Zápis ze schůze POV, která se konala v úterý 29.3.2022
v 16.00 hod v kanceláři ve Znojmě

Přítomni: Kauer, Pavelková, Illek, Chmelík, Příkazský, Texl
Program:
1) K usnesení z výroční schůze VOO ČSV Znojmo
2) Návrh ZO pro příští plošné vyšetření na MVP
3) Objednávky léčiva na letní a podzimní ošetření proti varroáze přes CIS
4) Informace ze schůze RV
5) K semináři zdravotníků OO a KVS v Nasavrkách
6) Diskuze, závěr
Ad 1) Byly probrány jednotlivé body usnesení z výroční schůze VOO ČSV Znojmo konané dne
9.3.2022, především úkoly týkající se zajištění léčiva proti varroáze, hlášení na svaz, komunikace s
JMK a KKV, což souvisí s dalšími body programu této schůze POV.
Ad 2) Do 30. 6. 2022 předložíme na jednání KKV seznam ZO a počty požadovaných vzorků k
vyšetření včelstev na MVP v rámci zakázky JMK na další období. Dle nastaveného systému v
našem okrese se bude jednat o tyto ZO: Moravský Krumlov, Višňové, Vémyslice, Miroslav a
Miroslavské Knínice, celkem cca 350 vzorků. Dotčené ZO budou s předstihem informovat včelaře
ve svém obvodě ( i nečleny ČSV) o této akci, aby sběr vzorků měli koncem roku 2022 proběhl
hladce a v požadované kvalitě.
Ad 3) Objednávka léčiva na letní a podzimní ošetření včelstev proti varroáze bude
jednotlivými ZO provedena přes CIS. Po termínu 31.3.2022 je nutné vyzvat ZO, které tak neučiní,
aby co nejdříve objednávku v CISu pořídily. Následně bude provedena sumární objednávka léčiva
za okres Znojmo u VÚVč Dol a to rovněž přes Cis + po jejím potvrzení soukromým veterinářem ji
okresní zdravotník odešle rovněž do Dolu – termín do 5.4.2022. Předpokládaný termín dodání
léčiva je začátek května 2022. Okresní zdravotník př. Kauer bude průběžně v kontaktu s
příslušným pracovníkem VÚVč Dol a bude usilovat o co nejrychlejši vykrytí naší objednávky.
Dovoz léčiva proběhne v režii ZO Znojmo. Po obdržení faktury za léčivo budou jednotlivé ZO
vyzvány k úhradě ceny za přípravky pro včelstva svých členů, preferujeme platbu z účtu ZO na
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účet OO, neboť se jedná o poměrně vysoké částky. Následně vyzveme jednotlivé ZO k vyzvednutí
léčiva, což proběhne ve stanovený den a čas ve výkupně medu u p. Kauera v Příměticích.
Ad 4) Přítel P. Illek informoval o jednání KKV v Brně. Pro užitečné využití krajských
prostředků pro včely a včelaře je žádoucí, aby jednotlivé ZO poskytly náměty pro dotační tituly
pro příští období, termín do 31.7.2022. Mělo by se jednat o takové položky, které nejsou řešené
tzv. evropskými dotacemi pro včelaře. Jako člen republikového výboru podal P. Illek informaci o
jednání RV dne 19.3.2022 v Nasavrkách. Od 1.1. 2023 budou všechny ZO a OO mít povinnost
zřídit si datovou schránku a přes ni komunikovat s ostatními právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami. Bližší informace naleznou funkcionáči jednotlivých ZO a OO v CISu v záložce
„Nástěnka“.
RV se dále zabýval akutní nutností rekonstrukce sídla ČSV v Praze v Křemencově ulici. Dle
znaleckého posudku je nutné do opravy budovy investovat cca 100 mil. Kč. Zazněla proto i
varianta budovu prodat a za utržené peníze postavit za Prahou na zelené louce nový včelařský
areál. Zkušenosti s prodejem včelařského svazového majetku v minulých letech však u řady
včelařů vyvolávají obavy či zděšení.
