
Obnova registrace chovatele u ČMSCH, a.s. 

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. ČMSCH, a.s. každoročně rozesílá registrovaným 
chovatelům potvrzení o registraci v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb. a každoročně 
žádá tyto chovatele o kontrolu registrovaných údajů. Pokud změny nastaly,  chovatelé je do 
vyhrazeného prostoru čitelně uvedou a zašlou zpět. Pokud jsou údaje správné, nic se nevpisuje. Co se 
ale vyplňuje vždy, je údaj o počtu včelstev k 1.9. aktuálního roku. Podrobnosti o registraci a hlášení 
počtu včelstev a umístění stanovišť včetně příslušných formulářů najdete v příloze Včelařství č. 
8/2012  tak, jako každý rok, a také na našem webu www.vcelarstvi.cz v odkaze „formuláře“. 

Při vyřizování dotací podle NV 197/2005 Sb. v platném znění bylo zjištěno, že řada chovatelů-žadatelů 
o dotaci není v evidenci chovatelů u ČMSCH, a.s. uvedena. Zjistilo se, že jde o chovatele, kteří po tři 
roky nereagovali  na dopisy ČMSCH, a.s. a potvrzení o registraci v úřední evidenci nevraceli zpět. Byli 
proto z evidence vymazáni a to, aniž by byli o tomto kroku vyrozuměni. Upozorňujeme na tuto 
skutečnost a vyzýváme členy, kteří neobdrželi formulář hlášení do 21. srpna, aby se obrátili na 
informační službu ČMSCH, a.s. - kontakty najdete v příloze Včelařství č. 8/2012 na str. 14., a svou 
registraci obnovili. Je nutné vždy jednat o obnově registrace nikoli o registraci nové. Chovatelům, 
kteří již měli své registrační číslo a byli pro nečinnost vymazáni z evidence, by se mělo jejich číslo 
znovu obnovit. Apelujeme též na ty ZO, které v rámci dohody se svými členy zasílají hlášení 
hromadně za všechny své členy, aby pamatovaly na to, že je třeba svůj závazek nezanedbat, skutečně 
zasílat všechna hlášení, i ta, kde ke změnám nedošlo a to ani ke změnám počtu včelstev.  

Upozorňujeme, že pokud žadatel o dotaci, v jejichž podmínkách poskytování je povinnou 
náležitostí údaj o registračním čísle chovatele, nebude uveden v ústřední evidenci chovatelů, pak 
dotaci nedostane!  
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