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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
po minulém, speciálně hnilobném čísle třetím letí k Vám číslo čtvrté. Jak jsme byli
slíbili, bude zase více „spolkové“. Co v něm tedy najdete?
Trochu spolkové agendy, zejména pak poděkování všem, kteří zaplatili členský
příspěvek a včas. A veliké poděkování těm, kteří dali víc než je doporučené minimum.
Po spolkových informacích se vrátíme k pátému setkání z letošního cyklu PVS. A pak
budeme zvát na nadcházející akce, které završí zimní čas bez včel. A pak už to zase
začne…
redakce

Ze Společnosti
Členské příspěvky
Vedení PSNV vyjadřuje velký dík všem, kteří včas zaplatili členský příspěvek. Mnozí
dali více, než je navržené minimum, těm patří speciální poděkování. Našli se i tací,
kteří to minimum překročili vícenásobně, ti obdrželi i písemné poděkování vedení.
Tohle vše považujeme za jakési „hlasování peněženkou“, podpoří to chod Společnosti
a pomůže to podstatně práci na řadě dalších projektů.
Děkujeme…
P. S.: Členové, kteří dosud nezaplatili, ať tak učiní neprodleně, nejpozději do konce
týdne.
rada PSNV

Seznam lektorů a novinky v systému vzdělávání
Jistě víte, že PSNV si stále drží vlastní seznam lektorů, ačkoli ze strany
nejmenovaného většinového subjektu stále trvají tlaky nezávislé seznamy zrušit a
integrovat do jediného, centrálně (tedy jím) ovládaného. Dokud nebudou podmínky
nastaveny jinak, trváme na vlastním seznamu lektorů, což nám umožňuje přednášet o
námi volených tématech a také to, co na přednáškách jiných neuslyšíte. S lektory
pravidelně pracujeme, jejich činnost se vyhodnocuje, snažíme se také nastavit
pravidelný cyklus jejich školení v lektorských dovednostech.
Do 31. 1. bylo nutno odevzdat aktualizovaný seznam lektorů PSNV. Komise pro
vzdělávání (A. Machová, R. Hykl a P. Texl) připravila nový seznam, který doznal řady
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změn oproti verzím minulým. Je to proto, že vedení PSNV přehodnotilo chápání pozice
lektora PSNV, byla stanovena nová kritéria a po dohodě s lektory byly ze seznamu
vyřazení ti, kteří dlouhodobě pro PSNV nepřednášeli. Zároveň ale přibyla do seznamu
nová jména.
Na webu PSNV seznam naleznete.
Nové dokumenty (Směrnici o vzdělávání, pokyny pro přednášející, manuál pro
pořádání vzdělávacích akcí) najdete po přihlášení v privátní části webu PSNV v sekci
Dokumenty/Vnitřní směrnice.
komise pro vzdělávání

Na interním foru se opět diskutuje
Na interním foru PSNV je opět několik zajímavých témat k diskusi. Zejména zveme k
debatě o tváři PSNV a o smyslu členství v našem sdružení a o nadcházejícím sněmu.
Rýsuje se také další otázka k elektronickému hlasování.

