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Úvodník 

Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku, 

v čísle 11, které vám právě přistálo do e-mailových schránek, naleznete pár aktuálních 

informací. Bude to i tak trošku i o oné mnohými tak nesnášené „politice“, protože 

zástupci PSNV se 21. 7. účastnili dalšího kola jednání o Národním včelařském 

programu a o Nařízení vlády na příští tříleté období. Takhle to zní elegantně a jaksi 

kurtoázně, ale vlastně to bylo zase spíše jen přízemní dohadování o dotacích. A o dosti 

marných, avšak zarputilých pokusech zpochybnit už po léta pečlivě udržovaná 

schémata (původně jsme chtěli napsat „narušení už před léty uplácaných a po léta 

udržovaných báboviček“, ale asertivně jsme se nakonec – respektujíce maximální 

korektnost – rozhodli to do textu nedat… 

Chtěli jsme napřed diskutovat o zásadních věcech oboru, o systému, jak to u nás 

funguje, o vizích a řešeních problémů i o jejich příčinách, nikoli jen o časných záplatách 

a flikování aktuálních průšvihů.  

Naše vize však nenalezla většinovou podporu. Detaily naleznete v zápisech z jednání 

rady, které se právě finalizují a brzy budou na webu i na IF. A také níže ve stručné 

zprávě z jednání.  

Chceme Vás také pozvat na nadcházející akce, hlavně na tu nejbližší, jíž je Chvála 

medu na Horním Hradě – už tuto sobotu 1. 8. Tam bude řada věcí k vidění i ku slyšení.  

Navíc nám to dává šanci se lokálně potkat. Na stánku PSNV bude téměř polovina rady 

PSNV, ředitel kanceláře a další osobnosti, takže i tato konstelace skýtá řadu možností, 

jak si vyříkávat věci, které nás trápí či inspirují … A co eventuálně s tím a kdo by jak 

mohl pomoci. Unikátní šance, myslím …  

No a to vůbec nic neříkám o regionálních skupinách. Je sice fakt, že v tomto regionu 

se nezahlásilo zrovna moc „tahounů“ a zájemců, ale proč se aspoň osobně nepoznat?  

Co ještě dalšího v tomto Věstníku najdete? Např. sdělení, jež jsme už avizovali i na 

interní fóru. Tedy aktuální změny v systému placení členských příspěvků. Na interní 

fóru to nějak zapadlo, ale je to důležité, tož, prosíme, pokud bude něco nejasné, ptejte 

se tam …  

Také bychom rádi upozornili na první presentaci rámcových výsledků Colossu, které 

vyšly v úterý 28. 7. v Lidových novinách. 

J. Matl 

P. S.: Připomínáme ještě stále aktuální možnost přihlásit svůj med do soutěže 

konané v rámci oslav 150. výročí presentace medometu, kterou pořádá PSNV na 

konci září v Brně. Podmínky a pokyny naleznete na zvláštním webu k této akci 

vytvořeném: 
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http://www.fhruschka.cz/Soutez.aspx 

Termín odevzdání vzorků bude prodloužen do 31. 8. 2015, je tedy Vašim šancím 

stále cesta otevřená… 

Z oboru 

Postřehy a fakta z jednání 21. 7. 2015 na Ministerstvu zemědělství 

21. 7. se konalo další kolo jednání na Ministerstvu zemědělství. Jeho tématem byl 

jednak Národní včelařský program na období 2017 – 2019 a také Nařízení vlády č. 

197/2005 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke 

zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na 

trh, ve znění pozdějších předpisů. 

Kdo se účastnil?  

Za MZe: náměstek ministra, Sekce lesního hospodářství, Mgr. Patrik Mlynář,  

Ing. Martin Žižka, Ph.D., ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství  

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., vedoucí Oddělení rybářství a včelařství  

Ing. Petr Krejčík, odborný referent Oddělení rybářství a včelařství  

Za za SZIF: Ing. Robert Zavadil, ředitel Odboru společných organizací trhu  

Ing. Michal Barbuš, vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace  

Za SVS: MVDr. Pavel Texl, Oddělení ochrany zvířat 

Za včelařské spolky a zájmová uskupení: 

ČSV: JUDr. Karel Brűckler, předseda, Mgr. Václav Sciskala, místopředseda, Milan 

Petrů, tajemník 

VÚVč, s. r. o.: Dr. Ing. František Kamler 

APV: MVDr. Ludvík Bělohlávek, Petr Táborský  

PSNV: Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře, RNDr. Leopold Matela, předseda 

Spolek pro rozvoj včelařství Mája: RNDr. Václav Švamberk, Radka Ingrová 

Dadant klub: Ing. Pavel Cimala, Václav Tlapa,  

MSVV: Doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 

Svaz chovatelů včely tmavé: Mgr. Tomáš Heller  

omluvili se zástupci ŠPV, Mendelovy univerzity Brno a VFU Brno. 

