
 

Asociace profesionálních včelařů Vás zve na  
dvoudenní seminář 

 

Současné problémy českého 
profesionálního včelařství 

 
Místo a datum konání 

Hotel Pramen - Praha, 9.- 10. 11. 2017 
 

 
 
Program semináře: 
 

    čtvrtek 9.11.2017 
 
12:00-12:30    Prezentace účastníků 
 
 
12:30-12:45   MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV) 
          - Zahájení 
 
 
12:45-13:00   Ing. Kamil Kurtin (vzdělavatel APV) 
                    - Současné problémy při uvádění včelích produktů na trh  
 
 
13:00-15:00   Bc. Zdenek Vondrák, komora daňových poradců 
                    - EET 
                    - Daňové povinnosti včelařů, legislativa 
 
 
15:15-15:45 - Přestávka 
 
 
15:45-16:45   RNDr. Jana Prodělalová Ph.D.,/ VÚVeL / 
          -Prezentace metodiky pro odstranění včelích virů 
 
16:45-17:00    Přestávka 
 
 
17:00-18:15   MVDr.  Miroslav Svoboda /M+H Vet/ 
          -Využití dlouhodobých nosičů s amitrazem při tlumení roztoče Varroa 
          - Praktické zkušenosti s používáním přípravku Apitraz v Evropě 
 
 
18:30             Večeře 
 
 
19:00             Vzájemné konzultace mezi účastníky semináře 
     



    pátek 10.11.2017 

 
8:00-8:30      MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV) 

       -Zahájení, úvod do problematiky tlumení nákaz 
       -Vliv převčelení krajiny na zdravotní stav včelstev 
 

 8:30-10:00   zástupce SVS 
         -Současná nákazová situace v ČR 
         -Metodika kontroly zdraví SVS na rok 2018 
                    -Postup SVS při tlumení MVP 
 
10:00-10:15    Přestávka 
 
10:15-10:30  Ing. Kamil Kurtin (vzdělavatel APV) 
                   - Úvod do problematiky dotací 
                   - Současné problémy českého profesionálního včelařství 
 
10:30-12:00  Ing. Robert Zavadil /SZIF/ 
                    -Eurodotace  podle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 
                    -Přítomnost a budoucnost  
 
12:00-13:00       Polední přestávka /oběd/   
 
13:00-14:00  JUDr. Karel Brückler 
                    -Právní otázky ve včelařství 
                    -Vymahatelnost práva v ČR 
                    -Praktické zkušenosti s dotacemi do včelařství 
 
14:00-15:00  MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV) 

       - Úvod do problematiky kvality včelích produktů 
       - Zákony a nařízení v praxi 

 
15:00-16:00  Mgr. Pavla Kundriková Burešová /SZPI/ 
                    - Kontrolní činnost SZPI v tržní síti 
                    - Výsledky kontrol 

 
16:00-17:00  MVDr. Pavel Texl /SVS/ 

        -Novela Veterinárního zákona 
       - Kontrolní činnost SVS při výrobě medu 
        -Výsledky kontrol SVS  

 
17:00            Ukončení semináře 
 
Všichni včelaři se zájmem o profesionální včelařství jsou vítáni. 
V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou přihlášku. 
 
Kontakt 
 kamil.kurtin@seznam.cz  
tel.: 737 363 489 
 
www.vcelifarmy.cz 

Na vaší účast se těší: 
Asociace profesionálních včelařů z.s. 



 
Závazná přihláška 

 
 
na seminář  Současné problémy českého profesionálního včelařství 
 konaný 9. a 10.11.2017 v Hotelu Pramen Praha.  
 
Jméno, příjmení.................................................................................................... 
 
Adresa ........................................................................................................ 
 
tel.. kontakt:............................................e-mail.:.................................................. 
 
jsem členem APV*                  ANO                        NE  
 
Vyplněním závazné přihlášky potvrzuji svoji účast na semináři, současně 
souhlasím se zaplacením registračního poplatku jako spoluúčast na nákladech 
na seminář /pronájem sálu, stravování/. Tento poplatek bude vybírán na místě 
a to ve výši 950 Kč. Členové APV poplatek neplatí. 
 
Požaduji zajistit ubytování z 9.11.2017 na 10.11.2017                                       
/cena cca 550 Kč / hradí každý účastník sám  * 
                                                                                                       ano                       ne 
 
Vzhledem k začátku semináře ve čtvrtek 9.11. je možné přiobjednat oběd na 
11:30 hodin. Oběd není součástí semináře. 
 Požaduji zajistit oběd:                                              
                                                                                                      ano                       ne 
 
V ................................... dne..................................................... 
 
 
 
 
Hotel Pramen se nachází v lokalitě Prahy 9, 7 min. pěšky od metra Rajská zahrada, 
nebo konečné tramvají č. 16 a 25 , v blízkosti obchodního centra "Černý 
most".Dostupnost do centra Prahy velmi dobrá, spojení s hotelem od stanic metra je: 
stanice Rajská zahrada autobus č.202, od stanice metra Hloubětín autobus č.186.  
http://www.hotel-pramen.cz/  

 
Závaznou přihlášku zašlete do 3.11.2017  na e-mail.: kamil.kurtin@seznam.cz,       
 Kamil KURTIN -----tel.: 737363489 
* zaškrtnout jednu volbu  