Vzdělávání včelařů
Svéprávnost není anarchie
aneb jak bylo na pátém z Pražských včelařských setkávání (PVS)…
Páté setkání z cyklu PVS 2015/156 proběhlo v sobotu 27. 2., samozřejmě dopoledne
a opět v útulném sále Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Dejvicích.
Na předchozí velmi důležitou a výživnou debatu s veterináři ze SVS a pražské VS
(referovali jsme o ní ve 2. čísle Věstníku 2016), navázala debata s kompatibilním
tématem, hovořilo se tedy opět o problematice včelařské legislativy. Na rozdíl od
předchozí debaty, jež byla cíleně zaměřena na pohled těch, kteří legislativu tvoří, bylo
toto setkání nastaveno tak, aby se dalo hovořit o tématu z pohledu chovatelů. Což v
sobě logicky nese několik aspektů. Např. práva a povinnosti chovatele, jeho poučenost
a znalost pravidel, vlastně svéprávnost, to jest vědomí o tom, jaká jsou jeho práva a
povinnosti, ale také jaká jsou práva a limity státní správy.
S tím souvisí také pojem odpovědnosti: vůči sobě, vlastním včelám, vůči okolí, a to jak
„chovatelskému“, tak „sousedskému“. Celému dopoledni byl vložen do vínku pojem
svéprávnosti jako jakýsi základ a společný jmenovatel. Spolu s onou již zmíněnou
odpovědností. Proto již v úvodu zazněl slogan: svéprávnost není anarchie.
Lektoři byli tentokrát dva. Ludvík Marek a Viktor Švantner. Prvního jistě laskaví čtenáři
znají jako dlouholetého spoluorganizátora letní školy nástavkového včelaření ve
Lhotce u Telče, absolventa oboru Včelař na SOU v Blatné a lektora PSNV-CZ. A
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zájemci o přírodnější včelaření také jako excelentního výrobce úlů zvaných Top bar
hive (TBH), po česku a poeticky medná kráva.
A v sobotu se ale stal jedním z protagonistů debaty zejména proto, že se již delší dobu
věnuje tématu práv a povinností včelařů a již druhým rokem koordinuje práci týmu,
jenž přivádí na svět web Svéprávný včelař, jenž se tématu věnuje z gruntu. Právě proto
jej také přijel oficiálně uvést do včelařského světa.
Právníka Viktora Švantnera čtenáři časopisu Moderní Včelař jistě znají díky jeho
brilantním textům s tematikou včelařského práva. Studuje druhým rokem v Blatné obor
Včelař a vzhledem ke svému školení se systematicky věnuje také včelařské legislativě.
(Pozn.: Teď to po mně oba čtou a jistě se za břicho popadají...
)
Takže dobrá a vzájemně výborně se doplňující dvojka… Každý z obou alter ego toho
druhého…

