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Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 
tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz 

 

Den vydání:   25. 4. 2014 

Určeno:  všem pobočným spolkům (organizačním jednotkám ČSV) 

 

V úvodu si vás dovolujeme požádat o informování členů a zajištění níže uvedených úkolů: 

I. Evidence včelařů a včelstev u ČMSCH, a.s., řešení nesouladu údajů 
II. Upozornění pro základní organizace a pro žadatele o náhradu škod a ztrát 

podle veterinárního zákona § 67 a násl. 
III. Výklad k ustanovení § 13 odst. 3 písm. g) Stanov ČSV – výběr příspěvků od 

ZO na činnost OO ČSV 

 

 

 



I. 

Evidence včelařů a včelstev u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.  

DŮLEŽITÉ !!! 
 
Vzhledem k upozornění MZe ČR a SZIF na závažný nesoulad mezi počty včelstev 
uváděných v žádostech chovatelů včel o dotaci 1.D a počty včelstev v ústřední 
evidenci zvířat k témuž datu a na z toho plynoucí možné dopady pro budoucí vývoj 
dotační politiky pro včelaře  
 
ŽÁDÁME základní organizace, aby: 
 
1) neustále upozorňovaly a připomínaly svým členům, aby ve svém zájmu řádně 

hlásili pověřené osobě – Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (ČMSCH) 
počty včelstev na jednotlivých stanovištích každoročně k 1. září kalendářního 
roku, 

2) při převzetí žádostí o vyplacení dotace 1.D., si vyžádaly od žadatelů o dotaci 
předložení originálu nebo kopie aktuálního hlášení počtu včelstev a umístění 
stanovišť pověřené osobě, tedy ČMSCH, a.s.  

Popis situace: 
Při kontrolách evidence včelstev v ústřední evidenci, vedené podle plemenářského 
zákona č. 154/2000 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 136/2004 Sb. byl v minulých letech 
zjištěn nesoulad mezi počty včelstev uváděných v žádostech chovatelů včel o dotaci 
1.D a počty včelstev v ústřední evidenci zvířat vedené ČMSCH, a.s.  
MZe ČR apeluje na všechny chovatele včel, aby řádně hlásili pověřené osobě – 
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. počty včelstev na jednotlivých stanovištích 
k 1. září kalendářního roku. Takto jsme prostřednictvím oběžníku č. 2/2012 a 2/2013 
upozorňovali naše organizační jednotky, aby jejich prostřednictvím se o nedostatcích 
dozvěděli všichni naši členové. Evidence chovatele včel a včelstev má zásadní význam 
v případech žádostí o eurodotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., kde je 
podmínkou získání této dotace.  
V loňském roce však nesoulad údajů v evidenci u pověřené osoby, kterou je 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH), a údajů o počtu včelstev, na 
které byla požadována národní dotace 1.D na podporu včelařství, byl tématem 
mnohých jednání a vysvětlování s příslušnými státními orgány. Na základě spolupráce 
s pověřenou osobou byl zjištěn hlavní důvod rozdílu v evidenci počtu zazimovaných 
včelstev u ČMSCH a počtech zazimovaných včelstev, na které byla žádána dotace 
1.D. Tento rozdíl v loňském roce přesáhl 40 tis. Hlavní příčinou tohoto rozdílu je 
nezaslání každoročního hlášení s platnými údaji o počtu včelstev a umístění stanovišť 
k 1. září kalendářního roku.  
Pověřená osoba rozesílá každoročně registrovaným chovatelům včel hlášení se 
stavem předešlého roku v letních měsících k aktualizaci. Pokud změny nastaly, 
chovatelé je do vyhrazeného prostoru čitelně uvedou a zašlou zpět. Pokud jsou údaje 
správné, nic se nevpisuje. Co se ale vyplňuje vždy, je údaj o počtu včelstev k 1.9. 
aktuálního roku. Takto opravené hlášení chovatelé zasílají každý rok ČMSCH, a.s. do 
15. září kalendářního roku. Jestliže to neudělají, ČMSCH čeká ještě do cca poloviny 
následujícího roku, pak počty včelstev, které u chovatele eviduje, vynuluje. Pokud 



