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 Dobrý den vážení přátelé.  

 Dovolte, abych vám přednesl informace o vývoji členské základny za posledních pět 

let.  V roce 2010 bylo v našem okrese 652 organizovaných včelařů, kteří chovali 7564 

včelstev a 13 včelařů neorganizovaných, kteří chovali 133 včelstev. V loňském roce v našem 

okrese 733 organizovaných včelařů a 14 včelařů neorganizovaných. Dohromady chovali 8638 

včelstev. Za posledních pět let došlo k nárůstu organizovaných včelařů o 81 a 

neorganizovaných včelařů o 4 včelaře. Počet chovaných včelstev z roku 2010 7696 se do 

loňského roku zvýšil na konečných 8638 včelstev. Za poslední rok došlo k nárůstu počtu o 

942 chovaných včelstev . Z uvedených údajů je zřejmé, že v posledních letech došlo k nárůstu 

počtu včelařů i včelstev, což je možno považovat za příznivý trend. Na okrese Písek je 

v současné době devatenáct základních organizací ČSV se zmíněnými 733 členy. Největší ZO 

jsou Milevsko  se 133 členy, Písek s 69 členy A Protivín s 56 členy. Nejmenší  jsou ZO Vráž 

s 13 členy, ZO Chřešťovice se 16 členy  a ZO Branice  s 19 členy.  

 Výbor okresní organizace ČSV se snaží  zajistit maximální informovanost ZO ČSV 

Všechny zápisy schůzí jsou přístupné na webových, které jsou k dispozici čtyři roky. 

V současné době jsou zápisy v dostatečné kvalitě i přes všechny změny, které nastaly 

v uplynulém období ve výboru okresní organizace ČSV. Za uplynulé  období pěti let jsou 

všechny zápisy uloženy v elektronické podobě a je možné se k nim kdykoliv vrátit. V loňském 

roce dostala okresní organizace od ČSV v Praze nový počítač a tiskárnu pro svoje potřeby. 

V letošním roce přibylo ještě mobilní internetově připojení. To umožní rychlejší a 

operativnější přehled a informovanost základních organizací.   

 Výbory ZO ČSV nevyužívají dostatečně všechny dostupné možnosti ať už jsou to 

webové stránky OO ČSV, které informují především o dění v našem okrese. Po okresní 

konferenci je zapotřebí kompletně aktualizovat webové stránky. Další možnosti získání 

informací jsou webové stránky ČSV, kde jsou nejnovější informace, oběžníky atd. Bohužel 

některé ZO nemají o jejich existenci potuchy a neumí z nich čerpat potřebné informace. Tato 

skutečnost je způsobena neschopností části funkcionářů v ZO pracovat s počítačem a 

internetem, což je v dnešní době nutnost. Proto v každé ZO je potřeba najít člena, který tuto 

dovednost ovládá a zapojit ho do práce ve výboru ZO.  

 V minulém roce byla pro každou základní organizaci centra založena  mailová  

schránka určená výhradně k elektronické komunikaci mezi ČSV v Praze okresními 

organizacemi a v neposlední řadě mezi jednotlivými základními organizacemi. Veškeré 

pokyny, oběžníky i nařízení veterinární správy jsou už posílány touto cestou. Přesto se i 

současné době najdou základní organizace, které tuto možnost komunikace využívají 

sporadicky a nebo vůbec ne. Z toho pramení neschopnost některých základních organizací 

včas reagovat  na požadavky nadřízených orgánů a tak poskytnuté údaje jsou neúplné nebo 

chybné. U těchto ZO se potom uskutečňuje i málo členských schůzí, protože zástupci ZO 

nemají pro svojí členskou základnu žádné nové informace a nemají svým včelařům co 

nabídnout.  



 O něco lepší je situace v CISU, kde už začaly pracovat všechny organizace, ale do 

dokonalosti to má zatím daleko. Základní školení absolvovaly pouze čtyři organizace. 

Opakovaného školení na Průmyslové škole se účastnilo deset organizací, pět  ZO v píseckém 

okrese se jich nezúčastnilo  vůbec. Je to velká škoda, protože po zavedení těchto systémů by 

mělo ubývat papírování, zlepšit se informovanost ZO a přehled o jednotlivých složkách ČSV a 

o celkovém stavu. Tytu údaje jsou nepostradatelné při žádostech o dotace a jejich rychlém 

zpracování. V současné době ještě řada organizaci okresu Písek nemá doplněny v centrálním 

informačním systému kontaktní údaje výborů ani zápisy z výročních členských schůzí. Tyto 

informace mohou velkou měrou usnadnit práci výboru okresní organizace ČSV,pokud budou 

udržovány v aktuálním stavu. Dá se říci, že spolupráce s řadou základních organizací je 

značně obtížná ne-li nemožná. Řadu dokumentů je možné získat až po mnoha urgencích 

někdy se je nepodaří získat vůbec. Z této situace je třeba najít rozumné východisko.  

 Již v minulosti byli pro jednotlivé základní  organizace  určeni  instruktoři,členové 

výboru okresní organizace, kteří se zúčastnili výročních členských schůzí. Je pravda, tito 

instruktoři přinesli celou řadu podnětů pro práci výboru okresní organizace,  přesto se 

domnívám, že kontakty se ZO by měly být častější. Některé organizace zcela ignorovaly 

snahu a nabídku pomoci od OV a svoje přidělené instruktory na svoje výroční jednání 

nepozvali vůbec. Pokud bude naplněn početní stav výboru okresní organizace nebyl by tento 

systém časově náročný. Kromě svojí organizace by měl člen výboru pod patronací jednu další 

ZO. Pokud to zůstane jenom na jednateli, je velmi obtížné a náročné v krátkém časovém 

období kontaktovat všechny zástupce ZO. Dále navrhuji do konce letošního roku uspořádat 

pro členy výborů ZO ČSV školení , kde by se seznámili s právy a povinnostmi důležitými pro 

jejich  činnost s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku a ostatních legislativních 

norem. Je pravda, že většina těchto norem je zmiňována v časopisu Včelařství a webu 

českého včelařského svazu. Přesto je povědomost o nich mezi řadovými členy ZO, ale i 

některými funkcionáři nízká. Proto je třeba dopracovat centrální informační systém 

k dokonalosti, aby přestal být přítěží a naopak práci s dokumenty usnadnil a zjednodušil.     

To samé platí i o používání centrálních emailových schránek vcelarství.cz, které jsou rovněž 

málo využívány.                                             

 Zároveň chci upozornit na možnost čerpání krajských dotací pro začínající včelaře, 

kde je možno získat nemalé prostředky na základní vybavení. Je možné i v příštím období 

čerpání finančních prostředků na technickou pomoc, kdy je možno získat až 50 % pořizovací 

hodnoty zařízení. Tady musí sehrát rozhodující roli funkcionáři ZO ČSV, kteří by měli mít 

dokonalý přehled o dění v ZO a začínajícím i pokročilým včelařům nabídnout pomoc. Pokud si 

na to sami netroufají, určitě najdou odbornou pomoc u okresní organizace ČSV v Písku. O 

mnoha dalších  problémech  a návrzích na zlepšení stavu jednal OV v minulosti již několikrát. 

Některé návrhy jsme začlenili do připraveného Návrhu na usnesení z dnešní konference, v 

jejímž průběhu se k nim máte možnost vyjádřit i vy. 

 Děkuji za pozornost. 

V Písku 18.4.2015                                                     Ing. Jaroslav Herink v.r. 