Jak to probíhalo?  

Na přípravě jednání a dokumentů spolupracuje MZe se včelařskými subjekty. Je to 

požadavek EU ... Za vypracování samotného dokumentu – Národní včelařský program 

a za navazující Nařízení vlády – je zodpovědné MZe. 

http://www.fhruschka.cz/Soutez.aspx
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Řídící jednání (Ing. Pondělíček) rozhodl, že se budou projednávat jednotlivá opatření 

a Národní včelařský program bude teprve následně vypracován. Z našeho pohledu je 

to chyba. Včelařský program by měl být vodítko, měly by to být vize a směry, tedy to, 

co od českého včelařství požadujeme. Místo toho se při jednání často (i když musíme 

přiznat, že slušně), víceméně handrkovalo o tom jak limitovat příspěvky na jednotlivá 

opatření.  

Často unikala podstata, tedy že se jedná o program zaměřený na zlepšování 

podmínek ve včelařství a v uvádění kvalitních včelařských produktů na trh. Měli jsme 

dojem (a nejenom my), že takto bylo jednání vedeno záměrně. Zástupci ČSV žádné 

podněty stejně strukturovaně jako ostatní spolky a subjekty nedávali ani nebyly 

zaznamenány z minulého jednání, ani se nijak nevyjádřili. Pravděpodobně jejich 

připomínky byly projednány a zapracovány předem. 

Spíše předseda ČSV komentoval připomínky zástupců jiných subjektů a až po té 

prosazoval a vyjadřoval stanoviska svazu. Působil na nás osobně spíše dojmem 

úředníka státu než zástupce zájmového sdružení. Na základě projevů a jiných zdrojů 

informací lze předpokládat, že je vše již ze strany ČSV předjednáno, jen je potřeba 

provést korekce na základě připomínek ostatních, pokud se jim podaří něco prosadit 

nebo pokud to bude ještě výhodnější pro jediného žadatele. 

Aniž bychom zacházeli do všech podrobností, uvádíme pouze postřehy, které podle 

nás stojí za to zdůraznit. 

 původní požadavek EU zpřísnit kontroly příjemců dotací na 5 %, EU na základě 
tlaku jednotlivých států zmírnila na nikoliv 5% příjemců, ale 5 % žadatelů (Ing. 
Pondělíček, PhD. MZe). 

Tato informace nám jinými slovy říká, že v ostatních státech EU je mnoho žadatelů – 

na rozdíl od nás. V ČR jej jediným žadatelem ČSV. (komentář, L. Matela) 

 Předseda ČSV vícekrát zmínil, že administraci dotací dělá ČSV pro všechny 
spolky zcela zdarma. Tento výrok jsme zpochybnili. Zástupce MZe se odpovědi 
vyhnul. 

 Zástupkyně sdružení Mája systém jednoho žadatele označila jako 
diskriminační.  

 Zástupce ČSV v diskusi o vzdělávání požadoval sjednocení seznamu lektorů a 
přednášejících odborníků, pod vedením ČSV. Mělo to být i předmětem 
separátního jednání, které ČSV svolávalo údajně jako pověřený subjekt pro 
projednání včelařského programu. 

Měl-li by to být hlavní bod onoho jednání, myslím, že jsme nic neztratili, když jsme se 

jednání z důvodu časové zaneprázdněnosti v navrhovaném termínu nezúčastnili. 

 Návrhy na zrušení kontroverzní dotace na obnovu včelstev. Což v našich 
podmínkách je podpora množitelů matek, neprošly. Stávající stav byl více méně 
tvrdě prosazován jak Dadant klubem, tak i VÚVč a také ČSV. Proti zrušení byl 
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také spolek Mája. ČSV přislíbil, že se připravuje nový chovatelský řád, kde je 
pamatováno i na řádné kontroly.  

Naše stanovisko: Dotace je nesystémová a netransparentní, nevede k svému účelu, 

tedy k obnově včelstev po zimních úhynech, jak je to zmíněno v původním dokumentu 

EU, a dochází při jejím uplatňování opakovaně k největším podvodům. Zjištěné 

podvody (ty větší) jsou jen pověstnou špičkou ledovce. Množství odchovaných matek 

(cca 6,5 % z počtu chovaných včelstev) nestačí ani na prostou obnovu přirozených 

ztrát. Jsme pro šlechtění, na to se však dotace nevztahuje a nemůže vztahovat.     

