ZÁPIS
z krajského aktivu včelařů Jihočeského kraje
Dubné, okr. České Budějovice 4.9. 2021
Řídící aktivu : Martin PALEČEK
Účast podle okresů: CB:25

JH:15

TA:11

PT:13

ST:5

CK:8

PI:5

Hosté: 3
Účastníků celkem:

85

Pracovní předsednictvo: Martin PALEČEK, Jozef ZIMEN, Petr STIBOR, Jarmila
MACHOVÁ – předsedkyně ČSV, Tomáš JIRSA - senátor, Richard SCHÖTZ –
místopředseda KSČM Jč. Kraje

PROGRAM
1. Zahájení
Řídící aktivu (dále jen ŘA) Martin PALEČEK přivítal přítomné v jednacím sále a
představil pracovní předsednictvo. Současně s tím seznámil účastníky s organizačními
pokyny pro zajištění hladkého průběhu jednání.
Poté se o slovo přihlásil senátor ing. Tomáš JIRSA. V krátkém vystoupení
pozdravil jednání krajského aktivu, ocenil práci včelařů pro společnost, poděkoval jim
za starost a péči o včely. Do další práce popřál hodně sil a zdraví.
2. Zpráva předsedy KKV Jihočeského kraje
Předseda Krajského koordinačního výboru Jihočeského kraje přítel Jozef ZIMEN
krátce zhodnotil dobu posledního krajského aktivu, který se konal 5.9. 2020 v Dubném
u Českých Budějovic. Hovořil o včelařském roce, který byl zejména v Jihočeském kraji
až na malé vyjímky podprůměrný, což bylo hlavně zapříčiněno počasím. Dále zmínil
otázku administrativy, která neúměrně zatěžuje práci funkcionářů a stále narůstá.
Poděkoval jim za práci, kterou dělají ve prospěch svých členů a to i na úkor svého času.
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3. Vystoupení hostů
O slovo se přihlásil Richard SCHÖTZ, místopředseda KSČM Jihočeského kraje.
Poděkoval za práci včelařů, váží si jí, je nezastupitelná. Sám ji vnímá velmi pozitivně.
4. Podpora včelařství od Jihočeského kraje
Slovo si bere Martin PALEČEK. V úvodu sděluje, že pokud jde o podporu
včelařství v Jihočeském kraji formou grantu, je to otázka spolupráce KKV s
představiteli kraje. Zmiňuje, že Jihočeský kraj každoročně vypisuje dva granty. Z toho
jeden je pro začínající včelaře a druhý pro okresní organizace ČSV. Vyjímkou byl rok
2020, kdy vzhledem k epidemiologické situaci granty poskytnuty nebyly. Pro rok 2021
byla alokována částka 600 000Kč, což představuje 9,8Kč na včelstvo. Vysvětlil všechny
detaily týkající se zpracování dotace a zvláště pak upozornil na dodržování termínů,
jinak hrozí krácení dotace. Grant na rok 2022 bude projednáván s Ing. HROCHEM.
Přítel ZIMEN vstupuje do diskuse a informuje účastníky o důvodech neúčasti včelařů
na celostátní výstavě Země živitelka 2021. Důvody jsou jasné, Výstaviště požadovalo za
plochu 30m čtverečných sumu 80 000Kč, což bylo pro nás neúnosně vysoké.
V průběhu tohoto bodu jsou promítány a komentovány dokumenty týkající se
problematiky krajských dotací.
5. Dotační politika
Slovo si bere předsedkyně svazu Mgr. Jarmila MACHOVÁ a hovoří o Evropské
dotaci. Zmiňuje že v v roce 2022 končí tříleté období (2019 – 2022). Na letošní rok je
přidělena suma ve výši 66,4 milionu korun. Podrobnosti týkající se Evropské dotace
jsou zpracovány Prezentaci, která je součástí tohoto zápisu a kterou dostaly všechny
ZO.
VČELAŘSKÝ MISTR to je věc, která je v jednání se SOU Nasavrky a včelařskou školou
v Blatné. Jednalo by se dvouleté studium. Jeho absolventi by pak mohli působit jako
regionální konzultanti o jejichž roli se uvažuje.
Dotace 1.D upozorňuje na změny oproti předcházejícímu roku, který byl naprosto jiný
než roky předcházející. Zejména se projevil nesoulad mezi počty včelstvech na které
se dotace žádala a počty včelstev nahlášených v ústřední evidenci v Hradišťku. 7.600
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případů, kdy počty nesouhlasily. Většinu se podařilo odstranit. Pro rok 2021 je
přislíbená suma ve výši 105 000 000Kč. Na administrativu připadá 5%. Zadání údajů do
CISu – termín do 30.9.2021. Uzávěrka dotace 1.D rovněž do 30.9. 2021. Zvláštní
upozornění na možnost kontroly ze strany Plemenářské inspekce, která se zaměřuje na
to zda souhlasí počty včelstev nahlášených do Hradišťka s počty včelstev na stanovišti.
Hlášení do Hradišťka pak doporučuje posílat individuálně, pokud souhrnně, potom je
nutná soupiska a dopis poslat doporučeně. Můžeme očekávat připsání peněz na účet
ZO v průběhu ledna 2022.
6. Statistika
Problematiku osvětluje přítel Ing. Petr STIBOR. Nabádá k důsledné kontrole
údajů, které předkládají jednotliví žadatelé.

