Zápis z jednání zástupců Krajských koordinačních výborů
konaného dne 4. 12. 2018
Přítomni:
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj

Rostislav Ovčárik
František Malovanyj
Vlastimil Dlab
Miroslav Poništ
František Meduna
Miroslav Smolík
Leo Czabe
Josef Zimen
Vladimír Davídek
Josef Včelák

Hosté:
Předsedkyně ČSV
Tajemník ČSV
pracovnice sekretariátu

Mgr. Jarmila Machová
Ing. Petr Šerák
Kateřina Brodská

Předsedkyně přivítala přítomné a seznámila s tématy dnešního jednání. Požádala
přítomné o stručnou charakteristiku činnosti KKV a sdělení zkušeností v oblasti
financování včelařství v daném regionu. Současně požádala o vyjádření se k návrhu
na zřízení míst (na úrovni KKV nebo OO) funkcionářů ČSV jakožto administrativní
pomoci v rámci regionu. Jejich činnost by mohla být vykonávána na základě DPP a
honorována z prostředků ČSV – z členských příspěvků, případně dotací, přesný
model by mohl být výstupem dnešního jednání.
Královehradecký kraj - Vlastimil Dlab:
V kraji je 5 okresů. Scházejí se pravidelně cca 3x do roka (2 zástupci z každého
okresu), naposledy obdržené dotace ve výši - 1,5 mil Kč. Žádost o dotace si dává
každá OO samostatně. Dotace použity na vyšetření moru včelího plodu. Zástupci
KKV se scházejí na vlastní náklady (pronájem prostor, cestovné,..).
Poznámka předsedkyně: KKV si finanční pomoc na provoz musí vyžádat od svých
OO.
Doporučení na sepsání smlouvy pro zástupce jednotlivých Okresních organizací pro
komunikaci s Krajskými úřady, problematiku řeší stanovy svazu.
Ústecký kraj - František Malovanyj:
V kraji je 7 okresů. Scházeli se v loňském roce (2017), v letošním roce KKV v kraji
nefunguje. Jednání ohledně dotací s Krajským úřadem je v kompetenci jednotlivých
okresů/každý jedná sám za sebe. Není zájem řešit problematiku včelařství
zprostředkovaně přes KKV.
Plzeňský kraj - Josef Včelák:
V kraji je 7 okresů. KKV v kraji funguje, dotace od Krajského úřadu dostávají
pravidelně (2 mil. Kč), rozdělují je na jednotlivé okresy podle počtu členů. Dostávají
dotace na kroužky (ve výši 100.000 Kč), vyšetření na mor, obnovu úlů, …
Administrace KKV hrazena ve výši 2% - přispívají Okresní organizace. KKV v kraji
funguje, scházejí se cca 2 až 3 krát ročně.

Středočeský kraj - Rostislav Ovčiarik: (zástup za paní Danu Belušovou)
V kraji je 13 okresů. KKV v kraji funguje, poslední dotace od Krajského úřadu ve výši
cca 1.100.000,- Kč (na rok 2019 přislíbeno 1,5 mil. Kč). Dotace použita na projekt
proti moru včelího plodu (finance rozděleny dle rozpočtu projektu a také mezi
jednotlivé pracovníky zajišťující projekt). Opět zazněl návrh požadavku na příspěvek
pro KKV věnovaný na cestovné, pronájem místnosti apod. ze strany ČSV.
Poznámka paní předsedkyně: opakovaně konstatuje, že je třeba se obrátit na
Okresní organizace, které mají možnost dostat finanční podporu od Základních
organizací. Nebo návrh na navýšení členského příspěvku a část (%) poslat Okresním
organizacím. Způsob financování je možné v budoucnu upravit tak, aby vyhovoval
ZO, OO i KKV.
Liberecký kraj - Vladimír Davídek:
V kraji jsou 4 okresy. KKV funguje, dotace od Krajského úřadu ve výši 1 mil Kč (+
každoročně 350 tis. Kč navíc). Každý včelař si o dotaci na Krajském úřadu žádá sám
za sebe. Použito na vyšetření včelího moru (i přesto v kraji vypukl mor). Z tohoto
důvodu dotace použity na obnovu úlů a jiné potřeby. Každá Okresní organizace
přispívá na chod KKV částkou 1.000,- Kč.
Jihočeský kraj - Josef Zimen:
V kraji je 7 okresů. KKV v kraji funguje, Krajský úřad pravidelně dotuje činnost
včelařství a je celková spokojenost s komunikací s úředníky Krajského úřadu. Dotace
ve výši 3,5 mil. Kč použita v roce 2016 na vyšetření včelího moru. Od roku 2017
dostávají od kraje každoročně na tento účel částku cca 700.000,- Kč. Finance jsou
rozdělovány mezi jednotlivé Okresní organizace podle počtu včelstev. Každá Okresní
organizace si žádá na své projekty u Krajského úřadu samostatně, formou písemné
dohody. V kraji se osvědčila výměna starých úlů za nové - bylo pořízeno cca 10.000
ks nových úlů.
Doplnění paní předsedkyně: z ministerstva zemědělství (Státní veterinární správa) je
přislíbeno 60 mil. Kč na plošné vyšetření na mor a likvidaci zjištěných ohnisek, a to
na území celé ČR pro období následujících 2 - 3 let (kapacita na vyšetření vzorků je
omezená).
Olomoucký kraj - Leo Czabe:
V kraji je 5 okresů. V kraji nefunguje KKV ani financování formou dotací z Krajského
úřadu pro Okresní organizace. Každý jednotlivý včelař jedná sám za sebe (z počátku
dotace jen pro začínající včelaře, nyní již i pro stávající např. na obnovu úlů). Částka
max. ve výši 400.000,- Kč.
Jihomoravský kraj - Miroslav Smolík:
V kraji je 7 okresů. KKV v kraji funguje. Dotace ve výši 2 mil. Kč použita na: 1.
obnovu úlů (žádá si každý včelař sám), 2. kroužky mládeže, 3. výsadba zeleně
(včelařské rostliny, nikoliv ovocné stromy apod.). Částka 100.000,- Kč navíc na
soutěž Zlatá včela. Financování KKV ze strany Okresních organizací ve výši 1,Kč/včelstvo. Spolupráce s Krajským úřadem je hodnocena jako velice pozitivní, je to
o osobních vazbách mezi úředníky Krajského úřadu a zástupci včelařů. Opět zmíněn
požadavek na příspěvek ze strany ČSV.
Poznámka paní předsedkyně: Obdobné stanovisko jako u ostatních diskutujících nutno oslovit Základní organizace.

