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Milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2020 byl v práci a činnosti Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., (dále
PSNV-CZ) poznamenán pandemií infekčního onemocnění Covid-19 způsobené koronavirem
SARS-CoV-2. Tím byla velmi omezena obvyklá činnost zpravidla zaměřená na téma vzdělávání
včelařů, na problematiku zdraví včel a také na všestranně přínosná setkávání včelařů. V roce 2020
se měl konat řádný sněm, ale z důvodů zdravotních rizik i nařízení vlády se konat nemohl a byl
odložen.
Ve vzdělávání jsme i v roce 2020 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). Z důvodu omezení týkající se Covid - 19.
ročníků byla výuka uvedených škol přizpůsobena vyhlášeným omezením Vlády ČR
XVII. ročník oblíbených Letních škol nástavkového včelaření, jimiž prošlo na 93 zájemců o nové
postupy ve včelaření. V oblasti vzdělávání pokračovaly projekty jako Pražská včelařská setkávání,
Olomoucká včelařská setkávání a Valašské včelařské vzdělávání pouze na jaře. Podzimní běhy
těchto cyklů byly zrušeny opět z důvodů zdravotních rizik.
Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala v rámci vzdělávacích aktivit.
PSNV-CZ je aktivním členem mezinárodního vědeckého projektu monitoringu zimních ztrát včelstev
realizovaného asociací COLOSS a dále spolupracuje na organizaci následného mezinárodního
vzdělávacího semináře.
V říjnu 2020 jsme v Brně opět organizovali “Národní výstavu medu” nově v prostorách staré radnice.
Její součástí byla soutěž o Med roku 2020. V listopadu roku 2020 jsme si měli připomenou dvacáté
výročí vzniku PSNV pořádáním Mezinárodní včelařské konference “Člověk a včela v roce 2020”, ale
i tako akce musela být zrušena.
Vzhledem ke členství v ASZ ČR se PSNV-CZ, z.s. zúčastnila pravidelných zasedání rady ASZ
a uvítali jsme možnost prezentovat se na Národních dožínkách ASZ. Kancelář PSNV-CZ, z.s.
spolupracuje s kanceláři ASZ ČR nejen v otázkách právních, či v možnostech připomínkování nově
vzniklých legislativních změn, ale například také v propagaci akcí PSNV-CZ prostřednictvím
tiskových zpráv.
Radomír Hykl
kancelář PSNV-CZ
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A Poslání a cíle PSNV-CZ
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 systémů, v našem případě hlavně ve světě
nejrozšířenějšího Langstrothova nástavkového úlového systému;
● vytvářením podmínek pro propagaci a prodej včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;
● vydáváním odborného časopisu a dalších publikací.

