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Za Český svaz včelařů:

Mgr. Luděk Sojka
předseda
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1. Zjištění úhynů v zimním období 2007/2008
Český svaz včelařů, o. s., jedná se zákonodárnými a výkonnými orgány státu
o možnosti pomoci chovatelům včel, postiženým velkými ztrátami včelstev. Pro jednání je
třeba znát přesné údaje o počtu vyzimovaných včelstev ke dni 30. dubna 2008.
Žádáme proto všechny základní organizace, aby do 15. května 2008 sdělily písemně
na adresu Českého svazu včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 (případně e-mailem na
adresu lnenicka@vcelarstvi.cz) počty včelstev zazimovaných na podzim roku 2007 a stav ke
dni 30. dubna 2008.
Tyto údaje budou zpracovány a poskytnuty státním orgánům jako podklad k
rozhodnutí. Nelze proto vyloučit, že by z případné podpory mohly být vyloučeny ty
organizace, které údaje včas neposkytnou.

2. Změny zdaňování a odvody zdravotního pojištění
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně v platbách zdravotního pojištění. Funkcionáři
občanských sdružení (tedy i funkcionáři Českého svazu včelařů, o. s.), kteří pobírají odměny
za výkon této funkce – tzv. funkční požitky podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních
z příjmů – jsou podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění,
považováni za zaměstnance a jako takoví podléhají odvodům zdravotního pojištění. I přesto,
že odměna může být vyplácena nepravidelně nebo i jen jednou za rok, musí zaměstnavatel
(tedy ZO, OV) přihlásit funkcionáře, kterému chce vyplatit odměnu, do 8 dnů od zvolení do
funkce na příslušnou zdravotní pojišťovnu. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen
předkládat každé zdravotní pojišťovně, v níž jsou funkcionáři evidováni, formulář PŘEHLED
O PLATBĚ POJISTNÉHO a odvádět pojistné.
Další změnou je u funkčních požitků změna zdaňování. Již se nedaní srážkovou daní
15 % z odměny do 5000 Kč za měsíc, nýbrž zálohově 15 %. To znamená, že funkcionář je
povinen si příjmy za příslušný kalendářní rok ve svém daňovém přiznání vyúčtovat.
Mnohem jednodušeji lze situaci řešit dohodou o provedení práce. Funkcionáři našich
organizačních jednotek v podstatě vykonávají pro své členy určité konkrétní práce, takže se
uzavírání dohod o provedení práce jeví jako vhodné a jednoduché řešení. Podmínky
zdaňování patnáctiprocentní srážkovou daní u těchto dohod zůstaly nezměněny při zachování
maximální výše odměny 5000 Kč za měsíc.
Na následující tiskové straně předkládáme vzor, který si upravte podle svých potřeb.
Formulář bude také uveřejněn na webových stránkách Českého svazu včelařů
www.vcelarstvi.cz v oddělení FORMULÁŘE. Srážkovou daň je třeba odvést na finanční úřad
do konce následujícího měsíce po uskutečnění výplaty. Stejně tak je nutno splnit vůči
příslušnému finančnímu úřadu další pravidelná vyúčtování a oznámení plateb srážkové daně.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
(§ 75 ZP)
Zaměstnavatel:
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace (okresní výbor) Hracholusky
se sídlem Obětnická 23, 225 01 Hracholusky
IČ: 74512533
(dále jen „zaměstnavatel“)
a
zaměstnanec:
Jan Nový
bytem Hradiště 236, 225 01 Hracholusky
RČ: 650201/2326
(dále jen „zaměstnanec“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce
Podmínky plnění:
1. Sjednaný úkol:
Zaměstnanec provede výběr členského příspěvku a jeho odvod do rozpočtu ÚV ČSV,
rozdělení a výplatu dotací 1.D., rozdělení a výplatu dotací podle nařízení vlády č.
197/2005 Sb., v platném znění, rozdělení a výplatu dotací na léčiva, zajistí jako příjemce
pošty styk se sekretariátem ÚV ČSV, zajistí objednání, nákup a rozdělení léčiv dle
předpisů SVS ČR, zajistí provedení komisionálního ošetření včelstev v souladu s předpisy
SVS ČR, …….
2. Sjednaný rozsah: 20 hodin
4. Pracovní úkol bude proveden do: 31. 12. 2008
5. Sjednaná odměna: 1000 Kč
6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná v hotovosti po dokončení práce.
Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepisují na základě své svobodné vůle a že
neexistují překážky, které by vedly k následnému rozporu této smlouvy nebo neprovedení
sjednaných úkolů. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s předpisy bezpečnosti práce a
pracovními postupy, které ochrání zájmy zaměstnavatele a zdraví zaměstnance při plnění této
dohody. Na důkaz výše uvedeného jako souhlas smluvní strany připojují své vlastnoruční
podpisy.
Dne: 20. 3. 2008
………………………………………….
za zaměstnavatele:
Ing. Jiří Nečas, předseda
Jan Hlavsa, jednatel

