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OBĚŽNÍK č. 1/2007

Praze dne 29. 1. 2007

Všem organizačním jednotkám Českého svazu včelařů, o.s.
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění níže uvedených úkolů:
1.
2.
3.
4.

Změna názvu Českého svazu včelařů ..................................................................................................1
Literatura pro potřeby organizačních jednotek Českého svazu včelařů, o.s., a učitele včelařství....2
Kurz prohlížitelů včelstev........................................................................................................................2
Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka ....................................................................2

1. Změna názvu Českého svazu včelařů
Zákon č. 342/2006 Sb. změnil s účinností od 3. července 2006 zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů (§ 6 odst. 4). Tato změna se dotkla úpravy názvu občanských sdružení.
Podle této nové úpravy musí název občanského sdružení povinně obsahovat text „občanské
sdružení“ nebo zkratku „o.s.“ O změně názvu v tomto smyslu rozhodlo podzimní zasedání ÚV ČSV,
stanovy ČSV s těmito změnami byly registrovány dne 19. prosince 2006. Nyní je nutné co nejdříve
provést tuto změnu i ve vztahu k organizačním jednotkám ČSV. To znamená, že je třeba změnit
registrační listy, razítka, hlavičkové papíry, vizitky funkcionářů ZO a OV. Tyto změny je pak nutno
oznámit na příslušná místa (statistický úřad, bankovní ústav apod.). Doporučujeme Vám též se
informovat u svého bankovního ústavu na to, co všechno je zapotřebí udělat v souvislosti se změnou
názvu organizační jednotky. Jsme si vědomi toho, že se jedná o další administrativní zátěž pro
funkcionáře organizačních jednotek, ale o povinnostech daných zákonem se nedá diskutovat. A aby ta
zátěž nebyla tak velká, po dohodě s vedoucí pracovnicí odboru statistiky registrů ČSÚ Vám odpadne
cesta na statistický úřad. Vše potřebné zajistí sekretariát ústředního výboru svazu.
V příloze zasíláme formulář „Registrační list změnový“ + vzor. Doplňte, prosím, číslo změny.
K názvu doplňte pouze jméno vaší obce, případně okresního města. Dále je nutno uvést přesnou
adresu ZO, OV, nejčastěji to bývá adresa příjemce pošty. Uvedení jen jména obce nebo P. O. boxu
(poštovní přihrádky) není možné. Po vyplnění těchto částí vraťte registrační list změnový k potvrzení na
sekretariát ÚV ČSV. Tímto je pro Vás záležitost vyřešena. Listinu Vám po podpisu vrátíme. Vy, kteří
ještě nejste registrováni, použijte přiložený formulář „Registrační list“ a tento pak vyplňte obdobně jako
ostatní registrační list změnový a zašlete na sekretariát ÚV ČSV. Zde Vám bude přiděleno evidenční
číslo, registrační list podepsán předsedou a tajemníkem ČSV a poté Vám vrácen zpět. Na formuláři
Českého statistického úřadu pak požádáte o přidělení IČ a k žádosti přiložíte kopii registračního listu.
Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách ČSÚ www.czso.cz v odkaze „Registrace
ekonomických subjektů“. Stanovy ČSV potřebné při prvotní registraci a přidělení IČ zašle sekretariát
ÚV ČSV na pracoviště ČSÚ.
Registrační list je pro Vás zakladatelskou listinou, kterou se prokazujete ve vztahu k dalším
právnickým osobám. Praktické je nechat si na matrice ověřit tento originál registračního listu, abyste
měli dostatek vyhotovení pro případná jednání se státními orgány nebo jinými subjekty. Občanská
sdružení jsou od poplatků za ověřování na matrice osvobozena.
Při této příležitosti je též třeba sjednotit podobu razítek základních organizací a okresních
výborů takto (vzor):
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.
okresní výbor Benešov

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
evid. číslo: 1 01 21

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.
OKRESNÍ VÝBOR
BENEŠOV
evid. číslo: 1 01 00

Evidenční číslo přiděluje ČSV. Těm, kteří mají i IČ (identifikační číslo přidělené ČSÚ),
doporučujeme jej též uvádět na svém razítku.
A ještě prosba našeho ekonomického oddělení – veškeré platby v zájmu identifikace, prosíme,
uvádějte s variabilním symbolem, kterým je evidenční číslo ZO, OV.
Kdybyste něčemu nerozuměli, obraťte se na právní oddělení ČSV – Mgr. Machová, telefonní
číslo: 224 930 767.

2. Literatura pro potřeby organizačních jednotek Českého
svazu včelařů, o.s., a učitele včelařství
Předsednictvo ÚV ČSV, o.s., se na svém zasedání dne 12. prosince 2006 rozhodlo zakoupit
následující publikace: Včelaříme nástavkově, Včelí produkty očima lékaře a Získávání včelích
produktů. Všem organizačním jednotkám ČSV i učitelům včelařství je distribuováno po jednom výtisku
od každé výše uvedené publikace společně s výtiskem brožury SZIF Med je naše zlato.

3. Kurz prohlížitelů včelstev
I v letošním roce pořádá Státní veterinární správa ČR ve spolupráci se SOUV-VVC, o.p.s.,
Nasavrky kurz prohlížitelů včelstev. Dva kurzy proběhnou ve dnech 10. – 11. února a 3. – 4. března.
Kurzy budou zakončeny zkouškami v září. V případě, že účastník podepíše závazek spolupráce
s orgány Státní veterinární správy ČR, účastní se kurzu bezplatně. Zájemci, které doporučí jejich
organizační jednotka ČSV, se mohou hlásit na adrese: SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky, př. Roman Mikeš,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz.

4. Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
Ke zvýšení spotřeby včelích produktů ve společnosti pořádá SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky ve
dnech 16. – 20. dubna sérii kurzů využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka. Zájemkyně a
zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese: SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky, př. Roman Mikeš,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz.
Vážení přátelé,
závěrem nám dovolte poděkovat za Vaši obětavou práci pro české včelařství v roce 2006
a popřát Vám zdraví, mnoho úspěchů v osobním, profesním i včelařském životě
v novém roce 2007!

Za Český svaz včelařů, o.s.:

Mgr. Luděk Sojka
předseda

Přílohy: Registrační list ZO, OV
Registrační list změnový ZO, OV
Registrační list změnový (vzor)
Publikace: Včelaříme nástavkově
Včelí produkty očima lékaře
Získávání včelích produktů
Brožura: Med je naše zlato

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
tajemník