B Činnost PSNV-CZ v roce 2020
1.
Časopis Moderní včelař
XVI. ročník celobarevného odborného časopisu Moderní včelař vycházel v roce 2020 jako měsíčník
v rozsahu 48 stran a souběžně je také vydávána elektronická verze časopisu. Ke stávajícímu
distributorovi vydavatelství Magnet Press Slovakia přibyl od září 2020 další distributor - web
predplatit.cz provozovaný společností PrePay s.r.o. Časopis je volně v prodeji na cca 600 stáncích
a v trafikách. V průběhu roku 2020 mírně stoupal počet předplatitelů i prodaných výtisků. Kromě
pravidelných rubrik a reportáží byly v roce 2020 v časopise uveřejněny články věnované těmto
tématům:
● Včelstvo v mrazech (MV1)
● Včelomorka obecná (MV2)
● Nové včelařské plodiny (MV3)
● Pastování medu (MV4)
● Inseminace matek (MV5)
● Organické kyseliny (MV6)
● Náhražky ve včelaření (MV7)
● Rámky (MV8)
● Povrchová úprava úlů (MV9)
● Úlové váhy (MV10)
● Apidomky (MV11)
● Zvukové projevy včel (MV12)
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 kanálem mezi členy naší geograficky rozptýlené komunity. V roce 2020 vyšlo deset
čísel e-Věstníku, z toho jedno číslo bylo určeno nejen členům společnosti, ale i širší včelařské
veřejnosti.
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3.
Vydavatelská činnost
PSNV-CZ vydala v roce 2020 tyto publikace:
● učebnice Včelařství svazek III. s tématy: Včelí pastva a její zdroje, Včelí produkty, Medovina
a nápoje z medu;
● kolektiv autorů připravoval vydání posledního svazku učebnice Včelařství č. IV. s tématy:
Zařízení pro získávání včelích produktů, Profesionální včelařství, Marketing a vedení malého
podniku.
4.
Pracovní kalendář na rok 2021
Velký pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informacemi a možností zapisování údajů a pro rok
2021 s plánováním chovu matek, byl včelařům distribuován zdarma na včelařských akcích. Výroba
kalendáře je financována z inzerátů sponzorů. Kalendář nesl banner 150 let od narození Quida
Sklenara šlechtitele matek a schéma chovu matky.
5.
Lokální spolková činnost pod záštitou PSNV-CZ
Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezánek pod vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku je
projekt pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem Slezan. Setkávání v počtu 30 - 50
včelařů je zaměřeno nejen na teoretické vzdělávání, ale i praktické ukázky zásahu ve včelstvech,
včetně seznamování se s postupy danými legislativními změnami v oboru.
6.
Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky organizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace
v rámci Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PSNV-CZ uspořádala v roce
2020 celkem 21 vzdělávacích akcí a byly vedeny tři včelařské kroužky. Čerpání dotací pro
vzdělávací akce vedené lektory ze seznamu SOU Blatná (především z řad PSNV-CZ) bylo zajištěno
prostřednictvím SOU Blatná. Další přednášky a kurzy byly vedeny v rámci akcí pořádaných ZO
Českého svazu včelařů a jiných nově vzniklých včelařských sdružení po celé ČR.
Prostřednictvím PSNV-CZ bylo v roce 2020 také možné žádat o úhradu nákladů na rozbory medu
u akreditovaných laboratoří.
7.
Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2020 pokračovalo v SOU Blatné studium ve dvouletém učebním oboru Včelař, který je
akreditován od roku 2011. Jedná se o dálkovou formu zkráceného studia s výstupním výučním
listem. Studium je dvouleté se závěrečnými zkouškami. 50 % výuky představuje odborný výcvik.
PSNV-CZ jako odborný garant tohoto učebního oboru zprostředkovává lektory pro tuto výuku.