…………………………………………..
zaměstnanec

3. Registrační listy organizačních jednotek ČSV, o. s.
V oběžníku ČSV č. 1/2007 jste byli seznámeni se změnou názvu Českého svazu
včelařů o dodatek o. s. (občanské sdružení). S touto změnou bylo logicky spojeno vystavení
nových registračních listů organizačních jednotek svazu (dále jen RL). V polovině roku 2007
byl vytvořen v zájmu přehledné evidence a rychlosti vyřizování změn RL počítačový
program. Další jeho funkcí je upozorňovat na ty organizační jednotky, které dosud o
vystavení nových RL nepožádaly nebo uvedly chybné údaje. Kompletně vyřízené RL má
jedenáct okresních výborů ČSV (Domažlice, Plzeň-město, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Pardubice, Trutnov, Blansko, Kroměříž a Jeseník). Jmenované
chválíme. Ty ostatní, kterým do dokonalosti něco více či méně chybí, vyzýváme k nápravě.
Seznam těchto organizačních jednotek svazu, které nemají něco v pořádku, posíláme v příloze
okresním výborům. V této souvislosti upozorňujeme na to, že Ministerstvo zemědělství ČR
vyžaduje při likvidaci náhrad nákladů na vyšetření moru včelího plodu z měli v ochranných
pásmech RL dotčených základních organizací ČSV.

4. Přehled termínů pro dotace
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 4 bod (1) písm. a), b), c), e)
TECHNICKÁ POMOC – VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Pro členy ČSV je vzdělávací činnost podle § 4 bod (1) písm. a), b), c), e) nařízení
vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, upravena novelizovanou směrnicí ČSV č. 1/2006.
Tato směrnice je v úplném znění zveřejněna v časopisu Včelařství č. 5/2008 a na webových
stránkách Českého svazu včelařů (www.vcelarstvi.cz, oddělení SMĚRNICE SVAZU,
oddělení FORMULÁŘE).

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 4 bod (1) písm. d)
TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 20. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC –
POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

do 20. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
originály dokladů prokazujících pořízení zařízení (nebo jejich úředně ověřené
kopie), včetně jejich soupisky

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC

do 31. 8.

SZIF

doručí
–
vyúčtování žádostí o dotace doplněné doklady prokazujícími pořízení zařízení
(nebo jejich úředně ověřenými kopiemi), včetně jejich soupisky

po obdržení
prostředků
od SZIF

chovatelům včel

poukáže
–
jednotlivým chovatelům finanční prostředky ve výši jim přiznané dotace podle
opatření TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 5 odst. (1) písm. a)
BOJ PROTI VARROÁZE – ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 1. 6.

ZO ČSV

sdělí
–

na jaký počet včelstev, případně jaká léčiva bude potřebovat

ZO ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 5. 6.

OV ČSV

doručí

po obdržení
prostředků
od OV ČSV

–

požadavek na léčiva doplněný identifikačními údaji chovatelů, kteří tyto
1)
přípravky aplikují

chovatelům včel

vyplatí
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE

Termín*

Komu

Co/činnost

do 15. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí

OV ČSV

do 15. 8.

po obdržení
prostředků
od
sekretariátu
ÚV ČSV

sekretariátu ÚV ČSV

ZO ČSV

–

souhrnnou žádost o dotaci na všechny předměty podpory podle opatření BOJ
2)
PROTI VARROÁZE

doručí
–

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení léčiv pro ZO v okrese a
1)
identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto přípravky aplikovali

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–
žádost o dotaci na všechny předměty dotace podle opatření BOJ PROTI
2)
VARROÁZE

do 31. 8.

SZIF

doručí

po obdržení
prostředků
od SZIF

OV ČSV

–

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení předmětů podpory
1)
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE a identifikační údaje chovatelů včel

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory podle
opatření BOJ PROTI VARROÁZE

UPOZORNĚNÍ:
Žádosti a doklady o pořízení léčiv (podklady pro vyúčtování dotací) od ZO ČSV se zasílají na
sekretariát ÚV ČSV výhradně prostřednictvím OV ČSV.
Poznámka: Všechny faktury je třeba proplatit v plné výši, dotace na ně bude poskytnuta zpětně.
*

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
2) Žádost na předepsaném formuláři obsahující souhrnné požadavky na úhradu nákladů na prostředky
uvedené v části B přílohy č. 2 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, a na úhradu nákladů
spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 5 odst. (1) písm. b)
BOJ PROTI VARROÁZE – ÚHRADA NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU
ZO ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 5. 6.