Jak to tedy bylo?
Z těchto informací je již dopředu jasné, co se probíralo. L. Marek v obsáhlém úvodu
představil a na svět přivítal web Svéprávný včelař, provedl účastníky jeho strukturou a
vysvětlil, proč vzniká. V dalším výkladu se tedy držel jeho struktury.
Probral základní povinnosti svéprávného včelaře. Téhož rovněž definoval a doplnil, že
cílem celé této snahy je postupně vymýtit mýty, které v oboru díky minulým dobám a
přetrvávající tradici stále panují. Moderní chovatel by měl být vzdělaný ve svých
právech i povinnostech, měl by si být jasně vědom i svých odpovědností.
Dalším a logickým cílem je pomoci chovatelům najít cesty, jak si korektně upravit
vztahy ku státní moci či k jejím representantům, jakkoli je to v řadě případů úkol velice
těžký. Naštěstí dnes máme řadu možností, jak se chovatel může i v těchto věcech
poučit. Důležité je vždy se snažit komunikovat a svá stanoviska mít podložená
argumenty.
Probraly se tedy základní dokumenty, např. veterinární zákon, Metodika kontroly
zdraví a nařízené vakcinace (MKZ), vyhláška MZe č. 299/2003 ve znění vyhlášky MZe
č, 72/2013, mimořádná veterinární opatření (MVO) a d. Vše tak, aby bylo jasno, co z
těchto pravidel platí a plyne pro chovatele.
Logicky se také dostalo na základní povinnosti chovatelů včel, jako jsou: registrace
chovatele i jeho stanoviště u Českomoravské společnosti chovatelů (obecně
Hradištko), hlášení počtu včelstev k 1. 9. běžného roku (do 15. 9.). Znovu se v diskusi
také otevřela otázka, zda tato databáze odpovídá skutečnému počtu včelstev, o čemž
se stále vedou spory s MZe, protože ty počty se stále tak nějak liší, teď méně než
předloni a vloni, ale stále…
Nějakou dobu se také debatovalo o jinak opomíjeném hlášení na obec/magistrát, jež
se má podle rostlinolékařského zákona učinit každý rok do konce února (§ 7, odst. 1
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vyhlášky MZe č. 327/2012 Sb.), a to vždy místně příslušnému úřadu tam, kde má
chovatel své stanoviště. V debatě se došlo i tam, že jednak to málokdo dělá, jednak
úředníci často nevědí, která bije, a jsou udiveni, nicméně je to důležité třeba ve chvíli,
kdy někdo v doletu včel postříká něčím, co zrovna není pro včely „relativně neškodné“
a nastane úhyn, tedy poškození chovatele. Ten, kdo nahlásil své stanoviště, má šanci
při prokázání otravy na kompenzaci. Rovněž zřízení nového stanoviště je třeba
nahlásit, a to 5 dní předem.
Pro každého samostatně postupujícího chovatele je velmi užitečné sledovat úřední
desky SVS či příslušné KVS. Jak kvůli nemocem včel (MVO týkající se např. moru
včelího plodu nebo varroózy a nově i hniloby včelího plodu) tak kvůli dalším důležitým
sdělením. Zde samozřejmě může při informování pomoci i spolek a jeho interní
komunikace.
Rámcová pravidla určuje také každoročně ministerstvem zemědělství vydávaná
Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace (MKZ), jež je k vidění na webu MZe
(např. tu pro letošní rok najdete a stáhnout si můžete na této adrese.
Další cennou kapitolou byla pasáž o systému dotací, kdy lektoři dopodrobna probrali
celý systém jednotlivých dotací, jak od státu, tak od EU. Velmi poučná byla pak debata
o nastavení dotací, jejich strukturaci a možných vizích, jak náš poměrně nesmyslně a
zjevně účelově nastavený systém dotací změnit. Padly také základní termíny, jež se k
systému dotací vztahují.
Markantní to např. bylo u dotace zvané boj proti varroóze, kde rapidně stoupají náklady
na dotované VLP, přičemž tato položka s položkou dotace na rozbor medu jsou de
facto jediné, které v tomto systému nemají žádný strop, zatímco ty ostatní se podle
nich krátí.
Podobná situace je např. u dotování matek (oficiálně dotace na obnovu včelstev), kde
dotace nejdou příjemci, nýbrž producentovi, což vede k chovu zaměřenému spíš na
množství, nikoli na kvalitu, a také (a logicky) pak k zanedbávání prospěšných
šlechtitelských kritérií.
Vše má samozřejmě své konkrétní termíny a pravidla, ať už jde o plán (návrh), o
doložení konkrétních dokladů či dokumentaci pořízených předmětů.
Stranou debat nezůstala ani témata týkající se vztahů s okolím, a to jak včelařícím
(okolní včelaři, spolky), tak nevčelařícím (sousedi etc.). Akcentována byla pochopitelně
nutnost zachovávat pokud možno korektní vztahy. To se vždy vyplatí, jakkoli i tyto věci
jsou hodně osobní záležitostí. Samozřejmostí je souhlas vlastníka pozemku, kde si
hodláme umístit svá včelstva.
Komunikace je důležitá zejména pro začátečníky a je dobré pokud možno udržovat
normální kontakty. Může se stát, že místní ZO by po chovateli, nečlenovi ČSV žádala
předložení určitých věcí, na které nemá nárok, např. dokladů: není pro to ovšem žádný
legální instrument. Tu platí pouze vztah chovatel – příslušná veterinární správa.
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Došli jsme v debatách také k Novému občanskému zákoníku (NOZ), to znamená v
praxi včelařské ke konsekvencím, které z něho pro nás plynou. Konstatováno např.,
že předpisy o záznamech a o provádění ošetření platí jen pro podnikatele, tedy pro ty,
kteří se živí chovem včel, což znamená, že podnikání je vázáno na konkrétní činnost,
tedy včelaření. Podnikatel – instalatér chovající včely jako hobby včelař není
podnikatelem ve včelařství.
Aby chovatel nemusel podávat daňové přiznání při prodeji medu ze dvora, neměl by
mít příjem, který přesáhne 30.000 Kč ročně (to je těch magických 500 Kč na včelstvo,
což dá nakonec 60 včelstev na jednoho chovatele). Přičemž pokud se překročí 30.000
Kč, je třeba podat daňové přiznání a do daňového základu se zahrnuje celá částka,
nikoliv jen částka snížená o 30.000 Kč. Jednotlivé příjmy se ale sčítají s jinými (např.
hobby včelař může kromě medu prodávat i oddělky a sekat sousedovi trávu).
Praktické věci v diskusi zahrnuly také tematiku přesunů včelstev: v rámci obce to není
problém, a to i kdyby bylo více katastrálních území. Přesun mimo obec je ale již jiný
příběh, stejně tak jako přesun v rámci kraje. V rámci kraje je pro přesun třeba mít
vyšetření na MVP, jež platí 12 měsíců od rozhodnutí (v MKZ je chybně uvedeno 6
měsíců). Přesouváme-li včelstva do jiného kraje, je třeba mít osvědčení o přesunu
zvířete, jež zajišťuje chovatel, prodejce. To vše platí pro situaci, kdy se včelstva
nenacházejí v jakémkoli pásmu MVP. Pokud ano, vše podléhá speciálním předpisům.
Bylo toho ještě mnohem víc a bylo to velmi poučné. Proto je třeba velice poděkovat
oběma lektorům. A také všem, kteří jakkoli pomohli s organizací. Bylo to velmi účelně
strávené dopoledne.
Další podrobnosti najdete na již zmíněném webu Svéprávný včelař. Je již veřejně
přístupný a stále připravený k aktualizacím i na Vaše dotazy.
J. Matl
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Co nás čeká, než udeří úplné jaro
Letní školy už se plní
Registrace na letošní běh letních škol a přípravek běží naplno, některé školy jsou již
naplněné. Proto neváhejte, pokud Vy nebo někdo z Vašich blízkých plánujete účast. V
e-shopu PSNV také najdete dárkové poukazy na letní školu, které mohou být milým
dárkem.
Podrobnosti na zvláštním webu LŠNV.