Kapacita dálkového studia byla 50 studentů. O výuku je značný zájem. Převis zájemců se musí řešit
přijímacími zkouškami. V roce 2020 se podařilo připravit navýšení kapacity včelařského studia na 60
studentů pro následující školní rok 2021/2022. Z důvodu pandemických omezení vyhlášených
Vládou ČR musela být výuka na jaře a v zimě vedena distančně.
8.
Moravská včelařská škola
V Hranicích na Moravě ve spolupráci se Střední lesnickou školou pokračuje model jednoletého
včelařského vzdělávání, který jsme započali v roce 2010 v Blatné. Jedná se o víkendové přednášky
a kurzy vedené předními včelařskými odborníky, které jsou určeny pro 31 posluchačů. Jedná se
celkem o devět výukových víkendů, které jsou zaměřeny nejen na teoretickou výuku, ale i na
praktickou výuku na včelnici v arboretu SLŠ. Tato forma vzdělávání je plně v režii PSNV-CZ,
odbornou úroveň garantuje včelařské oddělení Mendelovy univerzity v Brně. Za období leden až
červen byl realizován IX. ročník. Vinou omezení týkajících se Covidu - 19 nebylo možné od října
2020 zahájit výuku X. ročníku.
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9.
Seznam lektorů PSNV-CZ
Ke dni 31. 1. 2020 byl na SZIF prostřednictvím SOU Blatná (jakožto žadatele o dotaci na
vzdělávací akce dle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve znění pozdějších změn) předán
aktualizovaný seznam lektorů z řad PSNV-CZ. U lektorů jsou uvedeny vizitky, témata a za-měření
přednášek a kurzů, na které je mohou zvát organizátoři akcí nejen pod patronací PSNV-CZ.
Seznam těchto lektorů je udržován také na spolkovém webu v sekci vzdělávání.
10.
Vzdělávání lektorů
V roce 2020 byla opět naplánována organizace workshopu pro lektory, jehož náplní bývá
seznámení s novými podmínkami při zabezpečování lektorské činnost v ČR a seznámení
s novinkami z oboru tak, aby lektoři PSNV-CZ byli na další sezonu řádně připraveni. Bohužel
workshop naplánovaný v prostorách SOU Blatná musel být vinou pandemických opatření zrušen.
11.
Letní školy nástavkového včelaření
V průběhu roku 2020 bylo uspořádáno celkem 7 letních škol nástavkového včelaření (1x Vražné, 3x
Dolní Křečany, 3x Kunvald). Školy absolvovalo 93 začínajících i pokročilých včelařů.
V roce 2020 se jednalo již o XVIII. 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. Naopak některé školy pro pokročilé byly zaměřeny na apiterapii. Bohužel rozsah i praktická
náplň
letních
škol
značně
ovlivnila
pandemická
situace.
(Více
informací
na
psnv.cz/vzdelavani/letni-skoly)
12.
Projekt Den otevřených úlů
První ročník Dne otevřených úlů v České republice se konal v květnu 2019. Inspirací pro Den
otevřených úlů byla stejnojmenná akce rakouských včelařů Tag des offenen Bienenstocks. Cílem
bylo přiblížit včelařství široké veřejnosti přímo na včelnicích. Celostátní akci při příležitosti
Světového dne včel chtěla PSNV-CZ uspořádat také na jaře roku 2020, ale bohužel ji musela zrušit
z důvodu pandemie covid-19.
13.
Pražská včelařská setkávání
Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval také v roce 2020 v Goethe Institutu za
spolupořadatelství PSNV-CZ, Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 i sdružení Hradčanské včely , ale
pouze na jaře. Bohužel ohlášená březnová přednáška Erika Österlunda musela už ýt zrušena stejně
jako celý podzimní běh. Uskutečněné přednášky v roce 2020 byly:
● 22. 1. 2020 – Racionalizace ve včelařství a novinky na Apimondii 2019 v Montréalu
(František Texl) + seznámení se změnami MKZ (Markéta Kopečná);
● 20. 2. 2020 – Vedení včelstev, vliv zásob a chov matek z vajíček (Jiří Marx).
