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     Vážení přátelé, 
 
letošní rok je pro včelaře okamžikem, kdy se každoroční hlášení počtu včelstev dle stavu k 1.9.2019 na 
Českomoravskou společnost chovatelů v Hradištku rozšíří i na elektronickou podobu. Vzhledem k tomu, že 
každým rokem zaznamenáme větší či menší množství nesprávně vyplněných či v nesprávný okamžik odevzdaných 
hlášení, tato nová možnost ulehčí všem včelařům našeho spolku tyto povinnosti.  
 
Dle loni vyplněného hlášení všem chovatelům přijde nový dotazník poštou či elektronicky. Každý včelař si dnes 
může vybrat, zda hlášení pošle vyplněné poštou zpět a zároveň udělá kopii pro náš spolek nebo využije možnost 
vyplnit hlášení elektronicky a zajistí, aby se informace dostaly i do našeho spolku. Tou poslední možností, kterou 
nabízíme všem našim členům je, že dotazník, který každý obdrží začátkem měsíce srpna 2019, odešle s informací o 
počtu včelstev na adresu našeho spolku. Výbor na začátku září zkontroluje informace o stanovišti v katastru a vše 
vyplní a odešle do centrální evidence elektronicky. 
Tím zajistíme správné informace zadané do portálu a zároveň budeme mít uložen počet včelstev pro potřeby 
spolku. Včelaři, který využije tuto možnost, odpadne každoroční starost o dodání kopie hlášení k nám na spolek. 
 
Nedodání kopie s počtem včelstev komplikuje před koncem roku práci s příspěvky na další rok, rozdělení léčiv pro 
jednotlivé včelaře nebo také dotace 1.D, takže bychom tomu chtěli letos předejít hromadným zadáním počtu 
včelstev našich členů.  
 
Na každém dotazníku je uvedeno jednorázové heslo pro přístup do portálu, které se každým rokem bude měnit, 
takže nikdo nemusí mít obavy o jakékoli zneužití. Je tedy na každém včelaři, zda využije naši nabídku a do 
18.8.2019 doručí dotazník Hlášení počtu včelstev, který v příštích dnech obdrží z ČSMCH do našeho spolku. Buď 
elektronicky s oznámením počtu včelstev k 1.9.2019, nebo předáním důvěrníkovi, který do 21.8.2019 předá vše 
hromadně na adresu jednatele (př. Jan Hužera, U Stadionu 975, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 603 969 029). 
 
Jednoduchost vidíme v tom, že každému odpadne myslet na vytvoření kopie pro náš spolek. Pokud hlášení 
přijde poštou, doplní chovatel počet včelstev, podpis a předá to svému důvěrníkovi. Při elektronickém doručení 
se email přepošle s doplněným počtem včelstev na vsmbo@vsmbo.cz. 
 
Výbor se bude těšit na spolupráci se všemi včelaři našeho spolku a v této nové možnosti chce pomoci i těm 
včelařům, kteří nejsou „kamarádi“ s výpočetní technikou. 
 
V Mladé Boleslavi 24.7.2019 
 
 
 
Jan Hužera v.r., jednatel      Jiří Šturma v.r., předseda 
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