Pražská včelařská setkávání se uzavřou 6. přednáškou
12. 3. se v budově pražské Elektrotechnické fakulty ČVUT v Dejvicích uskuteční
závěrečný díl cyklu PVS 2015/16. Téma bude zajímavé jak pro včelaře, tak pro ostatní
(zatím) nevčelařící veřejnost, totiž Produkty včelí píle a jejich využití v apiterapii.
Lektorem bude MVDr. Zdeněk Klíma.
30. března 1844 se narodil v Prapořišti nedaleko Kdyně MUDr. Philipp Tertsch (Filip
Terč), vlastně zakladatel moderní apiterapie. Toto setkání bude tedy tak trochu
věnováno i jeho památce. A možná v té souvislosti přijde i nečekaný host…
Podrobnosti najdete na webu PSNV, pozvánka ke stažení je zde.

Jarní seminář v Nepomuku
Jarní seminář se opět uskuteční v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) na svátek sv. Josefa,
tedy 19. 3., opět půjde o společný podnik PSNV a místní ZO ČSV.
Základním tématem semináře je letos včelí pastva. Podrobnosti o programu i
registrační formulář najdete opět na webu PSNV.

Kursy Nemoci včel
Ve výhledu jsou nyní dva kursy, na které se můžete přihlásit, oba se uskuteční v Brně.



19. – 20. 3.: podrobnosti zde
2. – 3. 4.: podrobnosti zde
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Techagro je za dveřmi a bude opět se stánkem PSNV
V Brně se uskuteční ve dnech 3. – 7. 4. mezinárodní veletrh Techagro. PSNV-CZ zde
bude mít opět expozici v pavilonu C v 1. patře.
Zde najdete výběr z doprovodného programu pro včelaře.

A po Techagru do Kroměříže
8. – 10. 4. se v Kroměříži uskuteční na výstavišti Floria výstava myslivosti, rybářství a
včelařství. I zde najdete stánek PSNV-CZ.
Podrobnosti o výstavě naleznete zde.
Důležité: pro obě výstavy hledáme dobrovolníky pro pomoc na stánku. Neváhejte,
potkáme se navzájem, seznámíme se, potkáte se s členy vedení PSNV a ještě můžete
přidat ruku k dílu. Zájemci, prosíme, hlaste se přímo řediteli kanceláře Ing. P. Texlovi
PSNV na e-mail ptexl@psnv.cz.
redakce

