNV-CZ
Ke dni 31. 1. 2017 byl na SZIF a ČSV (jakožto žada-
tele o dotaci na vzdělávací akce dle Nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších změn) předán 
aktualizovaný seznam lektorů PSNV-CZ. U lektorů 
jsou uvedeny vizitky, témata a zaměření přednášek 
a kurzů, na které je mohou zvát nejen organizátoři 
akcí pod patronací PSNV-CZ. Se SZIF a ČSV bylo do-
jednáno, že lektoři mohou být využíváni na akce po-
řádané i jinými subjekty.
Vizitky lektorů jsou uvedeny na www.psnv.cz (vzdělá-
vaní/lektoři PSNV.) 

10. Vzdělávání lektorů
Ve dnech 2. 12. a 3. 12. 2017 proběhl workshop, je-
hož náplní bylo jednak zhodnocení celého vzděláva-
cího cyklu PSNV-CZ, jednak otázky vzdělávání lektorů, 
lektorské dovednosti a především seznámení s novin-
kami z oboru tak, aby lektoři PSNV-CZ byli na další 
sezonu řádně připraveni. Byl rozpracován plán vzdě-
lávání na rok 2018, včetně XV. ročníku LŠNV.

11. Letní školy nástavkového včelaření
V průběhu roku 2017 bylo uspořádáno celkem 13 let-
ních škol nástavkového včelaření (Myslíč u Benešova, 
2× Bouzov u Olomouce; Balkova Lhota u Tábora – 
Blatná; 3× Dolní Křečany; Lhotka u Telče; Křivenice 
u Mělníka, Chodov u Domažlic; Jalubí u Uh. Hradiště; 
Lhotka u Telče; Horní Nezly). Školy absolvovalo 157 
začínajících i pokročilých včelařů. V roce 2017 se jed-
nalo již o XIV. ročník těchto populárních škol, při nichž 
si účastníci kromě teoretických informací osvojují 
hlavně praktické dovednosti přímo na včelnicích. 
Školy vedou lektoři a renomovaní specialisté v oboru, 
jak ve smyslu praktickém, tak ve smyslu teoretickém, 
což se také promítá významně do programu každé 
školy. Podstatná část výukového programu, zejména 
ve školách určených pro začátečníky, je vyhrazena 

praktickým činnostem na včelnici a práci se včelami. 
Jedna škola na začátku sezony (tzv. přípravka) byla 
určena úplným začátečníkům. Naopak některé školy 
pro pokročilé byly zaměřeny na výrobu medoviny, 
zpracovaní vosku apod. 
(Více informací na www.lsnv.cz)

12. Pražská včelařská setkávání
Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval 
i v roce 2017 v posluchárně Elektrotechnické fa-
kulty ČVUT a od podzimu na Střední zahradnické 
škole a Středním odborném učilišti v Hloubětíně. 
Jednotlivé přednášky v r. 2017:
• 19. 1. 2017 – Debaty chovatelů včel s veteri-

náři a naopak (MVDr. Pavel Texl, MVDr. Martin 
Jánošík, MVDr. Markéta Kopečná, MVDr. Leoš 
Čeleda, CSc.)

• 23. 2. 2017 – Jak to vidí včely:  výprava 
do světa   včelích smyslů
(RNDr. Štěpánka Dlouhá)

• 26. 10. 2017 – Plemenářský zákon v praxi 
aneb: jaké včely ze zákona můžeme vlastně 
chovat (Ing. Zdenka Majzlíková, Ing. Jiří Hojer, 
RNDr. František Kašpar, Mgr. Tomáš Heller)

• 23. 11. 2017 – Staré ovocné odrůdy jako pas-
tva pro včely (Radim Likoš), 
Jak to dělám špatně, když to správné nefunguje 
(Ing. Karel Jiruš)

• 14. 12. 2017 – Včelaření v blízkosti ohniska 
moru plodu (Ing. Jan Jindra)

13. Olomoucká včelařská setkávání
Cyklus přednášek pro včelaře a veřejnost se konal tra-
dičně v prostorách Palackého university:
• 21. 1. 2017 – Otravy včel 

(doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)
• 18. 2. 2017 – Odolnost proti nemocem z hle-

diska šlechtění včel 
(Ing. Květoslav Čermák, CSc.) 

• 23. 3. 2017 – Moderní pohledy na včelí pro-
dukty (MUDr. Jiří Brožek)

• 14. 10. 2017 – Kyselina šťavelová a nemoci včel 
(RNDr. Leopold Matela)

• 18. 11. 2017 – Ekologie krajiny a chov včel 
(doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.)

