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OBĚŽNÍK č. 4/2006 
 
   V Praze dne 6. 11. 2006         

         
Určeno:  
Všem organizačním složkám Českého svazu včelařů 

 
Vážení přátelé,  
 dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění dále uvedených úkolů: 

 
1. VÝŠE DOTACE NA VČELSTVO PRO ROK 2006 
 Na základě rozhodnutí MZe ČR č. 1090/2006-7240Lu ze dne 30. 10. 2006 o poskytnutí 
dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a v souladu se 
„Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2006  na základě § 2 
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ Vám sdělujeme výši finanční částky poskytované 
na včelstvo v roce 2006: Poskytnutá dotace v roce 2006 je 152 Kč na jedno včelstvo. 
 Pokud nebude vyplacena celá požadovaná částka dotace, vraťte nevyplacenou částku 
dotace na účet č. 109005390/0300, vedený u ČSOB, a. s., a to nejpozději do 15. 12. 2006. Jako 
variabilní symbol uveďte evidenční číslo své ZO ČSV. Tuto skutečnost oznamte též písemně na 
„Seznamu nevyplacené – vrácené dotace v roce 2006 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1e 
oběžníku č. 3/2006). 
 
2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (IČ) ZO A OV ČSV 
 Vyzýváme všechny naše organizační složky, které ještě stále používají identifikační 
číslo Českého svazu včelařů, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, aby si okamžitě požádaly na 
místně příslušném statistickém úřadu o své IČ. Dochází k závažným problémům zejména na 
finančních úřadech a u bank. Pro tyto instituce je IČ hlavním identifikátorem a pokud není 
správné, dochází k nedorozumění a následně může dojít i k závažným škodám. O své IČ 
organizační složky podávají žádost na předepsaném tiskopisu příslušné pobočky statistického 
úřadu, přiloží stanovy ČSV (ověřenou kopii na požádání zašleme) a svůj platný registrační list. 
 
3. SVÉPOMOCNÝ FOND (SF) ČSV 
 Žádáme funkcionáře, kteří ověřují škody svých členů pro účely výplat příspěvků ze SF 
ČSV, aby tak činili pečlivě a zodpovědně. V poslední době vlivem povodní, požárů a spadlých 
stromů došlo k nárůstu škod velkého rozsahu – a tyto jsou nedostatečně kontrolovány právě 
zástupci ZO a OV. Je nutné si uvědomit, že svépomocný fond patří všem našim členům a je naší 
povinností jej spravovat s péčí řádného hospodáře. Potvrzování žádostí – aniž by rozsah škody 
kdokoli ze ZO (případně OV) viděl – je přinejmenším plýtvání zdroji, které nám v budoucnu 
mohou chybět.  
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4. VÝBĚR REGISTRAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 VIII. sjezd Českého svazu včelařů schválil změnu stanov ČSV. Tyto změny byly 
uveřejněny ve Včelařství č. 1/2006 ve vnitřní příloze s příslušným komentářem. Mimo jiné byla 
schválena změna v placení registračního příspěvku. Protože v poslední době často řešíme spory 
kolem výběru tohoto příspěvku, uvádíme níže opět výklad k této problematice: 
 Registrační příspěvek vybírají ZO od členů ČSV, kteří mají na jejich území trvale 
umístěna včelstva (nejedná se o přesuny včelstev v rámci kočování) a přitom nejsou jejich členy.  
 Tito členové jsou povinni svá včelstva u této ZO zaregistrovat a spolupracovat s ní (viz 
stanovy ČSV § 28 odst. 10). Registrační příspěvek stanovuje ZO na výroční členské schůzi. 
Může být stanoven maximálně ve výši členského příspěvku na člena, který ZO vybírá na svou 
činnost [stanovy ČSV § 19 odst. 5, písm. i)]. 
 Z uvedeného vyplývá, že nelze vybírat registrační příspěvek od nečlenů ČSV a od 
členů ČSV nelze vybírat registrační příspěvek ze včelstva, ani jakkoli tento příspěvek ukládat 
v souvislosti s počtem registrovaných včelstev. Pokud tedy ZO od svých členů vybírá členský 
příspěvek ze včelstva a příspěvek na člena nevybírá, pak jej nemůže chtít ani od registrovaného 
člena. Ten v tomto případě při zachování všech svých práv jako registrový člen nic neplatí. 
 
 V příloze zasíláme kalendáříky pro rok 2007, členské známky a příručku pro žadatele 
podpor i spotřebitele medu Med je naše zlato. Příručku vydal SZIF ve spolupráci s ČSV. 
 
 
 Za zajištění úkolů všem funkcionářům ČSV děkujeme!  

 
 
 
   S přátelským pozdravem 

 
 