chovatel neaktualizuje svá data ještě další dva roky, ČMSCH jej zcela z evidence 
vymaže. V těchto případech je nutné vždy jednat o obnově registrace nikoli o 
registraci nové. Chovatelům, kteří již měli své registrační číslo a byli pro nečinnost 
vymazáni z evidence, by se mělo jejich číslo znovu obnovit. Apelujeme též na ty ZO, 
které v rámci dohody se svými členy zasílají hlášení hromadně za všechny své členy, 
aby pamatovaly na to, že je třeba svůj závazek nezanedbat, skutečně zasílat všechna 
hlášení, i ta, kde ke změnám nedošlo a to ani ke změnám počtu včelstev.  
Jestliže v loňském roce neaktualizovalo počet svých včelstev necelých 5 tis. 
chovatelů, pak při průměrném počtu 10 včelstev na chovatele bylo vymazáno více 
než 40 tis. včelstev, což je tím hlavním důvodem nesouladu a rozdílu mezi evidencí u 
ČMSCH a počtu včelstev, na které bylo žádáno o národní dotaci podle 1.D. 
Samozřejmě těch příčin rozdílů je více, např. duplicity, členové rodiny - chovatelé 
používají stejné registrační číslo, překlepy, chyby vzniklé při sběru dat apod. Tyto 
rozdíly však nepřesahují přiměřené procento chybovosti. Přitom stále ještě ne všichni 
chovatelé jsou u pověřené osoby registrováni. Český svaz včelařů, o.s. nemá 
možnost kontroly počtu včelstev, na které chovatel žádá o dotaci 1.D, a počtu 
včelstev uvedených v evidenci hospodářských zvířat. Proto budou pro r. 2014 
upraveny příslušné předpisy k poskytnutí dotace 1.D tak, že žadatel o dotaci bude 
dokladovat kopií hlášení ČMSCH, že v daném roce splnil zákonnou povinnost hlášení 
počtu včelstev a umístění stanovišť u pověřené osoby. Nabízí se zde postup pro 
jednotlivé ZO, které mohou takto při koncentraci žádostí o dotaci 1.D vybrat od svých 
členů vyplněné „hlášenky“, zkotrolovat soulad počtu hlášených včelstev a včelstev, 
na které je žádána dotace, a hromadně pak „hlášenky“ zaslat ČMSCH. Některé ZO již 
takhle několik let postupují. 
Upozorňujeme, že rozdíly v údajích o počtu včelstev uváděných v Příloze k žádosti 
dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) s databází evidence 
hospodářských zvířat může být důvodem pro nevyplacení dotace. V případě kontrol 
poskytovatele dotace na oprávněnost čerpání dotací u jednotlivých chovatelů včel by 
zjištěné rozdíly nebo neexistence evidence u ČMSCH, a.s znamenaly nesprávné 
čerpání dotace, čímž by se konečný příjemce – chovatel včel vystavil nebezpečí 
vrácení dotace a to včetně platby případného penále. 
Chovatel, který bude žádat o dotaci 1.D na počet včelstev, který je nižší než uvedl 
v hlášení pověřené osobě, chybu neudělá. Nemusí o dotaci žádat vůbec, není to jeho 
povinnost. Pokud však požádá o dotaci 1.D na počet včelstev, který je vyšší než má 
uvedeno pro daný rok v evidenci ČMSCH, je to špatně. Může to být vnímáno i jako 
podvod. Pro oba tituly je povinnost hlášení k 1.9., takže by rozdíl v počtu včelstev být 
neměl, maximálně může být nižší v žádosti o dotaci 1.D. (některá zazimovaná 
včelstva mohou být záložní). 
Žádáme základní organizace, aby i v souvislosti s nabíháním našeho nového 
centrálního informačního systému (CIS) od členů, chovatelů včelstev požadovaly 
registrační číslo chovatele (máme ještě cca 5 tis. členů v evidenci bez registračního 
čísla). To se netýká členů – příznivců včelařství bez včelstev.  
Udělejme maximum pro to, aby zákonné povinnosti našich členů byly plněny, aby 
spolupráce se státními orgány byla bez problémů a Český svaz včelařů, o.s. byl 
spolehlivým a důvěryhodným partnerem i nadále.  
Členové, kteří neobdrží od ČMSCH formulář hlášení do 21.8. nebo mají jiné potíže 
s evidencí, kontaktujte pověřenou osobu – spojení najdete zde: 
 http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely/ . 