Kraj Vysočina - František Meduna:
V kraji je 8 okresů. KKV funguje, podpora ze strany Krajského úřadu je významná
včetně dohodnutého financování ze strany Okresních organizací. Zástupce KKV
jedná s Krajským úřadem. Poslední dotace ve výši 1,5 mil Kč byla použita na
vyšetření moru + 50.000,- Kč/okres.
Moravskoslezský kraj - Miroslav Poništ:
V kraji je 6 okresů. KKV funguje, scházejí se pravidelně cca 6x do roka. V minulých
letech dotace ve výši 2 mil. Kč (použito na obnovu úlů) z toho KKV vyčlení pro každý
okres 10% na administraci. Zdrojem je také platba 1,- Kč za včelstvo. Krajský úřad
podporuje kroužky mládeže, Festival medu a písničky, různé včelařské akce apod.
Dotace od Krajského úřadu ve výši 3 mil. Kč - je uvažováno o příspěvku na výměnu
mezistěn, souší atd.). Zázemí pro KKV vytváří pronajatá místnost od Magistrátu
Frýdek-Místek. Tím je vytvořeno i zázemí pro jednání a fungování KKV. Z dotací si
okres hradí náklady na administrativní pracovnici pro kontakt s včelaři.
Závěr:
Financování jednotlivých KKV - návrh na zvolení funkcionáře pro zastupování
Okresních organizací, zaměstnaného na Dohodu o provedení práce a
zplnomocněného jednotlivými okresy, což lze vnímat jako pozitivní krok ke zlepšení
administrativní náročnosti zajišťované OO. Financován by mohl být z dotací, nebo z
členských příspěvků:
Poništ - navrhuje zvolit zástupce okresu, nikoliv kraje
Včelák - navrhuje dávat příspěvky OO, ať si sami rozhodnou, koho si zvolí za svého
zástupce, podporuje navýšení členského příspěvku
Ovčárik - je pro zvolení funkcionáře jakožto zástupce okresů
Zimen - navrhuje zvolit zástupce kraje, který by byl honorován ČSV (bylo by nutné
vytvořit plán práce…). Zároveň navrhuje navýšit členský příspěvek na dvojnásobek
nebo 500,- Kč
Meduna - je jednoznačně pro navýšení příspěvku. Tím by se vyřešilo financování
KKV (i jiné)
Tajemník - rovněž souhlasí s navýšením členského příspěvku (k projednání na
zasedání PRV v 3/2019), dát informaci do časopisu a rovněž souhlasí
s funkcionářem jako zástupcem OO.
Předsedkyně - také souhlasí s navýšením členského příspěvku, o výši a termínu
platnosti je třeba zahájit diskusi u členské základny. Zvýšení příspěvku by se
pozitivně promítlo do financování ČSV (na CIS, časopis Včelařství, pro OO/KKV
atd.). Je tu reálné nebezpečí, že příjem z dotací na vzdělávací činnost, tj. i na
Včelařství bude omezen a budeme potřebovat zdroje potřebné k zajištění vydávání
Včelařství.
Při neformální diskusi účastníků jednání byla řešena i problematika vzdělávání
funkcionářů ZO a OO a získávání adeptů pro výkon funkcí.
Z diskuse vyplynulo, že nelze uplatňovat přístup z centra, ale je účelné řešit obměnu
funkcionářů dle místních podmínek, a to především výběrem vhodných odpovědných
kandidátů.
Jednohlasně byl odsouhlasen návrh:
a) na navýšení členského příspěvku na člena alespoň na dvojnásobek současné
částky s tím, že by současně došlo k přerozdělení části členského příspěvku

ze včelstva ve prospěch okresních organizací tak, aby se zlepšilo i
financování KKV,
b) kontaktovat Asociaci krajských úřadů s návrhem na sjednocení procesů
administrace dotací v rámci krajů (výše a účel dotace zůstává samozřejmě na
potřebách a možnostech krajů).

Zapsáno 17. 12. 2018
Kateřina Brodská