OV ČSV

sdělí
–

po obdržení
prostředků
od OV ČSV

počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou v zimním období 2007/2008 a
1)
doloží identifikační údaje chovatelů včel, kteří tuto techniku aplikovali , včetně
podpisů

chovatelům včel

vyplatí
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory podle
opatření BOJ PROTI VARROÁZE

Termín*

Komu

Co/činnost

do 15. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
souhrnnou žádost o dotaci na všechny předměty podpory podle opatření BOJ
2)
PROTI VARROÁZE , doplněnou o počty včelstev ošetřených aerosolovou
1)
technikou a identifikačními údaji chovatelů včel, kteří tuto techniku aplikovali ,
včetně podpisů

po obdržení
prostředků
od
sekretariátu
ÚV ČSV

ZO ČSV

převede
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory podle
opatření BOJ PROTI VARROÁZE

OV ČSV

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–
souhrnnou žádost o dotaci na všechny předměty podpory podle opatření BOJ
2)
PROTI VARROÁZE

do 31. 8.

SZIF

doručí

po obdržení
prostředků
od SZIF

OV ČSV

–

počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou a identifikační údaje
1)
chovatelů včel, kteří tuto techniku aplikovali , včetně podpisů

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE

UPOZORNĚNÍ:
Žádosti a doklady o použití aerosolové techniky (podklady pro vyúčtování dotací) od ZO
ČSV se zasílají na sekretariát ÚV ČSV výhradně prostřednictvím OV ČSV.
Poznámka: Všechny faktury je třeba proplatit v plné výši, dotace na ně bude poskytnuta zpětně.
*

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno a počet ošetřených včelstev.
2) Žádost na předepsaném formuláři obsahující souhrnné požadavky na úhradu nákladů na prostředky
uvedené v části B přílohy č. 2 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění a na úhradu nákladů
spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 5 odst. (1) písm. a)
BOJ PROTI VARROÁZE – ÚHRADA NÁKLADŮ
NA POŘÍZENÍ AEROSOLOVÝCH VYVÍJEČŮ
CHOVATEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 1. 6.

ZO ČSV

doručí
–
informace o počtu vyvíječů, na které bude požadovat dotaci

do 20. 7.

ZO ČSV

doručí
–

originály nebo ověřené kopie dokladů o pořízení vyvíječe a identifikační údaje
1)
chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

ZO ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 5. 6.

OV ČSV

doručí
–
informace o počtu vyvíječů, na které bude požadovat dotaci

do 1. 8.

OV ČSV

doručí

po obdržení
prostředků
od OV ČSV

chovatelům včel

–

originály nebo ověřené kopie dokladů o pořízení vyvíječe a identifikační údaje
1)
chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

vyplatí
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na opatření BOJ PROTI
VARROÁZE – POŘÍZENÍ AEROSOLOVÝCH VYVÍJEČŮ

OV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 15. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–

souhrnnou žádost na dotaci na všechny předměty podpory podle opatření BOJ
2)
PROTI VARROÁZE

do 15. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení vyvíječů a identifikační
1)
údaje chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

po obdržení
prostředků
od
sekretariátu
ÚV ČSV

ZO ČSV

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí

do 31. 8.

po obdržení
prostředků
od SZIF

SZIF

OV ČSV

–

požadavek na zabezpečení dotace na všechny předměty dotace podle
2)
OPATŘENÍ BOJ PROTI VARROÁZE

doručí
–

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení vyvíječů a
1)
identifikační údaje chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory
podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE

UPOZORNĚNÍ:
Žádosti a doklady o pořízení vyvíječe (podklady pro vyúčtování dotací) od ZO ČSV se
zasílají na sekretariát ÚV ČSV výhradně prostřednictvím OV ČSV.
Poznámka: Všechny faktury je třeba proplatit v plné výši, dotace na ně bude poskytnuta zpětně.
*

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
2) Žádost na předepsaném formuláři obsahující souhrnné požadavky na úhradu nákladů na prostředky
uvedené v části B přílohy č. 2 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění a na úhradu nákladů
spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy a nákladů spojených s pořízením
aerosolových vyvíječů.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 6 odst. (1) písm. a)
RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČELSTEV – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 15. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE
KOČOVÁNÍ – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ
–
prohlášení chovatele včel o záměru provádět kočování včelstev

do 15. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–

originály dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev (nebo
jejich úředně ověřené kopie), včetně jejich soupisky

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–

–

*

souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE
1)
KOČOVÁNÍ doplněnou identifikačními údaji chovatelů včel
prohlášení chovatelů včel o záměru provádět kočování včel, včetně jejich
soupisky

do 31. 8.