14.
Valašské včelařské vzdělávání
Na jaře pokračoval druhý ročník přednáškového cyklu Valašské včelařské vzdělávání, který probíhal
ve Valašském Meziříčí v Kulturním domě Hrachovec. Bohužel ohlášená březnová přednáška
Mariana Solčanského musela být zrušena stejně jako celá podzimní část. Uskutečněné přednášky
v roce 2020 byly:
● 12. 1. 2020 – Včelí pastva na míru aneb hodnocení současného stavu a možností, jak
vylepšit potravní nabídku včel v blízkém okolí (Kateřina Smékalová);
● 9. 2. 2020 Tvorba oddělků (Jaroslav Juráň).
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15.
Olomoucká včelařská setkávání
Cyklus přednášek seznamuje s novinkami z oboru a vzdělává nejen včelaře, ale i veřejnost.
Přednášek se účastnili posluchači ze všech koutů republiky a také ze Slovenska. O přednášku
doktora Přidala byl tak enormní zájem, že významě převyšoval kapacitu auly Přírodovědecké fakulty
se 160 místy, největší to tamní posluchárny. I ostatní přednášky se konaly v důstojných prostorách
učeben přírodovědecké fakulty Palackého univerzity:
● 12. 1. 2020 – Příčiny a souvislosti úhynů (Bronislav Gruna);
● 15. 2. 2020 – Kyselina šťavelová jako efektivní varroacid (Antonín Přidal);
● 8. 3. 2020 – Úživnost krajiny medovicové snůšky, producenti medovice, melecitozní snůška
(Michal Počuch).
Bohužel celý následující již naplánovaný podzimní běh musel být zrušen.
16.
e-Přednášky
V důsledku podzimní pandemické situace se muselo zrušit mnoho chystaných vzdělávacích akcí.
Proto byli členové osloveni anketou kladoucí otázky ohledně zájmu o online vzdělávání. Díky
vysokému zájmu o tuto formu vzdělávání započaly pravidelné online přednášky na platformě Zoom
v prosinci 2020 s přesahem do dalšího roku. Přednáška v roce 2020 byla:
● 17. 12. 2020 – Nadšení a zklamání z různých cest zkoušených při ošetřování včelstev nejen
při zvládání varroózy (Jiří Danihlík).
17.
Výstavy
V roce 2020 se PSNV-CZ zúčastnila těchto významnějších výstav konaných na území České
republiky:
● 1. 8. 2020 – Chvála medu na Horním hradě u Ostrova nad Ohří;
● 4. 9. 2020 – Selské dožínky ASZ na statku Sotonových v Trstěnici;
● 19. 9. 2020 – Den otevřených dveří ve Vodním domě a Včelím Světě v Hulicích;
● 1. – 4. 10. 2020 Flora Olomouc, podzimní zahradnická výstava;
● 10. – 11. 10. 2020 – Národní výstava medu Brno.
Stánek PSNV-CZ propaguje na výstavách obor včelařství, 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 finanční podpory ministerstva zemědělství.
18.
Jarní seminář nástavkového včelaření Nepomuk
Vinou epidemické situace nemohli PSNV-CZ společně se ZO ČSV Nepomuk uspořádat 28. března
roku 2020 plánovaný již sedmý Jarní seminář nástavkového včelaření.
19.
Chvála medu
Kastelán Pavel Palacký připravil v sobotu 1. 8. 2020 ve spolupráci s PSNV-CZ další ročník Chvály
medu na Horním hradě u Ostrova nad Ohří. PSNV-CZ zde vystavovala nabídku knih a časopisů.
K průběhu celé akce přispěla také přednáškami:
● Náhražky ve včelařství (Petr Texl);
● Včely očima našich předků (Marie Šotolová);
● Přirozený život včel (Petr Texl).
20.
Selské dožínky ASZ
Tradičních oslav zdárného konce žní členů Asociace soukromého zemědělství se v pátek 4. 9. 2020
zúčastnila také PSNV-CZ se svým stánkem. Hostitelem této společenské akce v selském stylu byl
statek rodiny Sotony v Trstěnici nedaleko Litomyšle. Po předání dožínkového věnce následoval
hlavní program dožínek.
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21.
Den otevřených dveří ve Vodním domě a Včelím Světě
Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo v sobotu 19. 9. 2020 Den otevřených dveří ve Vodním