• 16. 12. 2017 – Příčiny a prevence ztrát včelstev 
(Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.)

14. Výstavy
V roce 2017 se PSNV-CZ zúčastnila těchto význam-
nějších výstav konaných na území České republiky:
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• 31. 3.–2. 4. 2017 – FLORIA Kroměříž, výstava 
myslivosti, rybářství a včelařství

• 20.–23.4.2017 – Flora Olomouc, včelařská 
expozice v rámci jarní zahrádkářské výstavy

• 11.–14. 5. 2017 – ANIMAL TECH Brno, národní 
výstava hospodářských zvířat, s níž souběžně 
proběhly tyto akce: Mezinárodní veletrh pro ži-
vočišnou výrobu, Národní výstava myslivosti, 
Veletrh udržitelného života v krajině NATUR 
EXPO BRNO

• 24.–28. 5. 2017 – NATURA VIVA Lysá 
nad Labem, Mezinárodní výstava všeho 
pro myslivce, rybáře a včelaře

• 24.–29. 8. 2017 – Země živitelka České 
Budějovice, 44. ročník mezinárodního agro-
salonu s výstavou zemědělské techniky, zvířat 
a produktů

• 15.–23. 9. 2017 – Zahrada Čech Litoměřice, 
40. ročník se zaměřením na všechny zahrád-
káře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky 
přírody

• 22.–24. 9. 2017 – Život na zahradě, 14. ročník 
výstavy pro zahrádkáře a včelaře v Ostravě

Stánek PSNV-CZ propaguje na výstavách obor včelař-
ství, kvalitní včelí produkty přímo od včelaře, svoji 
činnost a nabízí poradenství v chovu včel a prodej 
různých publikací včetně DVD a časopisu Moderní 
včelař.
Účast na výstavách byla realizována za fi nanční pod-
pory ministerstva zemědělství.

15. Zimní včelařská konference 
František Vogl 2017

Dne 21. 1. 2017 se v Plzni konala konference po-
řádaná u příležitosti 160. výročí výroby první české 
voskové mezistěny s podtitulem „Včelí vosk – nedo-
ceněný včelí produkt“. Na programu byly tyto před-
nášky (více na https://vogl2017.webnode.cz/):
• František Vogl – první kovový lis na voskové 

mezistěny na světě, aneb co se ve starých 
včelařských knihách nedočtete (Ing. Martina 
Hřebenářová)

• Porovnání složení panenského díla a voskových 
mezistěn (Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.)

• Světový obchod se včelím voskem a jeho možný 
vliv na kvalitu mezistěn obchodovaných v České 
republice (Mgr. Bronislav Gruna) 

• Policing in honeybees“ („Policejní dohled 
u včel“) – zahraniční host – tlumočená před-
náška v angličtině (Dr. Ulrich Ernst, Ph.D.) 

• Hmyzí endokrinologie, aneb i hmyz má své 
hormony (Ing. Pavel Jedlička, Ph.D.)

• Endokrinní disruptory jako hrozba pro včely 
i člověka / Jak prostředí poškozuje reprodukční 
zdraví člověka (Ing. Jan Nevoral, Ph.D.)

• Včely a volná stavba, aneb zkuste to bez me-
zistěn a bez rámků. Diskuze o kladech a zápo-
rech. Jsou alternativní způsoby včelaření novou 
volbou? (Ing. Ivan Černý)

• Výhody uzavřeného koloběhu vosku 
(MVDr. Zdeněk Klíma) 

16. Jarní seminář nástavkového 
včelaření Nepomuk

PSNV-CZ společně se ZO ČSV Nepomuk pořádala dne 
25. 03. 2017 již čtvrtý Jarní seminář nástavkového 
včelaření. Zazněly následující přednášky:
• Aktuální situace včelařství v ČR (Ing. Petr Texl, 

Jan Turč)
• Včelařství ve starém Římě a Egyptě  

(PhDr. Marie Šotolová)
• Vedení včelstev v nízkonástavkových úlech  

(Ing. František Texl)
• Elektronika a informační technologie ve včelař-

ství  (RNDr. Pavel Mach)
• Jak na varroózu aneb lidské piškvorky  

(Ing. Pavel Holub)
• Novela Plemenářského zákona pohledem práv-

níka (Mgr. Viktor Švantner)
• Novela Plemenářského zákona pohledem vče-

laře (Jiří Přeslička)