Při výplatě dotace 1.D došlo v řadě případů k situaci, kdy včelař v době mezi podáním
požadavku o dotaci a vlastní výplatou zemřel. Postup v těchto případech byl nejednoznačný a
aktuální výklad je následující: došlo-li k úmrtí před vydáním rozhodnutí SZIFu o výši dotace, nárok
na dotaci po zemřelém včelaři zaniká. Došlo-li k úmrtí po vydání rozhodnutí SZIFem, mají na
dotaci nárok dědici, popř. předpokládaní dědici.
Dále proběhla na zasedání RV diskuse ve věci hlasování o převodu majetku svazu, zda je
nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů RV nebo zda stačí nadpoloviční většina
přítomných členů RV. Tato věc si vyžádá právní posouzení, aby nedocházelo k obcházení
zákonných norem.
Na jednání RV byla provedena volba dalších tří členů PRV, takže aktuálně je PRV kompletní a
má 7 členů. Složení PRV naleznou včelaři na stránkách www.vcelarstvi.cz.
Další jednání RV je naplánováno na srpen 2022.
Ad 5) Semináře zdravotníků OO a zástupců inspektorátu KVS v Nasavrkách se dne 16.3.2022
zúčastnil
př. F. Texl. Na semináři zazněly referáty o vyšetření včelstev na varroázu a MVP, co je a co
není hrazené státem. Každý včelař má povinnost vést evidenci o léčení včelstev, a to kdy a čím
léčil, šarže konkrétního léčiva. Formulář záznamu o léčení lze nalézt na stránkách KVS nebo svazu,
ale stačí i zápis např. v kalendáři. Při odesílání vzorků měli do laboratoří dochází opakovaně k
různým chybám: některé vzorky neobsahují evidentně měl, ale jiné látky, např. kousky mezistěny,
rozdrcenou souš, piliny, písek, strouhanku, popř. je měl plesnivá. Takové vzorky nelze logicky
vyšetřit a svědčí mnohé o úrovni včelaře a jeho včelařského provozu.
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Kontroly kvality medu KVS proběhly vcelku dobře, z 142 kontrol nevyhovělo v r. 2021 pouze
5 vzorků medu, což je 2,1%. Avšak 1/3 vzorků dovezených z tzv. třetích zemí byla klasifikována
jako „podezřelá“. Internetový prodej není prodejem ze dvora, včelař se musí zaregistrovat na
SZPI. Ale reklama na internetu není přestupkem. Na etiketě lze opět po čase používat termín
„Včelí med“. Vše, co včelař na etiketu uvede, musí být pravda.
Zástupci VÚRV představili svoji novou metodu zjišťování falzifikace medu. Poškozený med
má vyšší obsah HMF (nešetrné zacházení, čerstvost medu) a nižší obsah proteinů (od včel med
získá tzv. diastázu, nově amylázu). Dodatečně dodaná amyláza zpracovateli medu je jiná, než
jakou produkují včely.
MVDr. Martin Kamler z VÚVč Dol referoval o hnilobě včelího plodu a MVP v naší republice.
Ad 6) Pořízení žaluzií do oken kanceláře OO ČSV Znojmo podstatně zkvalitnilo prostředí
vhodné pro schůzovní činnost. Zástupci ZO Znojmo, kteří rovněž kancelář pravidelně využívají ke
schůzovní činnosti, provedou v dohledné době opravu kování oken a umytí oken tak, aby
prostory pro schůzování byly i důstojné.
Petr Příkazský seznámil přítomné se statistikou návštěv webových stránek OO ČSV Znojmo
(www.vcelari-znojmo.cz) za rok 2021 a první měsíce roku 2022. Dále byl přečten dopis SVS o
výsledku vyšetření včel na varroázu na začátku roku 2022. V dopise se konstatuje, že se oproti
předchozím obdobím snížil podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů a zároveň vzrostlo
procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3.
Spolky, které doposud neodvedly členské příspěvky na svaz, porušují stanovy, brání výplatě
poměrné části příspěvků své okresní organizaci a co je nejdůležitější – neumožňují svým členům
řešit případné škody přes svépomocný fond.
V další schůzovní činnosti bude POV pokračovat až v srpnu 2022, neboť i jeho členové mají
včely, o které se musí ve včelařské sezoně řádně starat.
Zapsal František Texl
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