domě a ve Včelím světě v Hulicích nedaleko Zruče nad Sázavou. Cílem bylo představit veřejnosti
unikátní stálou expozici, která ukazuje hravým způsobem život včelstva a věci související. PSNV-CZ
se akce zúčastnila jako vystavovatel s nabídkou knih a časopisů. K průběhu celé akce přispěla také
přednáškami Radomíra Hykla a Michala Počucha.
22.
Soutěž Med roku 2020
Šestý ročník soutěže „Med roku 2020“ se uskutečnil ve dnech 10. – 11. října 2020 v centru Brna
v budově staré Radnice. Po oba dva dny byla v nabídce výstava soutěžních medů. Všechny medy –
celkem 146 – měli možnost ochutnat a porovnat nejen včelaři, ale i široká veřejnost, na kterou je
akce zaměřena, včetně poradenské činnosti v oblasti kvality včelích produktů.
V době konání výstavy již platila různá vládní nařízení a omezení. Ta celou akci poněkud
komplikovala. Bylo potřeba dodržovat maximální počet deseti osob, povinné roušky, dezinfekci
rukou, atd. Odborná konference, která tradičně probíhá během soutěže, tentokrát připravená na
téma “Včelí pastva” musela být zrušena.
Z pohledu organizátorů této akce je patrná stále rostoucí popularita a zájem veřejnosti navštívit tuto
akci. Na akci byla i možnost analýzy kvalitativních parametrů donesených vzorků vlastního medu
a řízené degustace medů. Vše je podrobně popsáno na medroku.cz.
23.
Sněm PSNV-CZ
IX. Sněm se měl konat dne 7. 11. 2020 v hotelu Astra v Praze. V předvečer sněmu bylo plánováno
také otevřené jednání Rady na témže místě. Nařízení vlády bohužel znemožnilo konání obou
setkání, proto byl sněm i otevřené jednání rady odloženo na období, kdy je pandemická situace
dovolí.
24.
COLOSS
Mezinárodní asociace COLOSS koordinuje jeden ze svých hlavních cílů zaměřených na monitoring
úspěšnosti zimování včelstev. V České republice zajišťuje koordinaci monitoringu COLOSS
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v úzké spolupráci s PSNV-CZ. Cílem je
zapojit včelaře do sběru dat, která jsou následně odborně vyhodnocována, tzv. Citizen Science –
občanská věda. PSNV-CZ se podílí na propagaci projektu na svých akcích i v časopise Moderní
včelař, kde jsou prezentovány také dosažené výsledky. V zimě 2019/20 činily dle tohoto průzkumu
ztráty 20,8 %, do VII. ročníku se zapojilo 1729 respondentů z celé ČR.
Realizační tým českého COLOSS monitoringu organizuje ve spolupráci s PSNV-CZ každoroční
seminář na PřF UP v Olomouci za účasti významných zahraničních vědců, ale plánovaný na
24.listopad roku 2020 musel být v důsledku epidemické situace zrušen.
Svou podporou projektu se tak PSNV-CZ podílí jak na vzdělávání včelařské veřejnosti, tak i na
propagaci vědy a transferu vědeckých výsledků do včelařské praxe. Na webové stránce coloss.cz
jsou prezentovány výsledky spojené s COLOSS monitoringem, provoz tohoto webu je také finančně
podporován PSNV-CZ.
25.
Save Bees
PSNV-CZ má statut národního partnera sdružení savebeesandfarmers.eu, které sbírá podpisy
občanů EU s cílem omezit do roku 2030 používání pesticidů v zemědělství EU o 80%.
26.
Nový spolkový web
Starý spolkový web včetně dalších webů pro různé projekty spolku během let postupně narůstal až
do situace, kdy nešel aktualizovat a stal se snáze napadnutelným hackery. Proto byl vybudován
nový komplexní systém, který kromě webu spolku plní další funkce. Zahrnuje mimo jiné interní
fórum, e-shop, publikační a rezervační systém, správu členské agendy a členských příspěvků.
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C Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
A.