- Většina přítomných se shodla na určitém rozdělení a zastropování čerpání 
dotace v opatření Technická pomoc a Obnova včelstev (návrhy je třeba 
předložit k dalšímu jednání na konci září 2015) 

- Asociace profesionálních včelařů předložila požadavek, aby mezi přípravky na 
boj proti varroóze byly zařazeny i desinfekční prostředky; a dále požadovala 
rozšířit rozbory medu o další sledované parametry. 

- PSNV předložila návrh dotace na zařízení, která umožňují, aby si samotnými 
včelaři mohli  kontrolovat v medu obsah HMF a obsah některých cukrů. ČSV a 
VÚVč tento návrh odmítly s tvrzením, že řádně získaný med nepřekročí 
normované parametry a že by dotaci využívali pouze obchodníci a falšovatelé 
medu. (bez komentáře) 

- PSNV navrhla, aby podmínkou dotovaných vzdělávacích akcí bylo s určitým 
předstihem tyto akce avizovat na veřejně přístupném portálu. Důvodem je 
možnost účasti na těchto akcích pro zájemce z regionu a také možnost kontroly 
vzdělávacích akcí poskytovatelem dotace. SZIF tuto možnost přivítal a uvažuje 
zřídit na portálu farmáře http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ rubriku 
včelařské vzdělávání.  

Další jednání je plánováno na konec září 2015. 

Zpracovali Ing. P. Texl a RNDr. L. Matela 

Coloss v Lidových novinách 

Tým pracující na letošním běhu zkoumání zimních úhynů včelstev a jejich příčin 

seznámil veřejnost s prvními výsledky letošního běhu (zima 2014/2015). Materiál vyšel 

v Lidových novinách v úterý 28. 7., autorem textu je redaktor LN M. Rychlík, na textu 

spolupracoval  

národní koordinátor Colossu Mgr. Jiří Danihlík z UP Olomouc. Celý článek je k 

dispozici v tištěném vydání LN, na webu LN najdete odkaz s možností dalšího čtení 

po zakoupení digitální podoby vydání.  

http://byznys.lidovky.cz/nejvetsi-vceli-masakr-pres-zimu-pomrela-petina-ceskych-

vcelstev-pxr-/statni-pokladna.aspx?c=A150728_132330_statni-pokladna_pave 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
http://byznys.lidovky.cz/nejvetsi-vceli-masakr-pres-zimu-pomrela-petina-ceskych-vcelstev-pxr-/statni-pokladna.aspx?c=A150728_132330_statni-pokladna_pave
http://byznys.lidovky.cz/nejvetsi-vceli-masakr-pres-zimu-pomrela-petina-ceskych-vcelstev-pxr-/statni-pokladna.aspx?c=A150728_132330_statni-pokladna_pave
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Odkaz na PDF článku najdete zde: 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByAc7x1TFedFflh5THJKLTRiXzlyUGoyT21o

Y24zdkl2LV9QMUhDZU1XcTl6XzU4d1dRMTA&usp=sharing 

 

O den později vyšla také tisková zpráva na webu Univerzity Palackého Olomouc, 

najdete ji na této adrese 

http://www.zurnal.upol.cz/nc/prf/zprava/news/3764/ 

Redakce 

Ze Společnosti 

Nový příspěvkový řád 

Rada PSNV CZ schválila na svém jednání dne 26. 4. 2015 nový Příspěvkový řád. 

Kromě formálních úprav a nutných změn se změnily tyto podstatnější body: 

 posouvá se termín platby členského příspěvku* 

 uchazeč o členství má lhůtu na zaplacení prvního členského příspěvku 1 měsíc 

 uchazeči přihlášení po 1. 10. platí první příspěvek až za následující rok 

*Vysvětlení prvního bodu: 

Dosud se členský příspěvek platil až v roce, na který byl určen. To s sebou přinášelo 

jeden zásadní problém, totiž nemožnost ukončit řádně členství v reakci na výzvu k 

zaplacení příspěvku. K řádnému ukončení členství je totiž jedna z podmínek 

bezdlužnost člena. Pokud však člen chtěl po výzvě členství ukončit, již tuto podmínku 

nesplňoval, neboť již běžel rok, na který měl mít zaplaceno. 

V reakci na tento problém se rada rozhodla posunout termín platby tak, aby výzva k 

zaplacení příspěvku na příští rok přišla již koncem roku aktuálního a člen měl tedy 

možnost oznámit, že v členství nebude pokračovat, aniž by tím vznikal dluh. 