Jsou ještě některé nedostatky v

působnosti ZO na okresech JH, PI a ST. Ty je nutné postupně odstranit. To mohou v
CISu udělat jen OO.
7. Zdravotní problematika
Slovo si bere Martin PALEČEK, hovoří o prevenci a tlumení varroázy. Upozorňuje
na používání registrovaných léčebných prostředků v souladu s návody. Pokud jde o
termíny aplikace léčiva pro nastávající podzimní léčení, odsunout je na co možná
nejzašší dobu, aby ve včelstvech nebyl buď vůbec žádný plod, nebo minimum.
Pokud jde o problematiku MVP, je pozitivní klesající tendence. V loňském roce byl na
území Jč. Kraje celkem 3ohniska MVP a v letošním roce žádné.
PŘESTÁVKA

NA

OBĚD

Pokračování ve zdravotní problematice. Zmíněna hniloba včelího plodu, v Jihočeském
kraji nebyl zaznamenán dosud žádný výskyt, týká se to okresů Liberec a Hradec
Králové.
Novelizace veterinárního zákona. Především změna při přesunech včelstev, do 10km
není zapotřebí osvědčení o zdravotním stavu včelstev.
8. Legislativa
Martin PALEČEK

pokračuje a navazuje na předcházející kapitolu a znova

připomíná změnu veterinárního zákona a Metodiku kontroly zvířat v roce 2021.
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9. Aktuální problematika našeho spolku
Slovo si bere předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila MACHOVÁ. Členské příspěvka na
rok 2022 zůstávají ve stejné výši, 300Kč + 16Kč z každého včelstva. V 1.pololetí 2021
proběhla novelizace pojištění statutárních orgánů, jsou tak lépe ochráněni.
CIS novinky: *rozšíření modulu pro chovatele matek
objednávky léčiv ve VÚ Dol
pro zpracování dotace

*rozšíření modulu pro

*úprava navigace pro ukončení roku

*úprava modulu

*hromadná oprava databáze podle údajů z IZR

*rozšíření

modlu pro zasílánízpráv – úložiště
Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek – povinnost vyplývající ze zápisu ve
spolkovém rejstříku. Stále je hodně ZO, ale i OO, které nemají zpracovány patřičné
výkazy
Svépomocný fond v roce 2020 schváleny změny, ročně 100 až 120 žádostí o náhrady
Spolkový rejstřík je celá řada ZO ale i OO, které nemají splněnou přeregistraci ve
spolkovém rejstříku, byť třeba zůstali funkcionáři stejní jako v předcházejícím období. I
v těchto případech je přeregistrace nutná.
10.Diskuse
Diskuse prakticky probíhala v průběhu celého jednání. Předsedkyně svazu pak
hovořila o nastávajícím sjezdu ČSV a o změnách ve stanovách, které by měly být
takové, aby příliš nesvazovaly ruce při řešení nastalých problémů a příliš neomezovaly
činnost ve svazu. Zmínila problém rozhodčí komise.
Připomenula 150 let ČSV v roce 2022 a co všechno se připravuje. Další diskuse
už nepokračovala.
11. Závěr
ŘA Martin PALEČEK poděkoval všem za účast a jednání aktivu. Přítel |Jozef
ZIMEN poděkoval Martinu PALEČKOVI za přípravu a řízení aktivu. Jednání ukončeno ve
13,40hod.

V Dubném u Českých Budějovic 04.09. 2021

Zapsal: Miroslav J e l í n e k