Náklady

Hlavní
činnost

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

III.

Hospodářská
činnost

Celkem

0

1 257

1 257

Osobní náklady

132

1 114

1 246

IV.

Daně a poplatky

0

10

10

V.

Ostatní náklady

612

1 602

2 214

VIII.

Daň z příjmů

0

16

16

744

3 999

4 743

Náklady celkem

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace celkem

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

473

0

473

Dotace SZIF

169

0

169

Dotace MZe

304

0

304

218

0

218

0

3 018

3 018

II.

Přijaté příspěvky

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV.

Ostatní výnosy

257

1 048

1 305

Výnosy celkem

948

4 066

5 014

C.

Hospodářský výsledek před zdaněním

204

83

287

D.

Hospodářský výsledek po zdanění

204

67

271

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne 30. 4. 2021
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Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

I.
II.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0
0

0
0

III.
IV.

Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
Krátkodobý majetek celkem

0
0

0
0

2 877

3 257

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

138
371
2 368
0
2 877

697
417
2 143
0
3 257

B.
I.
II.
III.
IV.

PASIVA

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová
Sestaveno dne 30. 4. 2021
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Stav k poslednímu dni
účetního období

2 667
2 311
356
210
0
0
20
190

2 926
2 640
286
331
0
0
81
250

2 877

3 257

D Partnerství a spolupráce
1.
Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR
a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce 2020 se PSNV-CZ zúčastnila jednání na
MZe, týkající se grantů NNO a novely Veterinárního zákona. Dále byla PSNV-CZ přizvána SVS
a MZe k podání návrhů na doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020.
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 včelstev 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
Spolupráce 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 spolupodílela
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. Učitelé tohoto oboru jsou převážně lektoři
PSNV-CZ. SOU Blatná se stala jako druhý subjekt administrátorem dotací na vzdělávací činnost
v rámci NV č. 148/2019 Sb. Dle tohoto NV vede SOU Blatná také seznam lektorů. Tato nová situace
umožňuje žádat o dotovanou vzdělávací akci a volit lektora z větší nabídky a zaměření než
doposud.
6.
Střední lesnická škola Hranice
PSNV-CZ za spolupráce se Střední lesnickou školou Hranice provozuje Moravskou včelařskou
školu. Je to soubor víkendových kurzů a přednášek pro 31 posluchačů zajišťovaných lektory
PSNV-CZ a jejími spolupracovníky.
7.
Spolek chovatelů včely tmavé
Spolupráce se Spolkem chovatelů včely tmavé je velmi úzká, zejména ve věci hledání a šlechtění
vitálních včelstev. Uspořádalo se několik seminářů a workshopů.
8.
Český svaz včelařů, z. s. (ČSV)
Na úrovni základních a okresních organizací ČSV je spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí
pořádaných ČSV je zajišťováno lektory PSNV-CZ.
9.
Asociace soukromých zemědělců (ASZ)
V roce 2018 se PSNV-CZ stala členskou organizací Asociace soukromých zemědělců. Spolupráce
byla navázána i mezi redakcí Moderního včelaře a redakcí Selské revue (vydává ASZ). V některých
bodech máme s ASZ téměř shodné priority (menší pole, biopásy, meziplodiny, apod.).
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10.
Asociace včelařských spolků - svaz, z. s.
PSNV-CZ, z. s. založila společně se spolky Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s.;
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z. s.; Včelařský spolek Moravy a Slezska, z. s. a
Spolkem chovatelů včely tmavé, z. s. Asociaci včelařských spolků - svaz, z. s. zkratka AVSS, z.s.
Toto zájmové sdružení spolků prosazuje zájmy včelařství v oblastech, na kterých se jednomyslně
spolky domluví. Zejména se jedná o včelařskou problematiku ve vztahu ke státním orgánům
a samosprávám. Tato nová forma spolupráce je teprve v počátcích a očekáváme její další rozvoj.

E Poděkování
PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou členských příspěvků, které jsou využívány
k naplnění cílů společnosti. SZIF děkujeme za finanční příspěvky na vzdělávací aktivity. Děkujeme
MZe za poskytnutí finančních prostředků na projekty pro NNO. V neposlední řadě děkujeme všem
včelařům a dalším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky, ale také svojí činnosti přispěli
k úspěšné realizaci vzdělávacích a prezentačních akcí.
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F Orgány PSNV-CZ
PSNV-CZ měla v roce 2020 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. 2020 byl 732 členů.
Administrátor: Ing. Marek Konvičný

Rada PSNV-CZ
Předseda: Ing. František Hubáček
První místopředseda: Ing. Lukáš Prýmas
Druhý místopředseda: Mgr. Petr Kellner
Členové Rady k 31. 12. 2020: Mgr. Alena
Machová, MBA; RNDr. Leopold Matela; Jiří
Mohelník; Tomáš Plevan; Ing. Petr Texl, Milan
Majer

Časopis MODERNÍ VČELAŘ
Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová
Redakce: Ing. Petr Texl; Ing. Lukáš Prýmas
Redakční rada:
Ing. Květoslav Čermák, CSc.; Mgr. Jiří
Danihlík, Ph.D.; Ing. Pavel Fiĺo; Mgr. Bronislav
Gruna; Mgr. Libor Hruška, Ph.D.; doc. Ing.
Antonín Přidal, Ph.D.; Milan Motyka; doc.
RNDr. František Weyda, CSc.

Dozorčí rada PSNV-CZ:
Předseda: Ing. Vladimír Sabolovič;
Členové: Jan Kuřík; Pavel Novák
Ředitel kanceláře: Radomír Hykl
Správce členské evidence: Jan Turč, DiS

G Kontakty a identifikační údaje
Pracovní společnost nástavkových včelařů
CZ, z.s.
Spisová značka L 18037 vedená u Krajského
soudu v Ostravě

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

Kancelář společnosti:
Hlavní 99, 753 56 Opatovice tel.: 773 899 716
Statutární představitel:
předseda a první místopředseda
ID datové schránky: tutx2vr
Bankovní spojení: 2200517978 /2010
IČ: 26519836, DIČ: CZ26519836
PSNV-CZ je plátcem DPH
Sídlo společnosti:
Hlavní 99, 753 56 Opatovice

………………………………………………….
Ing. Hubáček František, předseda
V Praze dne 26. 5. 2021
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