Termín se posune ve dvou fázích: Dle přechodného ustanovení pro rok 2016 bude 

výzva zaslána 1. 12. 2015 a termín platby bude 31. 1. 2016. 

Od dalšího roku pak bude výzva zasílána 1. 10. a termín platby bude 30. 11. 

M. Kabát, jednatel PSNV 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByAc7x1TFedFflh5THJKLTRiXzlyUGoyT21oY24zdkl2LV9QMUhDZU1XcTl6XzU4d1dRMTA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByAc7x1TFedFflh5THJKLTRiXzlyUGoyT21oY24zdkl2LV9QMUhDZU1XcTl6XzU4d1dRMTA&usp=sharing
http://www.zurnal.upol.cz/nc/prf/zprava/news/3764/
http://www.psnv.cz/documents/Prispevkovy_rad.pdf
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Setkávání včelařů 

Vážení včelaři! 

Blíží se polovina prázdnin a je šance se sejít v sobotu 1. srpna na Horním Hradě na 
Chvále medu. PSNV tam bude mít stánek a budeme rádi, když nám pomůžete 
prezentovat včelařství, kvalitní včelí produkty a včelařské vzdělávání. Na stánku se 
můžete zastavit i pouze jako hosté.  

Bude to také skvělá šance, jak se regionálně i nadregionálně potkat, poznat a seznámit 
se a popovídat si o tom, jak vidíte PSNV, čím byste mohli pomoci, či co byste chtěli 
dělat jinak a jak.  

Kromě avizovaného přednáškového programu budeme na stánku měřit obsah vody a 
el. vodivost přinesených vzorků medů, radit s ošetřováním včelstev proti varroóze a 
mikroskopovat vzorky včel. Dále bude v hradební hodovně promítání DVD Včelař – 
Farmář, na stánku bude opět k dispozici vlastní ražba včelařské mince, prodej 
časopisu Moderní včelař a knihy Včela a úl od L. L. Langstrotha. Nezapomněli jsme 
nabídnout k prodeji i DVD Včelař – Farmář i informace o přípravě nového běhu kurzu 
Včelař – Farmář 2015/2016. 

Nabízíme prodej Vašeho medu na stánku PSNV za Vaší přítomnosti. Protože bude 
přítomna Zdeňka Cutáková, můžete předat vzorky medu do soutěže Hruschka 2015 
(podmínky jsou na: http://www.fhruschka.cz/Soutez.aspx). 

Začátek programu je od 10:00 hodin, stánek PSNV budeme připravovat od 9:00hodin. 
Na hradě je možné přespat ve vlastním spacáku. Kromě včelařského programu je 
připraven bohatý program hudební, divadlo pro děti a prohlídka historického arboreta. 
Informace též na www.hornihrad.cz  

Včelaři budou mít zlevněné vstupné – podmínkou je zodpovězení odborné včelařské 
otázky.  

Těšíme se na setkání. 

Petr Texl 

Odborný program 

11:00 Získávání a využití propolisu (MVDr. Zdeněk Klíma) 

12:00 
Jak se získával med před 150 lety - premiéra repliky Hruschkova 
medometu (Ing. Petr Texl) 

13:00 Získávání a využití pylu (MVDr. Zdeněk Klíma) 

http://www.fhruschka.cz/Soutez.aspx
http://www.hornihrad.cz/
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Na Studeném Vrchu znovu 

Aneb pokračování tradice. Už jsme se na Studeném Vrchu u Hostomic sešli mnohokrát 
a vždycky to bylo magické, přátelské a poetické. A po výtce včelařské.  

Letos se sejdeme 22. 8. Toto setkání připravuje náš kolega Josef Horký s rodinou ve 
spolupráci s PSNV. budeme si spolu povídat, asi péct i kance (mňam…), ale bude i 
odborný program. Tématem přednášky budou první a pro toto setkání speciálně 
týmem Colossu uvolněné výsledky letošního běhu projektu a různé další souvislosti, 
např. obnova včelstev po úhynech a současná nákazová situace. Přednášet a diskusi 
moderovat bude Ing. Ivan Černý a další hosté. 

Podrobnosti přineseme v příštím čísle Věstníku. 

Redakce 

14:00  Hlavní přednáška: Včelí produkty a lidské zdraví (MVDr. Zdeněk Klíma) 

15:30  Jak pečovat o med (Ing. Jaroslav Lstibůrek) 

16:00  
Jak se získával med před 150 lety - replika Hruschkova medometu (Ing. 
Petr Texl) 