17. Nemoci včel
V roce 2017 vedl MVDr. Zdeněk Klíma několik kurzů 
o diagnostice včelích chorob, jejich prevenci a léčeb-
ných metodám s důrazem na varroózu a mor včelího 
plodu.
• 14.–15.1.2017 – kurz na VFU Brno
• 28.–29.1.2017 – kurz v Holešově
• 18.–19.2.2017 – kurz Praha 2, ZŠ Štěpánská
• 1. 4. 2017 – seminář v Ostravě-Heřmanicích
• 22.–23. 4. 2017 – kurz Praha 2, ZŠ Štěpánská

18. Víkend otevřených zahrad 
s včelími dny

Ve dnech 10.–11. 6. 2017 se uskutečnily v Arboretu 
Sofronka v Plzni v rámci akce pořádané PSNV-CZ 
a Správou veřejného statku Města Plzně tyto před-
nášky:
• Kurz pro začínající včelaře s možností včelaření 

ve městě a na střeše (Ing. Miloš Vondruška)



7

• Včelí produkty a apiterapie 
(Ing. Jaroslav Lstibůrek)

• Anatomie a biologie včely medonosné 
(Michal Kabát)

19. Chvála medu
Každoroční největší akce pro milovníky medu a pří-
znivce včelaření na Karlovarsku se konala dne 
29. 7. 2017 na Horním hradě (Hauenštejn). Akci 
zajistil ing. Dušan Michálek a PSNV-CZ. Během dne 
se konaly přednášky na téma včelařský rok a práce 
včelaře, tématu apiterapie se věnoval diplomovaný 
apiterapeut Alexandr Barkov. Součástí akce byla 
ochutnávka medů a medových nápojů a ukázky práce 
včelaře a výroby úlů. 

20. Studený vrch
Tradiční setkání včelařů u rozhledny Studený vrch 
v Brdech na Dobříšsku se konalo 20. 8. 2017. Akci 
pořádal pan Josef Horký. Součástí setkání byla před-
náška Ing. Petra Texla na téma Základy zootechniky 
ve včelařství a kde děláme chyby.

21. Soutěž Med roku 2017
Třetí ročník soutěže „Med roku 2017“ se uskuteč-
nil ve dnech 16.–17. 9. 2017 v Brně, Lužánkách – 
Středisku volného času pod záštitou ministra 
zemědělství pana Mariana Jurečky a za fi nanční 
spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR. Kromě sou-
těže proběhla také odborná mezinárodní konference 
na téma: „Krajina pro trvale udržitelný chov včel“. 
Pro soutěžící včelaře byla účast na mezinárodní 
konferenci zdarma. Po oba dva dny byla v nabídce 
výstava soutěžních medů. Všechny medy – celkem 
176 – měli možnost ochutnat a porovnat nejen vče-
laři, kteří se zúčastnili konference, ale i široká veřej-
nost pro kterou je akce zaměřena, včetně poradenské 
činnosti v oblasti kvality včelích produktů. Na akci 
byla i možnost analýzy kvalitativních parametrů do-
nesených vzorků vlastního medu a řízené degustace 
medů. 
Vše je podrobně popsáno na www.medroku.cz .

22. Coloss 2017
Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, 
které je snahou dát do souvislosti s dalšími možnými 
vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, 
způsoby léčení včelích chorob atp.). Česká republika 
je do projektu zapojená od jara 2014, kdy proběhl 
pilotní monitoring stavu českých včelstev.

V Turecku se od 29. 9. do 4. 10. 2017 konal jubi-
lejní 45. Mezinárodní včelařský kongres Apimondia.  
Přednška „Čtyřletá spolupráce Rakouska a České 
republiky při zkoumání ztrát včelstev“ byla prezen-
tována na Apimondii 2017 členem redakční rady 
Moderního včelaře Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D., 
z Univerzity Palackého v Olomouci.
Účast na kongresu, včetně dalších nákladů projektu 
Coloss, byla realizována PSNV-CZ za fi nanční pod-
pory Ministerstva zemědělství ČR.