http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely/


II. 

Upozornění pro základní organizace a pro žadatele o náhradu škod a ztrát 
podle veterinárního zákona § 67 a násl. 

Odbor živočišných komodit Ministerstva zemědělství ČR (MZe) upozornil ČSV, že bude 
pro účely podání žádosti o náhradu škod a ztrát, vzniklých z povinnosti laboratorního 
vyšetření měli na mor včelího plodu v ochranných pásmech podle § 67 zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči bez výjimky vyžadovat písemné zmocnění dotčených 
chovatelů (plnou moc), pro základní organizaci, jejímž prostřednictvím byla tato 
povinnost splněna, Proto jako pomoc svým základním organizacím vytvořil ČSV vzor 
plné moci, jež je nutno k žádosti přiložit. Jedná se o zmocnění chovatelů, jejichž 
stanoviště včelstev se nachází v ochranném pásmu moru včelího plodu, a jsou proto 
povinni dle příslušného mimořádného veterinárního opatření provést potřebná 
vyšetření. Dosud tak na základě ústní dohody tyto žádosti svým jménem vyřizovala 
za své členy základní organizace. Podle veterinárního zákona však právo žádat 
úhradu nákladů má jen chovatel. Je proto nutné, má-li být zavedený postup 
zachován, svou základní organizaci zmocnit písemně k tomu, aby za chovatele podala 
na MZe ČR příslušnou žádost s přílohami. Vzor plné moci najdete v příloze tohoto 
oběžníku, také v odkaze „formuláře“ na našem webu a samozřejmě je též v našem 
informačním systému CIS. Má jej k dispozici i MZe ČR a informována je také Státní 
veterinární správa ČR. Žádosti, které již byly základními organizacemi podány, budou 
ještě likvidovány postaru. 

Jsme si vědomi toho, že se jedná o další administrativní zátěž pro naše členy a jejich 
základní organizace, ale jedná se o striktní požadavek MZe ČR, nikoli o iniciativu PRV 
ČSV. Bylo třeba dát vztah žadatel - chovatel a orgán státní správy – Mze ČR do 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb.. 

III. 

Výklad k ustanovení § 13 odst. 3 písm. g) Stanov ČSV – výběr příspěvků od 
ZO na činnost OO ČSV 

Na březnovém zasedání RV ČSV 2014 padl požadavek bližšího výkladu k novému 
ustanovení § 13 odst. 3 písm. g) Stanov ČSV, který rozšířil pravomoc okresního 
výboru OO ČSV, o.s. a to o možnost výběru příspěvku na činnost okresních 
organizací od základních organizací v působnosti každé okresní organizace.  

Poměrně dlouhou dobu se na RV řešil problém nedostatku finančních prostředků na 
činnost zejména u menších okresních organizací. Proto RV ČSV na základě změn 
stanov přijatých na RV 24. 3. 2013 umožnil okresním organizacím rozhodnout na 
jednání okresního výboru o výši příspěvku na svou činnost, kterým základní 
organizace přispějí do jejího rozpočtu. Jak již napovídá samo ustanovení uvedeného 