SZIF

doručí
–
originály dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev (nebo
jejich úředně ověřené kopie), včetně jejich soupisky

po obdržení
prostředků
od SZIF

chovatelům včel

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření RACIONALIZACE
KOČOVÁNÍ – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu či název, sídlo
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, chovatele, který provádí kočování včelstev
a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 10, nebo má záměr provádět kočování včel.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 6 odst. (1) písm. b)
RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČELSTEV – PROVÁDĚNÍ
KOČOVÁNÍ VČELSTEV
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 15. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE
KOČOVÁNÍ – PROVÁDĚNÍ KOČOVÁNÍ VČELSTEV
–
prohlášení chovatele včel o záměru provádět kočování včelstev

do 15. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
2)
–
oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu , včetně
jejich soupisky
3)
–
situační náčrtek pořízený chovatelem podle zvláštního právního předpisu s
uvedením počtu přistavených včelstev, včetně jejich soupisky

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–

–

souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE
1)
KOČOVÁNÍ VČELSTEV doplněnou identifikačními údaji chovatelů včel
prohlášení chovatelů včel o záměru provádět kočování včel, včetně jejich
soupisky

do 31. 8.

SZIF

doručí:
2)
–
oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu , včetně
jejich soupisky
3)
–
situační náčrtky pořízené chovateli podle zvláštního právního předpisu
s uvedením počtu přistavených včelstev, včetně jejich soupisky

po obdržení
prostředků
od SZIF

OV ČSV

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace na opatření RACIONALIZACE
KOČOVÁNÍ VČELSTEV – PROVÁDĚNÍ KOČOVÁNÍ VČELSTEV

*

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu či název, sídlo
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, chovatele, který provádí kočování včelstev
a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 10.
2) § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových
organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin.
3) § 6 odst. 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových
organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§7
ÚHRADA NÁKLADŮ NA ROZBORY MEDU
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

v dohodě s
akreditovanou
laboratoří

akreditované laboratoři

objedná
–
provedení rozboru medu a zaplatí fakturovanou částku (laboratoř sníží
chovateli včel účtovanou cenu za rozbory medu o výši dotace)

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ, PŘÍPADNĚ CHOVATEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 20. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření ÚHRADA NÁKLADŮ NA
ROZBORY MEDU
–
úředně ověřenou kopii dokladu o akreditaci laboratoře

do 20. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

prokáže
–
počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatelů včel,
1)
kteří tyto rozbory nechali provést

SEKRETARIÁT ÚV ČSV

*

Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření ÚHRADA NÁKLADŮ NA
ROZBORY MEDU

do 31. 8.

SZIF

prokáže
–
počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatelů včel,
1)
kteří tyto rozbory nechali provést

po obdržení
prostředků
od SZIF

akreditovaným
laboratořím,
případně chovatelům

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření ÚHRADA
NÁKLADŮ NA ROZBORY MEDU

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu či název, sídlo
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 8 odst. (1) písm. a)
OBNOVA VČELSTEV – CHOV VČELÍCH MATEK
Z UZNANÉHO ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU NA ÚZEMÍ ČR
CHOVATEL MATEK
Termín*

Komu

Co/činnost

do 20. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV
–
kopii certifikátu o chovu matek
–
kopii veterinárního povolení k prodeji včelích matek

do 20. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
seznam odběratelů včelích matek s uvedením počtu odebraných matek
–
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících počet prodaných
včelích matek, včetně jejich soupisky

SEKRETARIÁT ÚV ČSV
Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV

do 31. 8.

SZIF

doručí
–
vyúčtování žádostí o dotace doplněné kopiemi veterinárních dokladů
–
seznamy odběratelů a originály, případně úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících počet prodaných včelích matek

po obdržení
prostředků
od SZIF

chovatelům
včelích matek

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření OBNOVA
VČELSTEV

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

POSTUP ČLENŮ ČSV
pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění,
§ 8 odst. (1) písm. b)
OBNOVA VČELSTEV – POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ
CHOVATEL VČEL
Termín*

Komu

Co/činnost

do 20. 6.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV –
POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ
–
potvrzení orgánů SVS ČR o tom, že se jedná o zimní úhyn včelstev, za jehož
příčinu byla stanovena nakažlivá choroba

do 20. 8.

sekretariátu ÚV ČSV

doručí
–
originály dokladů prokazujících počet pořízených nových nástavkových úlů

SEKRETARIÁT ÚV ČSV

*

Termín*

Komu

Co/činnost

do 30. 6.

SZIF

doručí
–

souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV –
POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ doplněnou identifikačními údaji
1)
chovatelů včel

do 31. 8.

SZIF

doručí
–
vyúčtování žádostí o dotace doplněné originály dokladů prokazujících počet
pořízených nových nástavkových úlů, včetně jejich soupisky

po obdržení
prostředků
od SZIF

chovatelům včel

poukáže
–
finanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření OBNOVA
VČELSTEV – POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ

Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!!!

1) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu či název, sídlo
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