23. Mezinárodní apiterapeutická konference
PSNV-CZ pořádala ve spolupráci s městem Kdyně 
v okrese Domažlice ve dnech 28.–29. 10. 2017 
Mezinárodní apiterapeutickou konferenci. Akce 
se konala jako připomínka stého výročí úmrtí 
Dr. med. Filipa Terče, který je považován za zakla-
datele moderní apiterapie. Tento lékař se narodil 
v Prapořišti u Kdyně a zemřel v místě své dlouholeté 
praxe, ve slovinském Mariboru.
První den konference patřil přednáškám. Pozvání 
přijali přednášející: Moisés Asís, JD, Ph.D., MSW 
(USA); Dr. Perdo Pérez Gómez (Španělsko); 
univ. prof. Bogdan Kędzia (Polsko); Mgr. Silvie 
Dostálková, Ph.D. (Olomouc); Alexandr Barkov 
(Karlovy Vary); Ing. Štefan Demeter (Bratislava); 
MVDr. Zdeněk Klíma; Gabriela Hiklová (ČAPIS). Druhý 
den patřil workshopům. Zájemci se naučili léčivé 
včelí produkty aplikovat přímo v praxi. Více informací 
naleznete na www.fterc.cz.

24. Podzimní seminář nástavkového 
včelaření a Sněm PSNV-CZ 

V předvečer sněmu PSNV-CZ proběhl dne 3. 11. 2017 
ve Zruči nad Sázavou workshop na téma Úlový mo-
nitoring prakticky, na němž přednášející Mgr. Tomáš 
Ivanský mimo jiné objasnil, jak si opatřit potřebný 
software/hardware, jak data zpracovávat a jak sys-
tém integrovat s dalším softwarem, např. včelařskou 
evidencí.
Hlavním bodem dopoledního programu Sněmu dne 
4. 11. 2017 byla přednáška RNDr. Mgr. Štěpána 
Ryby, Ph.D., na téma Virová, bakteriální a houbová 
onemocnění včel.
Součástí odpoledního sněmu byly volby části rady 
a předsedy, kterého poprvé zvolili sami účastníci 
sněmu. Sněm dále projednal zprávu o hospodaření 
a činnosti spolku včetně změn ve stanovách. Během 
jednání byly projednány náměty pro činnost PSNV-CZ 
v dalším období. 
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Výnosy v celých tisících Kč Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 314 3 720 5 034

Přijaté příspěvky 308 0 308

Dotace SZIF 317 0 317

Dotace MZe 836 0 836

Dotace 1.D 3 0 3

Provozní dotace celkem 1 156 0 1 156

Výnosy celkem k 31. 12. 2017 2 788 3 720 6 498

Hospodářský výsledek před zdaněním 296 315 611

Hospodářský výsledek po zdanění 296 306 602

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne: 28. 6. 2018

Podpis statutárního orgánu:

Bc. Vojtěch Hajný

Finanční zpráva

Náklady v celých tisících Kč Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 0 1 226 1 226

Osobní náklady 536 1 024 1 560

Daně a poplatky 11 18 29

Ostatní náklady 1 935 3 405 5 887

Náklady celkem k 31. 12. 2017 2 482 3 405 5 887

C

Bc. Vojtěch Hajný
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017
v celých tisících Kč

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 2 455 3 019

I. Zásoby 494 383

II. Pohledávky 192 603

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 1 769 2 033

IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 2 455 3 019

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1 949 2 501

I. Jmění celkem 1 231 1 890

II. Výsledek hospodaření celkem 718 611

B. Cizí zdroje celkem 506 516

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 193 169

IV. Jiná pasiva celkem 313 347

Pasiva celkem 2 455 3 017

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne: 28. 6. 2018

Podpis statutárního orgánu:

Bc. Vojtěch HajnýBc. Vojtěch Hajný
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1. Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme s Minis-
terst vem zemědělství, Státní veterinární správou ČR 
a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce 
2017 se PSNV-CZ zúčastnila jednání MZE, týkající 
se grantu MNO.

2. Mendelova společnost 
pro včelařský výzkum, z. s. (MSVV)

Spolupráce s MSVV je vzhledem ke kompatibilitě cílů 
a personálnímu propojení na velmi dobré úrovni. 
Mnozí členové se účastní pravidelných akcí MSVV, 
seminářů na včelnicích předních odborníků a diskusí 
o metodice chovu. Řada členů PSNV-CZ je zapojena 
v projektu MSVV „Vyhledávání varroatoleratních včel-
stev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich 
chov a selekce“.

3. Mendelova univerzita Brno
Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garantem 
mnoha včelařských aktivit, které PSNV-CZ pořádá. 
MU Brno je odborným garantem výuky Moravské 
včelařské školy.

4. Univerzita Palackého Olomouc
SSpolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc je 
intenzivní zejména v rámci mezinárodního projektu 
sledování zimních úhynů včelstev v rámci asociace 
COLOSS. Členové PSNV-CZ jsou do projektu zapojeni 
včetně propagace a seznamování s výsledky projektu. 

Hlavním koordinátorem za UP Olomouc je Mgr. Jiří 
Danihlík, Ph.D.
Společně s MSVV a UP Olomouc se PSNV-CZ spolu-
podílela na organizaci odborných seminářů týkajících 
zdraví včel.

5. Střední odborné učiliště Blatná
Jihočeská včelařská škola se díky spolupráci SOU 
Blatná a PSNV-CZ přetransformovala od září 2011 
na akreditovaný učební obor 41-51-H/02 Včelař. Jedná 
se o dálkovou formu zkráceného studia s výstupním 
výučním listem. Studium je dvouleté se závěrečnými 
zkouškami. 50 % výuky představuje odborný výcvik. 
Učitelé tohoto oboru jsou převážně lektoři PSNV-CZ. 
Každým rokem obor Včelař navštěvuje 50 studentů.

6. Střední lesnická škola Hranice 
Moravská včelařská škola představuje soubor víken-
dových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů zajiš-
ťovaných PSNV-CZ a jejími lektory a spolupracovníky.

7. Spolek chovatelů včely tmavé
Spolupráce se Spolkem chovatelů včely tmavé je 
velmi úzká, zejména ve věci budování oplozovací sta-
nice, pořádání seminářů a workshopů. 

8. Český svaz včelařů, z. s. (ČSV)
Na úrovni základních a okresních organizací ČSV je 
spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí pořáda-
ných ČSV je zajišťováno lektory PSNV-CZ.

Poděkování

PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou 
členských příspěvků, které jsou využívány k naplnění 
cílů společnosti. SZIF děkujeme za fi nanční příspěvky 
na vzdělávací aktivity. Děkujeme MZE za poskytnutí 
fi nančních prostředků z projektů NNO. 

V neposlední řadě děkujeme všem včelařům a dal-
ším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky, nýbrž 
i svojí činnosti přispěli k úspěšné realizaci vzděláva-
cích a prezentačních akcí.

Partnerství a spolupráceD

E
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Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Spisová značka L 3171 vedená u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích

Sídlo společnosti:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Staroměstská 2362/6a, 370 04 České Budějovice

Kancelář společnosti:
Hlavní 99, 753 56 Opatovice
tel.: 773 899 716

Kontakty a identifi kační údaje
Statutární představitel:
předseda a první místopředseda

e-mail: 
info@psnv.cz  www.psnv.cz  www.modernivcelar.eu

IČ: 265 19 836, DIČ CZ 265 19 836
PSNV-CZ je plátcem DPH
Bankovní spojení: 2200517978 /2010

Výroční zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., za rok 2017
Vydala PSNV-CZ, z. s., v roce 2018

Rada PSNV-CZ
Předseda do 4. 11. 2017: RNDr. Leopold Matela 
 od 4. 11. 2017: Ing. František Hubáček
První místopředseda: Bc. Vojtěch Hajný
Členové k 31. 12. 2017: Mgr. Zdenka Cutáková; 
Mgr. Tomáš Ivanský; PhDr. Jiří Matl; Mgr. Alena 
Machová, MBA; RNDr. Leopold Matela; Ing. Petr Texl, 
Ing. Miloš Vondruška

Dozorčí rada PSNV-CZ:
Předseda: Ing. Vladimír Sabolovič;  
Členové: Ing. Marek Konvičný; Pavel Novák

Ředitel kanceláře: Radomír Hykl

Jednatel:  Michal Kabát

Časopis MODERNÍ VČELAŘ

Šéfredaktor: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Jaroslav Prýmas; Ing. Petr Texl

Redakční rada:
Ing. Květoslav Čermák, CSc.; Ing. Ivan Černý;  
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.; Ing. Pavel Fiĺo; 
Mgr. Bronislav Gruna; Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.; 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.; 
Doc. RNDr. František Weyda, CSc.

PSNV-CZ měla v roce 2017 jednoho stálého zaměstnance – ředitele kanceláře; ostatní funkce vykonávají zvolení 
členové dobrovolně. Práce šéfredaktora časopisu Moderní včelař je vykonávána na základě Smlouvy o dílo. Stav 
členské základny k 31. 12. 2017 byl 817 členů.

Bc. Vojtěch Hajný, první místopředseda
V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2018

Orgány PSNV-CZ F

G
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