§ 13, musí nejprve možnost výběru a výši příspěvku projednat každá základní 
organizace v obvodu daného okresu (ve výboru ZO nebo na členské schůzi – stanovy 
blíže nestanoví). Není ani určeno, zda tento příspěvek má být vázán na počet členů 
nebo počet včelstev v každé ZO nebo na jiné pravidlo. Okresní organizace způsob a 
výši výběru navrhne svým základním organizacím včetně odůvodnění. Poté, kdy tento 
návrh projednají ZO a zpravidla rozhodnou hlasováním, zda tento návrh jejich 
zástupce v okresním výboru podpoří či ne, může se konat zasedání okresního výboru, 
který nakonec o stanovení příspěvku rozhodne nadpoloviční většinou přítomných při 
účasti nadpoloviční většiny členů okresního výboru. Pokud v okresním výboru není 
základní organizace zastoupena, měl by okresní výbor i přesto její rozhodnutí 
zohlednit. Základní organizace by měly uvážit to, že okresní organizace jim slouží, 
stará se o ně, a pokud 15%ní podíl z členského příspěvku na včelstvo při dodržování 
principů hospodárnosti nepostačuje, měly by přiměřeně pomoci. Na druhou stranu by 
okresní organizace neměly na tuto finanční pomoc spoléhat nebo své finanční 
požadavky přehánět, ale měly by se snažit získat podporu i jinde a jinak, především 
z veřejných zdrojů. Co se týče formy výběru příspěvku, ta není stanovena, ale 
předpokládáme, že nejjednodušší by bylo vybírat jej obdobně, jako se vybírá členský 
příspěvek od členů, tj. vytvoření seznamu ZO s uvedením příslušných částek, které 
byly vybrány na činnost OO ČSV. 

 

A na závěr důležité UPOZORNĚNÍ: 

Vzhledem k tomu, že každá naše organizační jednotka má svou e-mailovou adresu 
……..@vcelarstvi.cz . že každý oběžník je k dispozici na našich webových stránkách 
www.vcelarstvi.cz v odkaze „dokumenty“, rubrice „oběžníky“, uvažuje se o ukončení 
zasílání vytištěných oběžníků. Náklady na tisk a zasílání nejsou zanedbatelné a 
v dnešní elektronické době se jeví jako zbytečné plýtvání penězi. Prosíme proto 
všechny naše organizační jednotky (alespoň příjemce pošty), aby používaly svou 
elektronickou adresu a sledovaly informace na našem webu.  

Děkujeme funkcionářům a členům za pochopení s provedením výše uvedených 
opatření. 

Za řádné plnění úkolů všem funkcionářům děkujeme. 

 

V Praze dne 25. 4. 2014 

 

JUDr. Karel Brückler v. r.     Mgr. Jarmila Machová v. r. 
 předseda     pověřená výkonem funkce tajemnice 
 

http://www.vcelarstvi.cz/


Příloha: 
Plná moc 

k podání žádosti o náhradu nákladů vynaložených 
na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu 

My, níže uvedení a podepsaní chovatelé včel tímto 
z m o c ň u j e m e  

Český svaz včelařů, o.s. základní organizaci  ............................................................................................ 
se sídlem .......……………………………………………………………………………………………. 
 
k podání žádosti MZe ČR o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát vzniklých 
v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 a násl. zákona 
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění, konkrétně k podání žádosti o náhradu 
nákladů vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu, stanoveném 
Nařízením SVS č.j.  …………………..……… ze dne ………………………………… 
 
V ……………………… dne ………………….. 

 
Poř. 
číslo 

Jméno 
Datum 
narození Adresa 

(ulice, č. popisné, PSČ, obec) 
Podpis 

Příjmení 
Reg. číslo 
chovatele 

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     
     



  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

 

 

    

 
  

  
  

     
     



  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     
 

Výše uvedené zmocnění přijímám. 

Předseda (místopředseda) ZO ČSV: 

(jméno, příjmení, podpis):  ...........................................................................................  

Jednatel ZO ČSV: 

(jméno, příjmení, podpis):  ...........................................................................................  

 


	Plná moc k podání žádosti o náhradu nákladů vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu

