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I.
ROZPIS TERMÍNŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTNUTÍM „NÁRODNÍ“ 

DOTACE 1.D. V ROCE 2013 A S ODVODEM ČLENSKÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 DO ROZPOČTU RV ČSV, o.s.

nejpozději do…
 ! (pro platnost všech žádostí a dokumentů je rozhodující datum na poštovním razítku) !

CHOVATEL VČEL

Termín Komu Co

Do
13. 9. 13 ZO ČSV, o. s.

„Příloha k  žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství (naleznete 
ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2013).

Potvrzení o  umístění včelstev v  obvodu jiné základní organizace ČSV, o.s., než 
u které je požadováno poskytnutí dotace 1.D. pro včelaře.

„Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2013“ (naleznete ve vnitřní 
příloze Včelařství č. 8/2013).

ZO ČSV, o.s.

Termín Komu Co

Do
30. 9. 13

Sekretariátu
RV ČSV, o.s.

„Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013“ – příloha č. 1.a.a. oběžníku.

„Jmenný seznam včelařů žádajících o  dotaci 1.D. v  roce 2013“ – příloha č. 1.b. 
oběžníku.

Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopie bankovního výpisu předmět-
ného účtu nebo kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu).

Do
30. 11. 13

OO ČSV, o.s.

2x „Výkaz o včelařství v ČR v roce 2013“ – příloha č. 3.a. oběžníku.

2x „Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ – příloha č. 3.b. oběžníku.

2x „Sumární žádost o  poskytnutí dotace 1.D. v  roce 2013“ – příloha č. 1.a.c. 
a č. 1.a.d. oběžníku.

Podepsaný originál „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v  roce 
2013“ – příloha č. 1.c. oběžníku.

„Předpis členských příspěvků na rok 2014“ – příloha č. 2.a.b. oběžníku.

Sekretariátu
RV ČSV, o.s.

1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2013 za jednotli-
vé včelaře“ – příloha č. 1.e. oběžníku.

Předtištěné „Aktuální seznamy členů s  počty včelstev dle CENTRÁLNÍ EVIDEN-
CE ČSV, o.s., za které je zaplacen členský příspěvek na  rok 2014“. Možno zaslat 
e-mailem na adresu centralni.evidence@vcelarstvi.cz

Seznamy a přiložené poštovní poukázky (sloužící k platbě členského příspěvku)  
budou rozesílány samostatně poštou a  e-mailem na jednotlivé ZO ČSV, o.s.

„Předpis členských příspěvků na rok 2014“ – příloha č. 2.a.a. oběžníku.

Do
31. 12. 13

Sekretariátu
RV ČSV, o.s. Finanční prostředky za členské příspěvky na rok 2014.
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OO ČSV, o.s.

Termín Komu Co

Do
13. 9. 13

Sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o.s., s hlášením, která ZO ČSV, o.s., použí-
vá bankovní spojení OO ČSV, o.s.- příloha č. 1.f. oběžníku.

Do
13. 12. 13

Sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

Sumarizace „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ včetně výkazů od jednotlivých 
ZO ČSV, o.s. -  příloha č. 3.a. oběžníku.

Sumarizace „Příloh k výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ včetně výkazů od jed-
notlivých ZO ČSV, o.s. - příloha č. 3.b. oběžníku.

Zkontrolované a  podepsané originály „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena 
dotace 1.D. v  roce 2013“ (příloha č. 1.c. oběžníku) a  doložené plné moci nebo 
kopie poštovních poukázek (převodního příkazu) od jednotlivých ZO ČSV, o.s.

Upozorňujeme:
• ZO ČSV, o.s., si z originálu „Jmenného seznamu včelařů žáda-

jících o dotaci 1.D. v roce 2013“ (příloha č. 1.b.), „Seznamu 
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2013“ (přílo-
ha č. 1.c.) a všech dokumentů týkajících se výplaty dotace 
pořídí kopie. Kopie si ZO ČSV, o.s., uschová pro případnou 
kontrolu (založeny musejí být po dobu nejméně 10 let).

• V případě prodlení se zaplacením členského příspěvku 
mohou být příslušné ZO ČSV, o.s., účtovány vícenáklady 
ve formě penále.

• Za správnost výplaty a vyúčtování odpovídá výbor 
a revizní komise ZO ČSV, o.s., a výbor a revizní komise 
OO ČSV, o.s.

• Finanční prostředky určené k výplatě dotace budou 
zasílány na základě údajů uvedených v „Sumární žádosti 
o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013“ (příloha č. 1.a.a.) 
a ve „Jmenném seznamu včelařů žádajících o dotaci 
1.D. v roce 2013“ (příloha 1.b.) od základních organizací. 
Pozdější žádosti o doplatky nebudou vyřizovány! Věnu-
jte proto zvýšenou pozornost vyplňování příslušných 
formulářů.

• Vzhledem k přísným pravidlům hospodaření s fi -
nančními prostředky poskytovanými ze státního 
rozpočtu Vás žádáme o dodržení pokynů a termínů 
vyúčtování!

II.
POSKYTNUTÍ „NÁRODNÍ“ DOTACE 1.D. V ROCE 2013

Ministerstvo zemědělství České republiky na  základě § 2 
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění poz-
dějších předpisů, vydalo v souladu s usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky č. 1 539 z 51. schůze 
konané dne 14. února 2013 „Zásady, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 
2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“.

PŘEDMĚT DOTACE 1.D.: včelstvo, které je v příslušném 
roce zazimováno. 

SUBJEKT: včelař chovající včely na území České repub-
liky. Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci 
podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, 
chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z při-
znané dotace. 

DOTACE se poskytne prostřednictvím Českého svazu vče-
lařů, o.s., a jeho organizačních složek (dle jmenného sezna-
mu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). 
Podmínkou pro poskytování dotace je umožnění komisio-
nálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti 
včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s.

Dotace 1.D. na podporu včelařství je ohodnocena částkou 
do 180 Kč na každé zazimované včelstvo splňující před-
mět dotace. Zazimovaným včelstvem pro účely této dota-

ce se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně 7 plástů 
rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

Obecné pokyny pro poskytnutí dotace v roce 2013 najdete 
ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č. 8/2013 (stránky 1 - 
16). Pro pochopení podmínek a mechanizmu výplaty dota-
ce je nutné se s tímto materiálem podrobně seznámit.

Organizační pokyny pro ZO ČSV, o.s.:
Podle „Zásad“ vydává Český svaz včelařů, o.s., vnitřní směr-
nici k administraci dotace 1.D. pro rok 2013.

1) PODÁNÍ „ŽÁDOSTI“

Žadatel (včelař) podává „Žádost“ na  formuláři „Příloha 
k  žádosti dotačního programu 1.D.“, jehož součástí je 
i „Čestné prohlášení“. Pokud přikládá i „Potvrzení o umís-
tění včelstev v obvodu jiné ZO ČSV, o.s.“, stává se rovněž 
součástí „Žádosti“.

Pod písmenem A této přílohy jsou údaje, které vyplňu-
je fyzická osoba (FO). Pod písmenem B této přílohy jsou 
údaje, které vyplňuje právnická osoba (PO). V „Žádosti“ 
pro fyzickou osobu je žadatel povinen vyplnit všechny 
požadované údaje, včetně rodného čísla. V „Žádosti“ pro 
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právnickou osobu musejí být vyplněny také všechny 
předepsané údaje, včetně identifi kačního čísla.

Do „Žádosti“, případně i „Potvrzení o umístění včelstev“ 
vyplňte i registrační čísla chovatele a stanoviště.

Včelař člen ČSV, o.s., předává „Žádost“ nebo ji zašle pro-
střednictvím České pošty v  termínu do  13. září 2013 
včetně (datum poštovního razítka) základní organizaci 
ČSV, o.s., jejímž je členem.

Neorganizovaný včelař podává „Žádost“ u  ZO ČSV, o.s., 
na  jejímž území má umístěna včelstva. „Žádost“ podá 
také v termínu do 13. září 2013 včetně.

Včelař - organizovaný i  neorganizovaný, jehož včelstva 
jsou umístěna kromě území základní organizace, u které 
podává „Žádost“, i na území dalších základních organiza-
cí ČSV, o.s., si nechá na  formuláři „Potvrzení o umístění 
včelstev“ potvrdit počty včelstev, splňující podmínky 
poskytnutí dotace 1.D., u každé základní organizace, kde 
nežádá o dotaci zvlášť, a tato potvrzení odevzdá součas-
ně s „Žádostí“.

Není-li řádně vyplněná „Žádost“ včetně „Čestného pro-
hlášení“ ve stanovené lhůtě do 13. 9. 2013 doručena, do-
tace se neposkytne!

Pokud žadatel (včelař), mající včelstva umístěna na úze-
mí více organizací, nepředloží společně s „Žádostí“ i „Po-
tvrzení o  umístění včelstev“, může žádat dotaci pouze 
na počet včelstev umístěných v obvodu základní orga-
nizace, kde podává žádost. Žádost o poskytnutí dotace 
na  vyšší počet včelstev bude pokládána za  nesprávně 
vyplněnou a dotace nebude poskytnuta.  

„Žádosti“ s „Čestným prohlášením“ a „Potvrzením“ od ža-
datelů včelařů zůstanou uloženy u ZO ČSV, o.s., po dobu 
10 let.

2) PODÁNÍ „SUMÁRNÍ ŽÁDOSTI“ 
 A „JMENNÉHO SEZNAMU“ 

ZO ČSV, o.s., doplní dle předložených „Žádostí“ („Pří-
loha k  žádosti dotačního programu 1.D.“) od  včelařů 
do „Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. 
v roce 2013“ (příloha č. 1.b., jedná se o seznam bez pod-
pisů) jména a příjmení nebo obchodní jméno žadatelů, 
datum narození a  rodné číslo (u  obchodního jména 
identifi kační číslo), adresu včetně PSČ, počet včelstev, 
dotaci celkovou (tj. požadovanou – na  jedno včelstvo 
180 Kč) a  tím získá podklady pro vyplnění „Sumární žá-
dosti o  poskytnutí dotace 1.D. v  roce 2013“ (příloha 
č. 1.a.). Tento „Jmenný seznam“ slouží jako doklad k cel-
kové žádosti o dotaci za Český svaz včelařů, o.s., pro Mi-
nisterstvo zemědělství České republiky. Proto vás žádá-
me o jejich pečlivé zpracování (nastavení konfi gurace 
v  programu na  180 Kč) a  důkladné překontrolování. 
„Jmenný seznam“ je zpracován podle požadavků Mini-
sterstva zemědělství ČR.

ZO ČSV, o.s., zašle nejpozději do 30. září 2013 na se-
kretariát RV ČSV, o.s., jedenkrát „Sumární žádost o po-
skytnutí dotace 1.D. v  roce 2013“ (příloha č. 1.a.a.). Zá-
roveň se „Sumární žádostí“ zašle originál „Jmenného 
seznamu včelařů žádajících o  dotaci 1.D. v  roce 2013“ 
(příloha č. 1.b.) a  kopii dokladu o  zřízení bankovního 
účtu (tj. kopii bankovního výpisu předmětného účtu 
nebo kopii smluv o  zřízení bankovního účtu). Základní 
organizace ČSV, o.s., které používají účet OO ČSV, o.s., 

jen sdělí na „Sumární žádosti“ tuto skutečnost. Na „Su-
mární žádosti“ doručené po termínu 30. září 2013 nelze 
brát zřetel. Nahlášená výše počtu včelstev je konečná. 
ZO ČSV, o.s., vyplní na  žádosti také svoje identifi kační 
číslo a evidenční číslo. Na „Sumární žádosti“ se vyplňu-
je kolonka „Počet žádajících včelařů“, která musí souhla-
sit s  počtem včelařů ve „Jmenném seznamu žádajících 
včelařů o dotaci 1.D. v  roce 2013“. Pokud máte včelaře, 
kterého v seznamu uvádíte s počtem včelstev 0, nemůže 
být zahrnut jako žádající včelař o  dotaci. Další kolonky 
vyplňte přesně, předejdete tak možnému opoždění vý-
platy fi nančních prostředků.

OO ČSV, o.s., zašle na sekretariát RV ČSV, o.s., do 13. září 
2013 jednu kopii dokladu o  zřízení bankovního účtu 
a písemné „Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o.s., 
s hlášením, která ZO ČSV, o.s., používá bankovní spojení 
OO ČSV, o.s.“.

3) VÝPLATA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Po  poskytnutí fi nančních prostředků Ministerstvem 
zemědělství ČR zašle sekretariát RV ČSV, o.s., obra-
tem požadované fi nanční prostředky z  účtu vedeného 
u Československé obchodní banky, a. s., divize Poštovní 
spořitelna, č. 109005390/0300, na účet ZO ČSV, o.s.

ZO ČSV, o.s., po  obdržení fi nančních prostředků tyto 
neprodleně vyplatí jednotlivým včelařům, kteří o dota-
ci požádali a splňují podmínky pro vyplacení dotace. Ti 
potvrdí příjem podpisem do „Seznamu včelařů, jimž byla 
vyplacena dotace 1.D. v  roce 2013“ (viz příloha č. 1.c., 
jedná se o seznam s podpisy včelařů). Současně při vý-
platě fi nančních prostředků předá ZO ČSV, o.s., jednot-
livým žadatelům i „Sdělení o  rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace 1.D.“ (příloha č. 1.d.). Pokud ZO ČSV, o.s., bude ně-
kterému včelaři zasílat platbu poštovní poukázkou nebo 
převodním příkazem, nesmí z  určené částky odečíst 
členský příspěvek na rok 2014 ani poplatky za poš-
tovné a příspěvky pro ZO ČSV, o.s. Finanční prostřed-
ky určené na výplatu dotace jsou z rozpočtu ČR a musí 
být vyplaceny a vyúčtovány v plné výši dle „Rozhodnutí“, 
které vydá MZe ČR. Poštovné hradí základní organizace 
ze svých prostředků. V  případě zasílání fi nančních pro-
středků poštou nebo převodním příkazem musí ZO ČSV, 
o.s., též odeslat „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce 1.D.“. V „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 
1.D. v roce 2013“ v kolonce podpis bude uvedeno „poš-
tovní poukázkou č. 1, 2, 3, atd.“ nebo „převodním příka-
zem“ a číslo účtu příjemce dotace. V příloze seznamu bu-
dou kopie těchto poštovních poukázek a  kopie výpisu 
z  účtu, na  kterém označíte jména včelařů, kterým byla 
dotace poskytnuta převodním příkazem.  

Ve formuláři „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí do-
tace 1.D.“ (příloha č. 1.d.) není uvedeno registrační číslo 
a  datum rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR. Toto 
registrační číslo, datum rozhodnutí a výše dotace bude 
zveřejněno v dalším oběžníku a na stránkách www.vce-
larstvi.cz.

ZO ČSV, o.s., si po vyplacení fi nančních prostředků zkon-
troluje, zda má všechny žádající včelaře o dotaci řádně 
podepsané v „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena do-
tace 1.D. v roce 2013“ a pořídí si kopii. 

Nejpozději do  30. listopadu 2013 včetně odešle ZO 
ČSV, o.s., na příslušnou OO ČSV, o.s., podepsaný originál 
„Seznamu včelařů“ (příloha č. 1.c.), s  originály plných 
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mocí na dotaci 1.D. a kopie ústřižků poštovních pouká-
zek nebo kopii bankovního výpisu. Doporučujeme je 
nalepit na volný list papíru. K „Seznamu včelařů“ přiloží 
dvakrát „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 
2013“ s uvedenou částkou skutečně přijaté dotace (pří-
loha č. 1.a.b.  a  1.a.d.). 

V  případě, že ZO ČSV, o.s., nevyplatí všem žádajícím 
včelařům celou výši požadované dotace (z důvodů ne-
dostavení se žadatele k  výplatě, snížení počtu včelstev 
nebo úmrtí žadatele) a bude vracet fi nanční prostředky 
na účet (č. 109005390/0300), oznámí tuto skutečnost též 
písemně – a  to na  „Seznamu nevyplacené – vrácené 
dotace 1.D. v roce 2013 za jednotlivé včelaře“ (přílo-
ha č. 1.e.). Tento „Seznam“ odevzdávají pouze ty ZO ČSV, 
o.s., ve  kterých tato skutečnost nastala. „Seznam nevy-
placené – vrácené dotace 1.D. v roce 2013 za jednotlivé 
včelaře“ je dokladem pro Ministerstvo zemědělství ČR 
k jednotlivým vráceným platbám. Proto je velice důleži-
té tyto „Seznamy“ doložit. Nejpozději do 30. listopadu 
2013 včetně odešle ZO ČSV, o.s., originál na sekretari-
át RV ČSV, o.s. , Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

OO ČSV, o.s., provede kontrolu správnosti a  úplnosti 
dokladů a v termínu nejpozději do 13. prosince 2013 
včetně je odešle na sekretariát RV ČSV, o.s. Jednu kopii 
„Sumární žádosti“ si OO ČSV, o.s., ponechá pro případ-
nou kontrolu.

Výplatě věnujte velkou pozornost! Podléhá státní 
kontrole.

Pokud nebude vyplacena z  jakýchkoli důvodů celá 
požadovaná částka dotace, nelze ji vracet na  poš-
tovních poukázkách určených pro platbu členských 
příspěvků, ale samostatně na  účet, ze kterého byla 
příslušná částka odeslána, tj. na účet vedený u Čes-
koslovenské obchodní banky, a. s., divize Poštovní 
spořitelna, č. 109005390/0300, obratem (nejpozději 
do 30. listopadu 2013 včetně).

4) KONTROLA

Základní organizace ČSV, o.s., která přijala „Žádost“ 
nebo vydala „Potvrzení o umístění včelstev“ je oprávně-
na kontrolovat pravdivost údajů obsažených v podané 
žádosti, zejména počet a sílu včelstev žadatele na sta-
novišti včelstev. 

Žadatel je povinen provedení kontroly umožnit. 

Provádění kontrol
podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotací pro rok 2013“, část B/ 1.D. Podpora vče-
lařství, vydaných MZe ČR a účinných od 14. 2. 2013.

Od roku 2012 je novinkou v dotačních podmínkách podpo-
ry včelařství 1.D. možnost kontroly. Podle obecné odpověd-
nosti žadatele – příjemce dotace uvedené v „Zásadách“, je 
žadatel povinen, dojde-li ke změnám v období od podání 
žádosti do  doby vydání rozhodnutí o  poskytnutí dotace, 
předložit zdokladované správné údaje. Splnění této obecné 
povinnosti žadatele lze ověřit prostřednictvím kontrol – ko-
misionálních hodnocení údajů uvedených v žádosti o dota-
ci, a  to přímo na stanovišti včelstev. Kontroly lze provádět 
tak, aby měly význam, v době od 1. 9. ode dne, ke kterému 
jsou včelstva zazimována, ale spíše budou probíhat od 14. 
9., tedy od  následujícího dne po  termínu podání žádosti 

o dotaci, do dne výplaty dotace, tj. do dne vystavení Sdělení 
o rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha tohoto Oběž-
níku č. 1/2013 str. 49 - 53). Určení funkcionáři ZO ČSV, o.s. 
- zástupci ČSV (jakým způsobem si je ZO ČSV, o.s., zvolí, je 
na ní) mohou provést kontroly u žadatelů ve svém obvodu 
(opět je na ZO ČSV, o.s., zda to budou kontroly namátkové 
nebo podle stanoveného klíče). S  kontrolovaným subjek-
tem se kontrolní komise (2-3 členové) dohodnou na termí-
nu a místu kontroly. Není nijak předepsána forma dohody 
(písemně poštou, e-mailem, telefonicky…).

Výsledek kontroly se uvede do protokolu

– např. počet zazimovaných včelstev splňujících podmínky 
dotace odpovídá nebo neodpovídá údajům uvedených 
v žádosti o dotaci. Pokud počet neodpovídá, je třeba uvést 
zdůvodnění rozdílu – např. včelstva uhynula (doloženo 
dokumentem vystaveným příslušnou veterinární správou, 
z něhož je zřejmé, že chovateli uhynula včelstva v důsled-
ku nakažlivé nemoci), nebo včelstva byla spálena na zákla-
dě MVO (doloženo protokolem o  utracení včelstev), nebo 
včelstva byla zničena, odcizena, apod. (doloženo dokladem 
od  policie, z  něhož je zřejmé, že případ šetří nebo šetřila 
policie). Jestliže je rozdíl doložen, má se za  prokázané, že 
v době zazimování včelstva existovala, předmět dotace byl 
splněn a  dotace kontrolovanému subjektu náleží. Jestliže 
rozdíl nebyl doložen, není prokázáno, že předmět dotace byl 
naplněn a dotace se poskytne jen na včelstva, která v době 
kontroly odpovídala podmínkám pro poskytnutí dotace. 

Neumožnění vstupu na stanoviště včelstev

Pokud chovatel neumožní vstup kontrolní komisi na  sta-
noviště včelstev, není splněna podmínka dotace, tj. umož-
nění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů pří-
mo na  stanovišti včelstev, pak dotace nebude vyplacena. 
Do protokolu se tato skutečnost vyznačí do kolonky „výsle-
dek kontroly“ a protokol všichni účastníci kontroly podepíší. 
Pokud kontrolovaný subjekt odmítne protokol podepsat, 
je třeba tuto skutečnost (např. v  poznámce) uvést do pro-
tokolu s tím, že podepsaní členové komise tuto skutečnost 
osvědčují. 

Kontrola u registrovaných členů 

Protože dotaci 1.D. vyplácí našemu členovi mateřská zá-
kladní organizace, lze provést kontrolu stanoviště člena 
umístěného na  území jiné ZO ČSV, o.s., po  dohodě mezi 
oběma základními organizacemi. Nejlepším řešením je kon-
trolu provést u registrovaného člena registrující ZO ČSV, o.s., 
a  současně mu vydat „Potvrzení o  umístění včelstev v  ob-
vodu jiné ZO ČSV, o.s.“ (formulář najdete v příloze časopisu 
Včelařství č. 8/2013 na straně 15). Bez tohoto potvrzení pro 
mateřskou ZO ČSV, o.s., nelze dotaci 1.D. vyplatit na včelstva 
umístěná na území jiné ZO ČSV, o.s. 

Cestovné 

Výplata cestovného se řídí „Směrnicí ČSV č. 8/2011“. V  pří-
padech, kdy nelze spravedlivě žádat od kontrolující osoby 
(funkcionáře nebo člena svazu), aby použil hromadnou 
dopravu, použití soukromého vozidla se povoluje s tím, že 
bude proplaceno jízdné v souladu se zákoníkem práce. 

Vzor protokolu o kontrole je přílohou tohoto oběžníku 
(příloha č. 1.g.)

Více se o METODICE PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KO-
MISÍ V ZO ČSV, o. s, A OO ČSV, o.s., dočtete v tomto oběžníku.
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5) POSTUP PROVEDENÍ VYÚČTOVÁNÍ 5 % 
 Z PŘIZNANÉ DOTACE 1.D.

I pro rok 2013 je podle „Zásad, kterými se stanovují pod-
mínky pro poskytování dotací MZe v roce 2013“ počítá-
no s  dotací na  administraci. ČSV obdrží 5 % z  přiznané 
dotace. Náhrada nákladů spojených s administrací dota-
ce 1.D. je rozdělena mezi sekretariát RV ČSV, o.s., okresní 
a základní organizace.

Postup k provedení vyúčtování nákladů na administraci 
dotace 1.D. obdržíte v příštím oběžníku spolu s oznáme-
ním výše částky dotace 1.D. na jedno zazimované včel-

stvo podle příslušného „Rozhodnutí MZe ČR“. Pak teprve 
budeme znát konkrétní částku na  administraci dotace 
1.D. a poskytneme přesné informace. Prozatím však mů-
žete již nyní pořizovat potřebný kancelářský materiál, 
náplně do  tiskáren, poštovné nebo poštovní známky, 
telefonní kupony, apod. Tj. to, co z dotace na administ-
raci lze hradit. Předmětem dotace může být i nájemné 
za pronájem sálu na pořádanou schůzi, cestovné funkci-
onářům, kteří kontrolují stanoviště včelstev, zda zazimo-
vaná včelstva včelařů splňují podmínky dotace. OBČER-
STVENÍ se jako náklad neuznává.

III.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014

Sazba zůstává jednotná pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel.

16,00 Kč ze včelstva chovatelů včel
• fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření
• právnických osob
• chovatelů a příznivců včelařství bez včelstev

0,00 Kč včelařské zájmové kroužky mládeže jsou od placení členského příspěvku osvobozeny, to platí i o příspěv-
ku na člena ve výši 200 Kč

200,00 Kč roční příspěvek na člena ČSV, o.s.

Rozdělení členského příspěvku

Kč 15 % ZO ČSV, o.s. 15 % OO ČSV, o.s. RV ČSV, o.s.

16,00 2,40 2,40 11,20

200,00 0,00 0,00 200,00

ZO ČSV, o.s., si ponechá 15 % z příspěvku vybíraného ze včelstva (na RV ČSV, o.s., zašle 85 %).

Předpis členských příspěvků na rok 2014 (příloha č. 2.a.) 
vyhotoví ZO ČSV, o.s., ve  dvojím provedení. Originál zašle 
na sekretariát RV ČSV, o.s. nejpozději do 30. listopadu 2013 
včetně a kopii zašle ke kontrole příslušné OO ČSV, o.s., rov-
něž do 30. listopadu 2013 včetně.

OO ČSV, o.s., si kopii předpisu členských příspěvků po-
nechá pro případnou kontrolu.

ZO ČSV, o.s., zašle do  31. prosince 2013 včetně v  souladu 
s předpisem členských příspěvků částku převodním příka-
zem na účet č. 7430011/0100 u Komerční banky. Na pře-
vodní příkaz uvádějte číslo ve  tvaru 7430011/0100 tj. bez 
pomlčky. Variabilní symbol: evidenční číslo ZO, konstantní 
symbol: 0558. K provedení platby můžete též použít poštov-
ní poukázku typu A. Tuto poštovní poukázku lze použít 
jen pro platbu členského příspěvku.

Členský příspěvek se sice skládá ze dvou částí (200 Kč za čle-
na a příslušný poplatek z násobku 16 Kč x počet včelstev), 
ale stále je to jeden členský příspěvek. Celkovou částku 
odvodu členských příspěvků na rok 2014, proto neroz-
dělujte na dvě části a zašlete jen jednu sumu. Ušetříte si 
tak peníze za poplatky bance a za poštovné.

Vzhledem k  vyplácení fi nančních prostředků na  časopis 

Včelařství a  placení úrazového pojištění členů ze svépo-
mocného fondu ČSV je nutné, aby členský příspěvek byl 
zaplacen včas. Za datum úhrady je považován den jeho 
připsání na  bankovní účet RV ČSV, o.s. Upozorňujeme 
na  skutečnost, že v  případě ztráty platby je oprávněn 
po ní pátrat pouze odesílatel, tedy základní organizace.

Pokud nebudou členské příspěvky vyrovnány do 31. prosin-
ce 2013 včetně, mohou být ZO ČSV, o.s., která je v prodlení, 
účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále 
ve výši 2 % z odváděné částky členského příspěvku za kaž-
dý započatý měsíc prodlení (viz Směrnice 2/2011 čl. III. odst. 
4). Členům takovéto ZO ČSV, o.s., je dle Statutu SF § 4 odst. 
3  pozastavena výplata příspěvku ze svépomocného fondu 
ČSV, o.s., na dobu, kdy je jejich ZO ČSV, o.s., v prodlení s od-
vodem členských příspěvků ČSV, o.s., včetně případného 
penále.

Patnáctiprocentní podíl na členském příspěvku obdrží OO 
ČSV, o.s., následně po zaplacení členského příspěvku všech 
základních organizací v daném okresu. Dle Stanov, část II. – 
ORGÁNY, ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SUBJEKTY ČES-
KÉHO SVAZU VČELAŘŮ, § 13 Okresní výbor, odst. 3. písm. 
g) schvaluje po  předchozím projednání v  jednotlivých zá-
kladních organizacích výši příspěvku základních organizací 
ve svém obvodu vybíraných na činnost okresní organizace.
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V případě přijetí nového člena v průběhu roku 2014 nebo 
po  odeslání „Předpisu členského příspěvku na  rok 2014“ 
(v  němž nebyl tento člen započítán), vyplníte  formulář 
„Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2014 
s  oznámením údajů pro centrální evidenci členů ČSV, 
o.s. (příloha č. 2.b.)“ který bude dokladem k platbě člen-
ského příspěvku za nového člena a podkladem pro centrál-
ní evidenci členů ČSV, o.s., na zasílání časopisu Včelařství. 

Při navýšení počtu včelstev u  člena, který má členské pří-
spěvky na rok 2014 řádně zaplaceny a oznámí tuto skuteč-
nost v  průběhu roku své ZO ČSV, o.s., vybere základní or-
ganizace částku podle počtu navýšených včelstev x 16 Kč 
(za jedno včelstvo).

Při převodu člena z jedné ZO ČSV, o.s., do druhé ZO ČSV, o.s., 
použijte také formulář „Dodatek k předpisu“ (příloha č. 2.b.).

V příloze č. 2.b. tohoto oběžníku označte, zda se jedná o při-
jetí nového člena, převod členství z jiné ZO ČSV, o.s., nebo 
o navýšení počtu včelstev. Platbu za nového člena zašlete 
stejným způsobem jako celkovou sumu za členské příspěv-
ky. To znamená, že nejnižší členský příspěvek za jedno-
ho člena činí 213,60 Kč. Budete-li zasílat částku převodním 
příkazem,  není nutno zaokrouhlovat. V případě použití poš-
tovní poukázky se platba zaokrouhlí na  214 Kč. Z  částky 
za navýšený počet včelstev si ZO ČSV, o.s., ponechá také 
15 % (počet navýšených včelstev x 16 Kč minus 15 % pro ZO 
ČSV, o.s., nejnižší platba pro sekretariát ČSV, o.s., je 13,60 
Kč). Částka se zaokrouhluje a zasílá stejným způsobem jako 
v případě přijetí nového člena.

Pokud přijmete více členů, platbu sečtěte dohromady, 
ale „Dodatky“ (příloha č. 2.b.) zasílejte jednotlivě.

IV.
VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2013

„Výkaz o včelařství v ČR v roce 2013“ (příloha č. 3.a.) i „Příloha 
k výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ (příloha č. 3.b.) slouží 
ke zpracování celostátní statistiky o včelařství, která je velmi 
důležitá pro jednání s výkonnými i zákonodárnými orgány 
České republiky i s orgány Evropské unie. Věnujte proto je-
jich vyplnění a správnosti maximální pozornost.

Pro vyplnění „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ (příloha 
č. 3.a.)  a „Přílohy k výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ (pří-
loha č. 3.b.) použijte „Podklady pro statistický výkaz o vče-
lařství v ČR v roce 2013“ dodané jednotlivými žadateli o do-
taci na formuláři, který je přiložen v časopisu Včelařství číslo 
8/2013 (vnitřní příloha, str. 8 pro FO, str. 10 pro PO).

Každá ZO ČSV, o.s., obdrží po čtyřech výtiscích od obou for-
mulářů. Po  dvou výtiscích vyplněných formulářů zašle 
do 30. listopadu 2013 včetně na příslušnou OO ČSV, o.s., 
zbylé si ponechá pro svoji potřebu.

OO ČSV, o.s., zpracuje „Výkazy“ včetně „Příloh“ všech ZO 
ČSV, o.s., do okresního sumáře, a to ve dvou vyhotoveních 
na  předepsaných tiskopisech. Okresní sumář výkazu zašle 
jedenkrát sekretariátu RV ČSV, o.s., společně s  připojeným 
jedním výkazem od  všech základních organizací v  okrese 
do  13. prosince 2013 včetně, jedno vyhotovení okresního 
sumáře si OO ČSV, o.s., ponechá pro svoji potřebu.

V.
CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ PRO ODBĚR ČASOPISŮ VČELAŘSTVÍ, 

VČELÁR A ODBORNÝCH VČELAŘSKÝH PŘEKLADŮ (OVP) 
PRO ROK 2014

Aktualizaci údajů pro centrální evidenci pro odběr časopisů 
provádějte takto:

Všechny ZO ČSV, o.s., mají přidělené e-mailové adresy (byly 
přílohou oběžníku č. 1/2012). Tyto adresy budou využívány 
k přenosu dat pro centrální evidenci ČSV, o.s.

V letošním roce  pro usnadnění práce již nejsou přílohou to-
hoto oběžníku přílohy 5.a., 5.b., 2.c. a plně je nahrazuje jako 
v loňském roce předtištěný „Aktuální seznam členů s po-
čty včelstev dle CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČSV, o.s., za kte-
ré je zaplacen členský příspěvek na rok 2014“. V tomto 
seznamu přeškrtnutím jména vyřadíte člena a  připsáním 
na konec seznamu ho zase přijmete. Doplnění počtu včel-
stev slouží i jako podklad pro Svépomocný fond.

Tyto předtištěné seznamy vám budou rozesílány v letošním 
roce e-mailem i poštou (nejsou přílohou tohoto oběžníku). 
Po opravě vracejte pouze jedním z uvedených způsobů, a to 
přednostně e-mailem na adresu centralni.evidence@vce-
larstvi.cz nebo poštou na  adresu Sekretariát RV ČSV, o.s., 

Křemencova 8, 115 24 Praha 1 do 30. 11. 2013.

DŮLEŽITÉ: V případě, že člen končí členství v dané ZO ČSV, 
o.s., nebo zemře, tak vždy se ve sloupci „členství“ označí „N“ 
při opravě seznamů v elektronické podobě. Při opravě v pa-
pírové podobě se řádek přeškrtne. Pokud bude nový člen, 
dopíše se vždy na konec, a to i v případě, že otec končí se 
včelařením a přebírá syn. Bude „N“ u otce a syn bude dopsa-
ný v závěru seznamu. 

Upozorňujeme na  formulář „Dodatek k  předpisu člen-
ských příspěvků na  rok 2014 s  oznámením údajů pro 
centrální evidenci členů ČSV, o.s.“ (příloha č. 2.b., tohoto 
oběžníku).

DŮLEŽITÉ: V případě, že v průběhu roku zemře člen rodiny 
a stane se členem svazu dědic - člen rodiny, nahlásíte datum 
narození dědice – člena rodiny, popřípadě novou adresu. 
V souladu s usnesením RV ČSV, o.s., se v takovém případě již 
zaplacený členský příspěvek na rok 2014 převádí na rodin-
ného příslušníka.
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V  případě, že člen zemře a  přesto se má časopis i  nadále 
posílat na jeho adresu, zánik členství nahlaste až koncem 
kalendářního roku. Jakmile je nahlášeno vyřazení člena 
a tento pokyn je proveden, automaticky se adresa zruší a ča-
sopis přestane docházet.

Bude-li mít člen zájem o  odběr i  jiného časopisu (OVP – 
pololetník, Včelár – měsíčník), objednává si ho samostatně 
na naší adrese (Včelára nejpozději do 14. prosince 2013 včet-

ně a OVP nejpozději do 28. února 2014 včetně. Odběratelé 
časopisu Včelár a OVP, kteří jsou již v evidenci a nepožadují 
žádnou změnu, nemusejí přihlášku obnovovat – poštovní 
poukázka jim bude zaslána automaticky). Nelze spojovat 
s členskými příspěvky.

VI.
POŠTOVNÍ POUKÁZKY NA ROK 2014

Poštovní poukázky nejsou součástí tohoto oběžníku. Budou 
zaslány dodatečně z expedice ČSV, o.s., a to s předtištěnými 
„Aktuálními seznamy členů s počty včelstev dle CENTRÁLNÍ 

EVIDENCE ČSV, o.s., za které je zaplacen členský příspěvek 
na rok 2014“.

VII.
ČLENSKÉ PRŮKAZKY

RV ČSV na svém zasedání 11. 8. 2012 schválil novou podo-
bu členských průkazek. V nich již není místo pro vylepová-
ní známek. Členské známky již vylepovány nebudou. Nové 
členské průkazky jsou používány od 1. 1. 2013. Dosavadní 
členské průkazky (ČP) platí i nadále až do ukončení členství 
nebo do  výměny za  novou průkazku. Nové ČP nebudou 
distribuovány ve fyzické podobě, ale jsou k dispozici ke sta-
žení na  našem webu www.vcelarstvi.cz v  odkazu „formu-
láře“ ve  formátu PDF a  ODT (formát ODT umožňuje vložit 
fotografi i, která není povinnou náležitostí průkazu). ČP lze 
vyplnit přímo ve formuláři a vytisknout pak již hotovou prů-
kazku. Takto vytištěnou průkazku lze zalaminovat, případně 
vložit do průhledného pouzdra nebo jako papírovou kartič-

ku vložit do pouzdra s doklady mezi ostatní platební karty, 
řidičský a  občanský průkaz apod. Rozměr ČP je přibližně 
stejný jako běžné průkazy a platební karty. Doporučujeme 
v případě, že průkaz zůstane jen v podobě papírové, pou-
žít nejsilnější papír, který tiskárna zvládne. ČP již obsahuje 
i  údaj o  registračním čísle chovatele, který je v  současné 
době mimo jiné i  povinnou náležitostí pro získání dotací 
a podpor. Číslo průkazu je složeno z evidenčního (registrač-
ního) čísla ZO ČSV, o.s., které je pětimístné, a za lomítkem je 
pořadové číslo, které si zadá ZO.

Níže uvádíme podobu nové členské průkazky ČSV, o.s., s pří-
kladným vyplněním kolonek.
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VIII.
OBNOVA REGISTRACE CHOVATELE

Českomoravská společnost chovatelů, a. s., (dále jen 
ČMSCH, a. s.) každoročně rozesílá registrovaným chovate-
lům potvrzení o registraci v ústřední evidenci podle zákona 
č. 154/2000 Sb., a každoročně žádá tyto chovatele o kont-
rolu 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 vypl-
ňuje vždy, je údaj o počtu včelstev k 1. 9. aktuálního roku. 
Podrobnosti o registraci a hlášení počtu včelstev a umístění 
stanovišť najdete v příloze Včelařství č. 8/2013  tak, jako ka-
ždý rok, a také na našem webu www.vcelarstvi.cz v odkazu 
„formuláře“.

Při vyřizování dotací podle NV č. 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 do-
pisy ČMSCH, a. s., a potvrzení o registraci v úřední evidenci 
nevraceli zpět. Byli proto z evidence vymazáni,  aniž by byli 

o tomto kroku vyrozuměni. Upozorňujeme na tuto skuteč-
nost a žádáme funkcionáře ZO o tom informovat své členy 
s tím, aby ti, kteří neobdrželi formulář hlášení do 21. srpna, 
se obrátili na informační službu ČMSCH, a. s., a svou regist-
raci obnovili. Kontakty najdete v příloze Včelařství č. 8/2013 
na str. 14. 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 členy, aby pamatovaly na to, že je třeba svůj zá-
vazek 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 jejíchž pod-
mínkách poskytování je povinnou náležitostí údaj o re-
gistračním čísle chovatele, nebude uveden v  ústřední 
evidenci chovatelů, pak dotaci nedostane! 

IX.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Dodržování termínů plateb na účty 
RV ČSV, o.s.
Každý rok část základních organizací posílá členské pří-
spěvky a vyúčtování dotací opožděně. To ve svém důsledku 
ovlivňuje činnost svazu – a to jak po stránce administrativ-
ní, tak především fi nanční. Neustálé a opakované urgence 
plateb poštou nebo telefonicky znamenají zbytečnou zátěž 
pro pracovníky účtárny sekretariátu RV ČSV, o.s., na straně 
jedné a nemalé náklady na poštovné a  telefonní poplatky 
na straně druhé. Na základě Směrnice 2/2011 čl. III. odst. 4. 

se základním organizacím, které se dostanou do prodlení se 
zaplacením členského příspěvku do rozpočtu svazu, účtuje 
penále – a to ve výši 2 % z odváděné částky členského pří-
spěvku za každý započatý měsíc prodlení.

Platba členského příspěvku bez doložení předpisu člen-
ských příspěvků se považuje za nesplněnou.

Z  výše uvedených důvodů žádáme funkcionáře všech zá-
kladních organizací, aby dodržovali termíny stanovených 
plateb a vyúčtování.

X.
INFORMACE O PROGRAMU ZO

Pro rok 2013 se budou dotace zpracovávat v  programu 
ZO jako v minulých letech. Program ZO bude upraven dle 
aktuálního oběžníku. Aplikace s úpravami bude k dispozi-
ci od 20. 8. 2013 na stránkách http://evidence.formsoft.cz, 
kde bude možné program stáhnout. Pro aplikaci Evidence 
ZO, bude opět fungovat technická podpora na telefonním 
čísle 776641285, nebo na mailu: FormanZ@formsoft.cz. 

Aplikace ZO nemá přímou podporu pro spuštění na Win-
dows 8. 

V  letošním roce proběhne zpracování evidence členské 
základny naposledy starým způsobem. Od příštího roku 
se vše bude zpracovávat v  Centrálním informačním sys-
tému (CIS), který již bude fungovat pod všemi operačními 
systémy. CIS bude trvale k dispozici z libovolného počíta-
če, kde bude připojení na internet.
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XI.
METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH 

KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV
I.

Postavení  kontrolních a revizních
komisí

IX. sjezd ČSV konaný v prosinci  2010 schválil nové Stanovy 
ČSV. V  tomto základním dokumentu, upravujícím činnost 
ČSV a  jeho organizačních složek a  jejich orgánů, je mimo 
jiné i upraveno postavení a oprávnění kontrolních a reviz-
ních komisí jednotlivých organizačních složek ČSV, a to:

§ 15
Okresní kontrolní a revizní komise

1. Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a reviz-
ním orgánem svazu v okrese.

2. Okresní kontrolní a revizní komise:

a) sleduje a kontroluje činnost okresního výboru a plně-
ní stanovených úkolů a přijatých usnesení,

b) provádí revize hospodaření okresního výboru,

c) je oprávněna z  vlastního podnětu nebo na  žádost 
kontrolní a  revizní komise základní organizace pro-
vést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základ-
ní organizaci,

d) informuje okresní výbor o výsledcích kontrol a revizí 
a navrhuje přijetí opatření ze zjištěných závad,

e) předkládá okresní konferenci zprávu o činnosti a vý-
sledcích kontrol a revizí,

f ) neřeší spory mezi základními organizacemi a čle-
ny ČSV v okrese.

3. Okresní kontrolní a revizní komise je odpovědná okresní 
konferenci.

4. V  okresní kontrolní a  revizní komisi se ustavují funkce 
předsedy a místopředsedy.

5. Předseda okresní kontrolní a revizní komise nebo komisí 
pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se jednání okres-
ního výboru a jeho předsednictva s hlasem poradním.

6. Okresní kontrolní a  revizní komise může rozhodnout 
hlasováním o odvolání člena okresní kontrolní a revizní 
komise z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající 
z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhrad-
ník zvolený okresní konferencí.

§ 20
Kontrolní a revizní komise ZO ČSV

1. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním a revizním 
orgánem základní organizace. V případě, že základní or-
ganizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných 
důvodů, může ustavit místo KRK jednoho revizora. Jeho 
činnost je obdobná činnosti KRK.

2. Kontrolní a revizní komise:

a) sleduje a  kontroluje činnost základní organizace 
na všech úsecích činnosti,

b) provádí revize hospodaření základní organizace, 

c) předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření 
z výsledku kontrol a revizí,

d) neřeší spory mezi členy základní organizace ČSV.

3. Kontrolní a revizní komise je odpovědná členské schůzi.

4. V kontrolní a revizní komisi se ustavuje funkce předsedy.

5. Předseda kontrolní a revizní komise nebo komisí pověře-
ný člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hla-
sem poradním.

II.
Společná doporučení pro činnost 

kontrolních a revizních  komisí
Vycházeje z tohoto postavení a oprávnění se doporučují ná-
sledující metodické postupy pro činnost KRK v jednotlivých 
organizačních složkách ČSV: 

KRK při své činnosti vycházejí z platných zákonných norem 
ČR a stanov ČSV. Jsou odpovědny  orgánu, který je zvolil. 

Při své práci spolupracují s  dalšími orgány  organizačních 
složek ČSV na svém stupni. Mohou se obracet a žádat  o po-
moc ke KRK  vyššího stupně.

Členové KRK jsou oprávněni se seznamovat s  materiály  
vzniklými při činnosti příslušné organizační složky.

Členové KRK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skuteč-
nostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce.

Dále: 

a) KRK zpracovávají vlastní plány práce. Plán práce připra-
vuje předseda a předkládá ho ke schválení komisi,

b) zasedání KRK se konají podle potřeby, nejméně však jed-
nou ročně,

c) komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina jejích členů,

d) komise vede písemnosti o své činnosti minimálně v roz-
sahu potřebném pro dokumentaci své práce,

e) o  každém zasedání KRK se musí vyhotovit zápis, obsa-
hující stručný a věcný průběh jednání, návrhy a usnesení 
s termíny a konkrétními odpovědnými osobami,

f ) zápis o  provedené kontrole musí obsahovat předmět 
kontroly, složení kontrolní skupiny, výsledek kontroly, 
doporučení k nápravě, byly-li zjištěny nedostatky, termí-
ny do kdy má být zjednána náprava, vyjádření kontrolo-
vaného subjektu a jeho podpis,

g) pokud KRK obdrží podnět ke kontrolní a revizní činnos-
ti písemně, po jeho prošetření rovněž písemně autorovi 
odpoví, 

h) KRK ukládá došlé písemnosti i materiály vzniklé vlastní 
činností chronologicky zpravidla za běžný rok,
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i) KRK může navrhovat částečné náhrady nákladů spoje-
ných s výkonem funkce funkcionářů příslušného organi-
začního článku.

III.
Postup při provádění kontrolně-revizní 
činnosti, zpracování výsledků a závěry

1. Předseda, nebo pověřený člen KRK je povinen se proká-
zat pověřením k provedení  revize v organizaci.

2. Kontrolovaný subjekt a  jeho členové jsou povinni po-
skytnout členům revizní komise doklady a  jiné písem-
nosti, vyjádření a informace, potřebné k provedení kon-
troly tak, aby kontrola proběhla hladce a bez problémů.

3. Výsledek provedené kontroly členové revizní komise 
zpracují, prokonzultují se zainteresovanými stranami 
a  vypracují písemnou zprávu, kterou předloží výboru, 
členské schůzi, anebo okresnímu výboru. Současně na-
vrhnou opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Je-
jich realizaci nařídí nejvyšší orgán, kterému zpráva byla 
předložena.

4. Ve zprávě nutno konstatovat, jak byly odstraněny nedo-
statky z předcházející revize. V případě jejich neodstra-
nění navrhnout příslušná opatření.

Kontrolně-revizní činnost je zaměřena na:

A. Činnost a  fungování organizační složky a  jejích orgánů 
v souladu se stanovami ČSV o.s., směrnicemi, oběžníky 
a usneseními příslušných orgánů  ČSV, o.s.

B. Hospodaření orgánů příslušné organizační složky.

C. Kontrolu pokladních operací.

D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, evidence 
majetku, pohledávky, závazky, ceniny.

IV.
Činnost okresních kontrolních 

a revizních komisí ČSV
Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním 
orgánem svazu v okrese.

Za výkon své funkce je OKRK odpovědna okresní konferenci.

Kontrolní a revizní komise okresní organizace provádí pra-
videlně (nejméně jednou za  půl roku) kontrolu činnos-
ti a  hospodaření výboru okresní organizace. O  výsledku 
této kontroly podává písemnou zprávu (a  to včetně návr-
hu na  provedení nápravných opatření) na  nejbližší schůzi 
okresního výboru. 

OKRK  předloží zprávu o činnosti a výsledku kontroly hos-
podaření  na prvním plenárním zasedání OO ČSV, o.s., v ter-
mínu, kdy je schvalována zpráva o hospodaření za uplynulý 
rok. Tuto zprávu  vezme OO ČSV, o.s., na  vědomí – pokud 
nejsou na základě výsledků kontrolou zjištěny nedostatky. 
V opačném případě zaujme OO ČSV, o.s., stanovisko k opat-
řením k nápravě navrženým OKRK).

Na okresní konferenci  přednese  předseda OKRK  souhrn-
nou zprávu o činnosti OKRK a hlavních kontrolních opatře-
ních a jejich výsledcích za celé funkční období a doporuče-
ními konferenci.

OKRK oznámí  ústřední KRK změny ve složení OKRK a aktuál-
ní kontakt na předsedu  OKRK.

OKRK může na  základě vlastního uvážení nebo na  žádost 
kontrolní a revizní komise základní organizace provést kon-
trolu činností a  revizi hospodaření i  v  základní organizaci.  
OKRK se při své práci řídí především plánem práce zpraco-
vaným zpravidla na období jednoho roku. 

Předseda OKRK nebo jím pověřený člen revizní komise se 
zúčastňuje schůzí předsednictva OO ČSV, o.s., s hlasem po-
radním.

ČINNOST OKRK JE ZAMĚŘENA
ZEJMÉNA NA:

A.  Činnost výboru okresní organizace, jeho 
 předsednictva a dalších orgánů 
 okresní organizace.
1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize;

2) kontrolu zpracování a  plnění plánu práce a  rozpočtu 
na příslušný rok;

3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola 
přijatých usnesení;

4) kontrolu provádění zápisů ze schůzí a jejich dostupnosti. 
Zda zachycují i  obsahy informačních zpráv předkláda-
ných funkcionáři – zpravidla předsedou a  jednatelem 
nebo zda jsou přiloženy k zápisu. Pokud jsou k zápisům 
používány sešity nebo výpočetní technika, zda jsou to 
pomůcky, jejichž obsah zůstane v držení okresního vý-
boru i po skončení činnosti příslušného funkcionáře a je 
zajištěno předání takového sešitu nebo záznamového 
média, obsahujícího příslušné dokumenty, včetně elek-
tronické korespondence;

5) kontrolu, zda je reagováno na diskusní vystoupení; 

6) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a  jejich 
odesílání ve stanovených termínech nadřízené složce;

7) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v návaz-
nosti na vyúčtování poštovného;

8) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věstníků 
a směrnic nadřízených složek a jak jsou s nimi seznamo-
váni členové předsednictva OO ČSV, o.s., a  členové OO 
ČSV, o.s.;

9) kontrolu účasti na schůzích předsednictva OO ČSV, o.s., 
a okresních organizací  a jejich úrovně;

10) kontrolu úrovně práce odborných referentů;

11) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek 
(rozpracování do místních podmínek);

12) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti – vzdě-
lávání funkcionářů a členů, pořádání přednášek, besed, 
kurzů, výstav, zájezdů a ostatních společenských akcí;

13) kontrolu provádění diagnostiky a  léčení včelích nemo-
cí v okrese společně s účinností navrhovaných opatření 
včetně varování členské základny;

14) kontrolu úrovně práce s  mládeží a  organizace soutěže 
Zlatá včela;

15) kontrolu organizace chovu matek v okrese.
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B. Hospodaření výboru
1) kontrolu čerpání fi nančních prostředků v souladu s roz-

počtem; zda změny rozpočtu a v něm neuvedené výdaje 
jsou schvalovány plénem okresního výboru,

2) zda vynakládané prostředky odrážejí strukturu a objem 
činnosti výboru, zejména zda jsou vynakládány ve pro-
spěch fungování okresní organizace,

3) kontrolu provádění vyúčtování dotací,

4) kontrolu dodržování směrnic pro účetní evidenci.

C. Kontrolu pokladních operací
Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit ze-
jména na:

1) kontrolu hotovosti v pokladně – zda skutečný stav po-
kladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se sta-
vem v pokladní knize;

2) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitos-
ti a  jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účet-
nictví, zejména:

a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány 
podle pořadí zápisů v pokladní knize v chronologic-
kém sledu,

b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrt-
nutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl 
čitelný,

c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen pro-
středky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zá-
pisu, 

d) zda je v případě vedení účetní evidence prostředky 
výpočetní techniky zajištěna jejich jednoznačnost, 
věrohodnost a ochrana proti ztrátě dat,

e) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice 
pokladník jako potvrzení provedení pokladní opera-
ce,

f ) všechny pokladní operace-doklady musí být pode-
psány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). 
Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávně-
ných funkcionářů,

g) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby 
se zabránilo jejich dodatečnému vpisování-doplňo-
vání. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno 
přeškrtnout. 

3) jak je uložena pokladní hotovost a  ceniny a zda jsou do-
statečně zabezpečeny před krádeží;

4) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějí-
cích přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem.

D. Kontrolu účetní evidence, skladové 
 evidence, pohledávky, závazky, ceniny
1) kontrolu provádění inventarizace základních prostředků 

a majetku; porovnat, zda účetní stavy – zůstatky souhlasí

a) stav hotovosti

b) stav fi nančních prostředků u fi nančních ústavů

c) stav pohledávek

d) stav závazků

e) stav cenin

f ) celkový majetek organizace

2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory čin-
nosti a hospodaření. 

3) Porovnat, zda souhlasí skladová evidence s  účetní evi-
dencí.

4) Stav vedení evidence movitého a nemovitého majetku 
OV, zda je průběžně aktualizována o provedené nákupy, 
jak je majetek  využíván ve prospěch okresní organizace, 
zda jsou určeny osoby odpovědné za  uložení, provoz, 
opravy a vyžívání majetku  včetně evidence zápůjček.

5) Zda jsou přijímána opatření k  efektivnímu využívání  
majetku a  v  případě  zjištění jeho další nevyužitelnosti 
stanoveny zásady jeho vyřazení nebo odprodeje. U ma-
jetku pořízeného z dotací, zda jsou dodrženy podmínky 
poskytnutí dotace na dobu a způsob použití majetku.

6) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových in-
tervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písem-
nosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti.

7) Zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvo-
dy na Sekretariát ČSV.

8) Při dokladové revizi se zaměřit na  kontrolu účetních 
dokladů po  formální stránce. Zda jsou doklady opatře-
ny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou 
podepsány příslušnými funkcionáři, kteří jsou oprávněni 
je schvalovat (po věcné stránce). Zda  účtované doklady 
byly přezkoumány po  obsahové stránce z  hlediska po-
četní a  kvalitativní, zda pokladní a  účetní operace jsou 
v souladu s rozpočtem, popř. schváleny plénem OO ČSV, 
o.s. 

9) Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kontrolo-
vat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a vyhláška MPSV o cestovních náhradách 
v  platném znění). Citované normy upravují i  náhradu 
za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou  ná-
hrady za použití vozidla (cestovné)  a stravné  upraveny 
odlišně od zásad  stanovených obecnými předpisy, zda  
jsou tyto zásady projednány a schváleny jednáním pléna 
OO ČSV, o.s., a zda jejich výše nepřevyšuje  částky stano-
vené  obecnými předpisy.

10)  Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (ces-
tovní lístky, potvrzení o  ubytování, jiné vedlejší výdaje 
apod.). Zda  byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní 
vyúčtována. Pracovní cesty možno vykonat jen se sou-
hlasem příslušného orgánu (funkcionáře – statutárního 
zástupce).

V.
Činnost kontrolní a revizní 

komise ZO ČSV
Kontrolní a  revizní komise základní organizace Českého 
svazu včelařů provádí pravidelně (nejméně jednou za  půl 
roku) kontrolu čin nosti a hospodaření základní organizace.  
O výsledku kontroly podává zprávu (včetně sdělení o dopo-
ručených nápravných opatřeních) na nejbližší členské schů-
zi. Zpráva je zpracována písemně a podepsána členy revizní 
komise, kteří se na jejím zpracování podíleli. 
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Před výroční členskou schůzí (dále jen VČS) zpracuje KRK 
zprávu o činnosti KRK a o kontrole hospodaření  ZO ČSV, o.s.,  
za uplynulý rok. Zprávu předkládá zpravidla předseda KRK.

Tato zpráva se v jednom výtisku ukládá do materiálů VČS.

KRK ZO ČSV, o.s., oznámí   po VČS okresní kontrolní a reviz-
ní komisi složení  KRK ZO ČSV, o.s., a  kontakt na předsedu 
a případné další změny v průběhu roku.

KRK ZO ČSV, o.s., může požádat o součinnost  nebo prove-
dení kontroly u své ZO okresní kontrolní a revizní komisi. V  
žádosti uvede nejen důvod požadavku, ale  i  přijatá  vlastní 
opatření a jejich výsledky. 

Při své činnosti se komise řídí plánem práce zpracovaným 
na příslušné období (zpravidla  na dobu jednoho roku). 

Předseda kontrolní a  revizní komise základní organizace 
nebo jím určený člen má právo se zúčastňovat výboro vých 
schůzí s hlasem poradním.

ČINNOST KRK ZO ČSV JE ZAMĚŘENA 
ZEJMÉNA NA:

A. Činnost ZO a jejích orgánů
1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize;

2) kontrolu zpracování a  plnění plánu práce a  rozpočtu 
na příslušný rok;

3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola 
plnění přijatých usnesení; 

4) kontrolu nezbytné administrativy:

a) kontrolu provádění zápisů ze schůzí; zda zahrnují 
i  obsah informací  přednesených funkcionáři ústně, 
obsahují výsledky jednání, ze kterých vyplývají  ma-
jetkové či právní důsledky:  rozhodnutí o  udělení  
vyznamenání, návrzích na ně, udělení peněžních od-
měn členům, rozhodnutí o  přiznání náhrad a  jejich 
výši, změny ve funkcích, přijímání členů. Zda jsou při-
jata taková opatření, aby pomůcky používané k  zá-
znamům zůstaly k dispozici ZO i po skončení činnosti 
funkcionáře;

b) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a  je-
jich odesílání ve  stanovených termínech nadřízené 
složce;

c) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v ná-
vaznosti na vyúčtování poštovného;

d) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věst-
níků a  směrnic nadřízených složek a  jak jsou s  nimi 
seznamováni členové organizace;

e) archivaci nařízených dokumentů;

f ) kontrolu vedení kartotéky členů;

5) kontrolu účasti na výborových schůzích a jejich úrovně;

6) kontrolu úrovně řízení místních důvěrníků;

7) kontrolu úrovně práce odborných referentů;

8) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek 
(rozpracování do místních podmínek);

9) kontrolu úrovně spolupráce ZO s  místními orgány 
a ostatními společenskými       organizacemi;

10) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti – vzdě-
lávání členů, pořádání přednášek, besed, kurzů, výstav, 
zájezdů a ostatních společenských akcí;

11) kontrolu provádění diagnostiky a léčení včelích nemocí 
společně s účinností navrhovaných opatření včetně va-
rování členské základny;

12) kontrolu úrovně práce s mládeží;

13) kontrolu organizace chovu matek;

B. Hospodaření výboru
Cílem kontroly hospodaření je nejen matematická a  for-
mální správnost vedení účetní evidence či účetnictví. Tu lze 
snadno zkontrolovat pomocí jednoduchého vztahu:

(POČÁTEČNÍ STAV) + (PŘÍJMY u  účetnictví i  nezaúčtované, 
avšak vystavené) - (VÝDAJE u  účetnictví i  nezaúčtované, 
avšak vystavené) = (AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK)

Hlavním smyslem kontroly hospodaření je po-
souzení, zda zaúčtované položky svým obsahem 
a objemem odrážejí život a práci organizace, zda 
jsou prostředky vynakládány účelně, v  souladu 
se schváleným rozpočtem nebo usnesením člen-
ské schůze.
Další cíle kontroly:

1) kontrola provádění vyúčtování dotací;

2) kontrola dodržování směrnic pro účetní evidenci;

C. Kontrola pokladních operací
Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit ze-
jména na:

1) kontrolu hotovosti v pokladně – zda skutečný stav po-
kladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se sta-
vem v pokladní knize;

2) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitos-
ti a  jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účet-
nictví, zejména:

a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány 
podle pořadí zápisů v  peněžním deníku a  pokladní 
knize v chronologickém sledu, zda je v případě vede-
ní účetní evidence prostředky výpočetní techniky za-
jištěna jejich jednoznačnost, věrohodnost a ochrana 
proti ztrátě dat,

b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrt-
nutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl 
čitelný,

c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen pro-
středky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zá-
pisu,

d) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice 
pokladník jako potvrzení provedení pokladní opera-
ce,

e) všechny pokladní operace-doklady musí být pode-
psány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). 
Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávně-
ných funkcionářů,
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f ) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby 
se zabránilo jejich dodatečnému vpisování-doplňo-
vání. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno 
přeškrtnout. 

3) jak je uložena pokladní hotovost, ceniny a zda jsou do-
statečně zabezpečeny před krádeží;

4) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějí-
cích přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem.

D. Kontrola účetní evidence, skladové 
 evidence, závazky, pohledávky, ceniny
kontrolu provádění inventarizace základních prostředků 
a majetku; porovnat, zda účetní stavy – zůstatky souhlasí

a) stav hotovosti

b) stav fi nančních prostředků u fi nančních ústavů

c) stav pohledávek

d) stav závazků

e) stav cenin

f ) celkový majetek organizace

1) Prověřit, zda údaje uváděné ve  zprávě o  hospodaření 
předkládané VČS odpovídají účetní skutečnosti a  zda 
zobrazují reálné příjmy a výdaje základní organizace.

2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory čin-
nosti a hospodaření  (pokud je ZO ČSV, o.s., vede), zda se 
využívá „průběžných položek“ k dokumentování přesu-
nů peněz mezi účtem ZO ČSV, o.s., a pokladnou.

3) Porovnat, zda souhlasí evidence zásob nakoupených 
ZO ČSV, o.s., (léčiva, sklenice, apod.) se skutečným sta-
vem,   stav vedení evidence movitého a  nemovitého 
majetku, zda je evidence majetku průběžně aktualizová-
na, zda jsou určeny osoby zodpovědné za stav majetku 
a zda evidovaný majetek je v upotřebitelném stavu.

4) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových in-
tervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písem-
nosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti.

5) Zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvo-
dy na Sekretariát ČSV.

6) Při dokladové revizi se zaměřit na  kontrolu účetních 
dokladů po  formální stránce. Zda jsou doklady opatře-
ny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou 
podepsány příslušnými funkcionáři, kteří jsou oprávněni 
je schvalovat (po věcné stránce). Zda účtované doklady 
byly přezkoumány po  obsahové stránce z  hlediska po-
četní a  kvalitativní, zda pokladní a  účetní operace jsou 
v souladu s  rozpočtem, zda výdaje neplánované v  roz-
počtu byly schváleny členskou schůzí

7) Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (cestovní 
lístky, potvrzení o ubytování, jiné vedlejší výdaje apod). 
Zda byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní vyúčto-
vána.20 Pracovní cesty možno vykonat jen se souhlasem 
příslušného orgánu (funkcionáře – statutárního zástup-
ce). Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kont-
rolovat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce a vyhláška MPSV o cestovních náhra-
dách v platném znění). Citované normy upravují i náhra-
du za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou  
náhrady za použití vozidla (cestovné) a stravné  uprave-
ny odlišně od  zásad  stanovených obecnými předpisy, 
zda  jsou tyto zásady projednány a schváleny  členskou 
schůzí a  zda jejich výše nepřevyšuje částky stanovené 
obecnými předpisy.

Schváleno ÚKRK ČSV, o.s., dne  31. 1. 2012 jako meto-
dické doporučení pro práci KRK OO ČSV, o.s., a ZO ČSV, 
o.s., s tím, že těmto komisím se doporučuje jeho využití 
v rozsahu, který odpovídá rozsahu činnosti a tím i hos-
podaření příslušného organizačního článku.

Za řádné splnění úkolů všem 
funkcionářům děkujeme!

Za Český svaz včelařů, o. s.:
RNDr. Václav ŠVAMBERK  v. r.
předseda

Ing. Petr KREJČÍK  v. r.
tajemník

V Praze dne 20. 8. 2013

Nabídka k internetové prezentaci:
Mnohé základní organizace, okresní organizace i  včelař-
ské kroužky mládeže provozují své vlastní webové stránky, 
na nichž informují vlastní členy i širší včelařskou a nevčelař-
skou veřejnost o své činnosti i pořádaných akcích.

Nabízíme proto možnost uveřejnění odkazu na tyto stránky 
na  svazovém webu www.vcelarstvi.cz. V  případě, že máte 
o využití této bezplatné služby zájem, zašlete adresu vašich 
stránek na e-mail redakce@vcelarstvi.cz.
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Seznam příloh:

1.a.a. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013 (1x) 
 – PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s., PŘILOŽTE KE „JMENNÉMU SEZNAMU“ (Příloha č. 1.b.)

1.a.b. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013 (1x) 
 – PRO ZO ČSV, o.s.

1.a.c. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013 (1x) 
 – PŘILOŽTE K SEZNAMU S VYÚČTOVÁNÍM (Příloha č. 1.c.)

1.a.d. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2013 (1x) 
 – PRO OO ČSV, o.s. 

1.b. Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2013 (2x)

1.c.   Seznam včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2013 (2x)

1.d. Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D. (8x)

1.e.  Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2013 za jednotlivé včelaře (1x)

1.f. Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o.s., s hlášením, která ZO ČSV, o.s., 
 používá bankovní spojení OO ČSV, o.s. (1x)

1.g. Protokol z kontroly údajů (3x)

2.a.a. Předpis členských příspěvků na rok 2014 (1x) – PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s.

2.a.b. Předpis členských příspěvků na rok 2014 (1x) – PRO OO ČSV, o.s.

2.a.c. Předpis členských příspěvků na rok 2014 (1x) – PRO POTŘEBY ZO ČSV, o.s. 

2.b. Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2014 s oznámením údajů pro 
 centrální evidenci členů ČSV, o.s. (4x)

3.a. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2013 (2x na 2 stranách)

3.b. Příloha k výkazu o včelařství v roce 2013 (2x na 2 stranách)
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PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s., 
PŘILOŽTE KE „JMENNÉMU SEZNAMU“ (Příloha č. 1.b.) 

 
Příloha č. 1.a.a     Evidenční číslo ZO ČSV, o.s.: ........................  IČO ZO ČSV, o.s.: ....................  
 

SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ  DOTACE 1.D. V ROCE 2013 
 

Kontaktní adresa na ZO ČSV, o.s.: ......................................................................................................... 
 
Titul, jméno, příjmení: ........................................................................ Tel.: ........................................... 
 
e-mail: ...................................................................... 
 
Ulice, č.p.: ............................................................ PSČ: ............... Obec/město: .................................... 
 
Číslo účtu: ................................................................................ Název banky: ....................................... 

 
POČET ŽÁDAJÍCÍCH  VČELAŘŮ: ČLENŮ ČSV: ................  NEČLENŮ: .................. CELKEM: ........................ 
 
POČET VČELSTEV, NA KTERÝ 
JE POŽADOVÁNA DOTACE:  ČLENŮ ČSV:......................  NEČLENŮ: .................  CELKEM: ........................ 
 

POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- Kč  
(Počet včelstev x 180 Kč) 

 
......................................                          ...................................... 
    předseda ZO ČSV, o.s.                                             jednatel ZO ČSV, o.s. 
           razítko ZO ČSV, o.s. 
 
V .............................. dne ................. 2013 
 
Vyplněnou žádost odešlete na sekretariát RV ČSV, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 s přiloženým „Jmenným 
seznamem včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2013“ (příloha č. 1.b.) a kopií dokladu o zřízení bankovního 
účtu zásilkou s datem poštovního razítka do 30. 9. 2013. 
 
------------------------------------------ zde odstřihněte ---------------------------------------- 

 
PŘILOŽTE K SEZNAMU S VYÚČTOVÁNÍM (Příloha č. 1.c.) 

 
Příloha č. 1.a.c. Evidenční číslo ZO ČSV, o.s.: ...........................   IČO ZO ČSV, o.s.: ........................ 
 
 

SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ  DOTACE 1.D. V ROCE 2013 
 
Kontaktní adresa na ZO ČSV, o.s.: ......................................................................................................... 
 
Titul, jméno, příjmení: ............................................................................ Tel.: ....................................... 
 
e-mail: ...................................................................... 
 
Ulice, č.p.: ............................................................ PSČ: .................... Obec/město: ............................... 
 
Číslo účtu: ................................................................................ Název banky: ....................................... 
 
POČET ŽÁDAJÍCÍCH  VČELAŘŮ: ČLENŮ ČSV: ................  NEČLENŮ: .................. CELKEM: ........................ 
 
POČET VČELSTEV, NA KTERÝ 
JE POŽADOVÁNA DOTACE:  ČLENŮ ČSV:......................  NEČLENŮ: .................  CELKEM: ........................ 
 
  POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- Kč  

(Počet včelstev x výše dotace stanovená dle Rozhodnutí MZe ČR) 
 
......................................                          ...................................... 
   předseda ZO ČSV, o.s.                                            jednatel ZO ČSV, o.s. 
           razítko ZO ČSV, o.s. 
 
V .............................. dne ................. 2013 
 
Vyplněnou žádost přiložte k „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2013“ s vyúčtováním 
(příloha č. 1.c.)  a odešlete na OO ČSV, o.s., zásilkou s datem poštovního razítka nejpozději do 30. 11. 2013. 
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PRO ZO ČSV, o.s. 
 

Příloha č. 1.a.b. Evidenční číslo ZO ČSV,  o.s.: .............................. IČO ZO ČSV,  o.s.: ...................... 
  
SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ  DOTACE 1.D. V ROCE 2013 

      
Kontaktní adresa na ZO ČSV, o.s.: ......................................................................................................... 
 
Titul, jméno, příjmení: ............................................................................. Tel.: ...................................... 
 
e-mail: ...................................................................... 
 
Ulice, č.p.: .............................................................. PSČ: ............... Obec/město: .................................. 
 
Číslo účtu: ................................................................................ Název banky: ....................................... 
 
POČET ŽÁDAJÍCÍCH  VČELAŘŮ: ČLENŮ ČSV: ................  NEČLENŮ: .................. CELKEM: ........................ 
 
POČET VČELSTEV, NA KTERÝ 
JE POŽADOVÁNA DOTACE:  ČLENŮ ČSV:......................  NEČLENŮ: .................  CELKEM: ........................ 
 

POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- Kč  
(Počet včelstev x 180 Kč) 

 
.............................................                           ............................................. 
     předseda ZO ČSV, o.s.                         jednatel ZO ČSV, o.s. 
          razítko ZO ČSV, o.s. 
 
V .............................. dne ................. 2013 
 
Neposílejte! Pouze pro potřeby ZO ČSV, o.s. 
 
---------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------- 

 
PRO OO ČSV, o.s. 

 
Příloha č. 1.a.d.   Evidenční číslo ZO ČSV, o.s.: .............................. IČO ZO ČSV, o.s.: ..................... 
  
SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. V ROCE 2013 

 
Kontaktní adresa na ZO ČSV, o.s.: ......................................................................................................... 
 
Titul, jméno, příjmení: ........................................................................... Tel.: ........................................ 
 
e-mail: ...................................................................... 
 
Ulice, č.p.: ............................................................… PSČ: ............... Obec/město: ................................. 
 
Číslo účtu: ................................................................................ Název banky: ....................................... 
 
POČET ŽÁDAJÍCÍCH  VČELAŘŮ: ČLENŮ ČSV: ................  NEČLENŮ: .................. CELKEM: ........................ 
 
POČET VČELSTEV, NA KTERÝ 
JE POŽADOVÁNA DOTACE:  ČLENŮ ČSV:......................  NEČLENŮ: .................  CELKEM: ........................ 
 
  POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- Kč  

(Počet včelstev x výše dotace stanovená dle Rozhodnutí MZe ČR) 
  
 
 
.............................................                           ............................................. 
     předseda ZO ČSV, o.s.                     jednatel ZO ČSV, o.s. 

razítko ZO ČSV, o.s. 
 
V .............................. dne ................. 2013 
 
Pošlete na příslušný OO ČSV, o.s. 
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Příloha č. 1.b. Strana č.  ……………………..

ZO ČSV, o.s.:  ………………………………………………………………. Evidenční číslo: ………………………………………………..

JMENNÝ  SEZNAM  VČELAŘŮ  ŽÁDAJÍCÍCH  O  DOTACI  1.D.  V  ROCE  2013

P. Jméno a příjmení Datum narození Ulice Počet Dotace
č. nebo obchodní jméno a rodné číslo nebo IČ PSČ  obec (město) včelstev celkem
1 2 3 4 5 6

Přenos ze strany ……….

Celkem za ZO ČSV (přenos na stranu ………….) 
                                  Podpis a razítko ZO ČSV, o.s.

Vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Vyplněný originál zašlete společně se "Sumární žádostí" 
(příloha č. 1.a.a.) na sekretariát RV ČSV, o.s., zásilkou 
s datovým poštovním razítkem nejpozději do 30. 9. 2013.

Datum:  ………………………..
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Příloha č. 1.b. Strana č.  ……………………..

ZO ČSV, o.s.:  ………………………………………………………………. Evidenční číslo: ………………………………………………..

JMENNÝ  SEZNAM  VČELAŘŮ  ŽÁDAJÍCÍCH  O  DOTACI  1.D.  V  ROCE  2013

P. Jméno a příjmení Datum narození Ulice Počet Dotace
č. nebo obchodní jméno a rodné číslo nebo IČ PSČ  obec (město) včelstev celkem
1 2 3 4 5 6

Přenos ze strany ……….

Celkem za ZO ČSV (přenos na stranu ………….) 
                                  Podpis a razítko ZO ČSV, o.s.

Vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Vyplněný originál zašlete společně se "Sumární žádostí" 
(příloha č. 1.a.a.) na sekretariát RV ČSV, o.s., zásilkou 
s datovým poštovním razítkem nejpozději do 30. 9. 2013.

Datum:  ………………………..
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Příloha 1.c. Strana č.  ……………………..

ZO ČSV, o.s.:  ………………………………………………………………. Evidenční číslo: ………………………………………..

SEZNAM  VČELAŘŮ,  JIMŽ  BYLA  VYPLACENA  DOTACE  1.D. V ROCE 2013 

P. Jméno a příjmení Ulice Počet Dotace Podpis
č. nebo obchodní jméno PSČ  obec (město) včelstev celkem žádajícího včelaře
1 2 3 4 5 6

Přenos ze strany ……….

Celkem za ZO ČSV (přenos na stranu ………….) 
                                  Podpis a razítko ZO ČSV, o.s.

Vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Podepsaný originál zašlete na OO ČSV, o.s., ke kontrole
zásilkou s datovým poštovním razítkem Datum:  ………………………..
nejpozději do 30. 11. 2013.
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Příloha 1.c. Strana č.  ……………………..

ZO ČSV, o.s.:  ………………………………………………………………. Evidenční číslo: ………………………………………..

SEZNAM  VČELAŘŮ,  JIMŽ  BYLA  VYPLACENA  DOTACE  1.D. V ROCE 2013 

P. Jméno a příjmení Ulice Počet Dotace Podpis
č. nebo obchodní jméno PSČ  obec (město) včelstev celkem žádajícího včelaře
1 2 3 4 5 6

Přenos ze strany ……….

Celkem za ZO ČSV (přenos na stranu ………….) 
                                  Podpis a razítko ZO ČSV, o.s.

Vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Podepsaný originál zašlete na OO ČSV, o.s., ke kontrole
zásilkou s datovým poštovním razítkem Datum:  ………………………..
nejpozději do 30. 11. 2013.
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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ZO ČSV, o.s., PŘEDÁ ŽADATELI 
Příloha č. 1.d. 
 

S D Ě L E N Í  
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. 

 
 Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. ...................... /2013- .......................   
ze dne ..................................... 2013 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu 
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),  
 

byla poskytnuta žadateli: 
 

Jméno a příjmení (FO): ............................................................................. 
                                                                                        
Datum narození  (FO): ............................................................................. 
 
Rodné číslo (FO): ..................................................................................... 
 
Obchodní firma (PO): ............................................................................... 
             
Identifikační číslo (FO) + (PO): ..................................................................  
 
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................   
  
Sídlo společnosti (PO): .............................................................................   
 
Místo podnikání (FO) + (PO): .................................................................... 
 
Pracoviště ZA + PÚ (FO) + (PO) : .............................................................. 
 
Bankovní spojení: (FO) + (PO): ................................................................. 
 
Číslo účtu (FO) + (PO): ............................................................................ 
 
Specifický symbol (FO) + (PO): ................................................................. 
 

d o t a c e 
 

na účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 
v rámci dotačního programu: 1.D. – Podpora včelařství  
na předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno   
 

Celkový počet: ............ včelstev 
Sazba dotace:  ............ Kč/na 1 včelstvo  

Celková výše dotace pro rok 2013 činí celkem: .......................,- Kč  

tj. slovy: ............................................................................,- Kč 

 
 Dotace, která je předmětem tohoto sdělení, bude poskytnuta prostřednictvím administrátora na 
účet příjemce dotace nejpozději do 31. 12. 2013. 
 
Podmínky použití:  
 
1. Splnění kritérií podpory ve vztahu k účelu a předmětu dotace v rámci dotačního programu 1.D. – Podpora 

včelařství.                 
2. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto 

sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu  stanoveném  v tomto sdělení. 
3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti ustanovením uvedeným 

v tomto sdělení o poskytnutí dotace. 
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Další ustanovení: 

1. Ministerstvo zemědělství si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí 
dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu. 

2. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení 
podle § 15 odst. 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit pracovišti 
Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. 

4. Ministerstvo zemědělství rozlišuje podmínky tohoto sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití 
poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takto:  

– podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod bodem 3., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši 
5 % z celkové částky dotace;  

– podmínky ostatní, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdělení pod body 1., 2., jejichž 
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. (4), písm. c).   

5. Příjemce dotace je povinen uchovávat sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dal-
ším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU.  

7. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené ve sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních 
prostředků v následujícím roce.  

8. Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta 
dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět nebo 
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno 
v souladu s ustanovením občanského zákoníku. 

9. Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rozsahu: Jméno a příjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla 
společnosti), předmět dotace a výše dotace.  

10. Příjemce dotace je povinen podrobně se seznámit se zněním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.      

11. V případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem 
EU a rozhodne, že tento dotační program ČR změní nebo zruší, podle článku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si 
MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace. 

 

Poučení: 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 
jeho soudní přezkoumání (§ 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).  
 
 
 
V ....................................  dne .................... 2013 
 
 
 
 
RNDr. Václav  Š v a m b e r k  v. r.                   Ing. Petr  K r e j č í k  v. r. 
 předseda        tajemník 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
razítko a podpis osoby odpovědné za administraci 
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VYPLŇUJÍ POUZE OO ČSV, o.s. 
 

 
Příloha č. 1.f.      
 
  
 

OZNÁMENÍ BANKOVNÍHO SPOJENÍ OO ČSV, o.s., 
S HLÁŠENÍM, KTERÉ ZO ČSV, o.s., 

POUŽÍVAJÍ BANKOVNÍHO SPOJENÍ OO ČSV, o.s. 
 
 
 

OO  ČSV, o.s.: ...................................................................................................... 
 
Číslo bankovního spojení: ......................................................…………………………………….. 
 
 

TYTO ZO ČSV, o.s., MOHOU POUŽÍVAT NAŠE BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

 
 
…………………………………………….             ……………………………………………. 
 

     předseda OO ČSV, o.s.                                              jednatel OO ČSV, o.s. 
razítko OO ČSV, o.s. 

 
 
V .............................. dne ................. 2013 
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Příloha č. 1.g. 

Protokol z kontroly údajů  

uskutečněné podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2013 část B/ 1.D. Podpora včelařství. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. je umožnění komisionálního hodnocení 
poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci ČSV, o.s. 

Základní organizace ČSV, o.s. ……………………………………ev. číslo:…………… 

Funkcionáři – zástupci ČSV, o.s., jméno a příjmení, funkce: 
 

1. ………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………………………. 
 
Kontrolovaný subjekt:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Uveďte - fyzickou osobu (jméno a příjmení, bydliště, datum narození) nebo právnickou osobu (název, 
sídlo, IČO), registrační číslo chovatele, registrační číslo kontrolovaného stanoviště. 
 
Podle žádosti kontrolovaného včelaře o poskytnutí dotace ze dne: 
………………………. bylo zazimováno k 1. září 2013 ……… ks včelstev obsedajících 
nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). 
 
 
Splnění podmínek dotace ověřeno dne ………………………..…………………………  
 
Výsledek kontroly: 
 
 
Zdůvodnění případného rozdílu a případně další vyjádření chovatele: 
 
 
 
 
Poznámka: 
 
 
Podpis chovatele: 
 
 
Podpisy kontrolujících osob: 
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Příloha č. 1.g. 

Protokol z kontroly údajů  

uskutečněné podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2013 část B/ 1.D. Podpora včelařství. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. je umožnění komisionálního hodnocení 
poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci ČSV, o.s. 

Základní organizace ČSV, o.s. ……………………………………ev. číslo:…………… 

Funkcionáři – zástupci ČSV, o.s., jméno a příjmení, funkce: 
 

1. ………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………………………. 
 
Kontrolovaný subjekt:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Uveďte - fyzickou osobu (jméno a příjmení, bydliště, datum narození) nebo právnickou osobu (název, 
sídlo, IČO), registrační číslo chovatele, registrační číslo kontrolovaného stanoviště. 
 
Podle žádosti kontrolovaného včelaře o poskytnutí dotace ze dne: 
………………………. bylo zazimováno k 1. září 2013 ……… ks včelstev obsedajících 
nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). 
 
 
Splnění podmínek dotace ověřeno dne ………………………..…………………………  
 
Výsledek kontroly: 
 
 
Zdůvodnění případného rozdílu a případně další vyjádření chovatele: 
 
 
 
 
Poznámka: 
 
 
Podpis chovatele: 
 
 
Podpisy kontrolujících osob: 
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Příloha č. 1.g. 

Protokol z kontroly údajů  

uskutečněné podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2013 část B/ 1.D. Podpora včelařství. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. je umožnění komisionálního hodnocení 
poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci ČSV, o.s. 

Základní organizace ČSV, o.s. ……………………………………ev. číslo:…………… 

Funkcionáři – zástupci ČSV, o.s., jméno a příjmení, funkce: 
 

1. ………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………………………. 
 
Kontrolovaný subjekt:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Uveďte - fyzickou osobu (jméno a příjmení, bydliště, datum narození) nebo právnickou osobu (název, 
sídlo, IČO), registrační číslo chovatele, registrační číslo kontrolovaného stanoviště. 
 
Podle žádosti kontrolovaného včelaře o poskytnutí dotace ze dne: 
………………………. bylo zazimováno k 1. září 2013 ……… ks včelstev obsedajících 
nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). 
 
 
Splnění podmínek dotace ověřeno dne ………………………..…………………………  
 
Výsledek kontroly: 
 
 
Zdůvodnění případného rozdílu a případně další vyjádření chovatele: 
 
 
 
 
Poznámka: 
 
 
Podpis chovatele: 
 
 
Podpisy kontrolujících osob: 
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PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s. 
 
Příloha č. 2.a.a. 
               Evidenční číslo: .................................. 
 
ZO ČSV, o.s.: ............................................... Identifikační číslo (IČO): ...................… 
 
 

PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 
 

Na rok 2014 odvádíme členské příspěvky za zazimovaná včelstva  takto: 
 
1. za ...................... členů .......................... včelstev   à 16 Kč   CELKEM: .........................,- Kč 
 
2. za ...................... členů bez včelstev                         à 16 Kč   CELKEM: .........................,- Kč 

_______________________________________ 
 
              SOUČET: ...................................,- Kč 
 
3.        - 15 %  pro ZO ČSV, o.s.: ...........................,- Kč 
 
4.          85 %  pro RV ČSV, o.s.: ...........................,- Kč 
 
5.      za ...................... členů členský příspěvek à 200 Kč CELKEM: ...................................,- Kč 

______________________________________________ 
 
     CELKEM pro RV ČSV, o.s.: .......................,-Kč 
               (součet řádků 4.+ 5.) 
 

Počet včelařských kroužků mládeže: ................................. 

Počet včelstev ve včelařských kroužcích mládeže: .............. 

Počet členů ve včelařských kroužcích mládeže: .................. 

Vedoucí včelařského kroužku mládeže a jeho adresa:  

.......................................................................................................................................... 
 
 
 

 

..................................................             ..................................................... 

        předseda ZO ČSV, o.s.         jednatel ZO ČSV, o.s. 

      razítko ZO ČSV, o.s. 
 
 

Tento předpis zašlete NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2013 na sekretariát RV ČSV, o.s., Křemencova 8, 
115 24 Praha 1 a pokud nezašlete e-mailem přiložte opravené předtištěné „Aktuální seznamy 
členů s počty včelstev dle CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČSV, o.s., za které je zaplacen 
členský příspěvek na rok 2014“. 

 
Finanční prostředky za ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY zašlete NEJPOZDĚJI do 31. 12. 2014 na číslo účtu 
7430011/0100 (u KB Praha 1).  

------------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------- 
 

INFORMACE PRO VÝBORY ZO ČSV, o.s., O POUŽÍVANÝCH ÚČTECH: 
 

Členské příspěvky: 7430011/0100 (u KB) 
 Dotace (do 180 Kč): 109005390/0300 (u ČSOB) 
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PRO OO ČSV, o.s. 
 
Příloha č. 2.a.b. 
               Evidenční číslo: .................................. 
 
ZO ČSV, o.s.: ............................................... Identifikační číslo (IČO): ..................... 
 
 

PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 
 

Na rok 2014 odvádíme členské příspěvky za zazimovaná včelstva  takto: 
 
1. za ...................... členů .......................... včelstev à 16 Kč   CELKEM: .........................., - Kč 
 
2. za ...................... členů  bez  včelstev                       à 16 Kč   CELKEM: .........................,- Kč 

_______________________________________ 
 
              SOUČET: ...................................,- Kč 
 
3.        - 15 %  pro ZO ČSV, o.s.: ............................,- Kč 
 
4.          85 %  pro RV ČSV, o.s.: ............................,- Kč 
 
5.       za ...................... členů členský příspěvek à 200 Kč CELKEM: ...................................,- Kč 

______________________________________________ 
 
    CELKEM pro RV ČSV, o.s.: ........................,-Kč 
               (součet řádků 4.+ 5.) 
 

Počet včelařských kroužků mládeže: ................................. 

Počet včelstev ve včelařských kroužcích mládeže: .............. 

Počet členů ve včelařských kroužcích mládeže: .................. 

Vedoucí včelařského kroužku mládeže a jeho adresa:  

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 

..................................................             ..................................................... 

          předseda ZO ČSV, o.s.          jednatel ZO ČSV, o.s. 

     razítko ZO ČSV, o.s. 
 
 
Tento předpis zašlete NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2013 na příslušnou OO ČSV, o.s. 
 
Finanční prostředky za ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY zašlete NEJPOZDĚJI do 31. 12. 2013 na číslo účtu 
7430011/0100 (u KB Praha 1).  
 
 
 

------------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------- 
 

INFORMACE PRO VÝBORY ZO ČSV, o.s., O POUŽÍVANÝCH ÚČTECH: 
 

Členské příspěvky: 7430011/0100 (u KB)  
 Dotace (do 180 Kč): 109005390/0300 (u ČSOB) 
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POUZE PRO POTŘEBY ZO ČSV, o.s. 
 
Příloha č. 2.a.c. 
               Evidenční číslo: .................................. 
 
ZO ČSV, o.s.: ............................................... Identifikační číslo (IČO): ..................... 
 
 

PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 
 

Na rok 2014 odvádíme členské příspěvky za zazimovaná včelstva  takto: 
 
1. za ...................... členů .......................... včelstev à 16 Kč   CELKEM: .........................., - Kč 
 
2. za ...................... členů  bez  včelstev                       à 16 Kč   CELKEM: .........................,- Kč 

_______________________________________ 
 
              SOUČET: ...................................,- Kč 
 
3.        - 15 %  pro ZO ČSV, o.s.: ............................,- Kč 
 
4.          85 %  pro RV ČSV, o.s.: ............................,- Kč 
 
5.       za ...................... členů členský příspěvek à 200 Kč CELKEM: ...................................,- Kč 

______________________________________________ 
 
    CELKEM pro RV ČSV, o.s.: ........................,-Kč 
               (součet řádků 4.+ 5.) 
 

Počet včelařských kroužků mládeže: ................................. 

Počet včelstev ve včelařských kroužcích mládeže: .............. 

Počet členů ve včelařských kroužcích mládeže: .................. 

Vedoucí včelařského kroužku mládeže a jeho adresa:  

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 

..................................................             ..................................................... 

          předseda ZO ČSV, o.s.          jednatel ZO ČSV, o.s. 

     razítko ZO ČSV, o.s. 
 
 
Tento předpis nezasílejte slouží pro potřeby ZO ČSV, o.s. 
 
 
Finanční prostředky za ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY zašlete NEJPOZDĚJI do 31. 12. 2013 na číslo účtu 
7430011/0100 (u KB Praha 1).  
 
 
 

------------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------- 
 

INFORMACE PRO VÝBORY ZO ČSV, o.s., O POUŽÍVANÝCH ÚČTECH: 
 

Členské příspěvky: 7430011/0100 (u KB)  
 Dotace (do 180 Kč): 109005390/0300 (u ČSOB) 
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Příloha č. 2.b.    
Pro potřebu v průběhu roku 

PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s. 
 
DODATEK K PŘEDPISU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 

S OZNÁMENÍM ÚDAJŮ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČLENŮ ČSV, o.s. 
 
 
ZO ČSV, o.s.: .........................................….. Okres: …............................... 
 
Evidenční číslo: …...................................……….  IČ: ........................................ 
 
Číslo obvodu ZO ČSV, o.s.: ….................…….. 
 
*PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA / * PŘEVOD ČLENSTVÍ DO ZO ČSV: …………… 
*NAVÝŠENÍ POČTU VČELSTEV/ * ZMĚNA ADRESY / *ZÁNIK ČLENSTVÍ 
KE DNI: …............................... (*nehodící se škrtněte) 

 
Změna platí ode dne: …............................. 2014 
 
Příjmení a jméno: ….............................................………………… Datum narození: ….............................. 
 
Registrační číslo chovatele: ............................................. 
 
Adresa: ….................................................................................................................................... 
 
PSČ: …...................... Doručovací pošta: …..................................................................................... 
 
 
Odběr časopisu: *Včelařství  * OVP   *Včelár       (*nehodící se škrtněte) 
 
Zánik odběru časopisu:  ihned  …*ano   * ne  (*nehodící se škrtněte), nebo až koncem roku 2014. 
 
 
Počet včelstev za 16 Kč: ….................................. CELKEM: …................................................... Kč 
 
Včelař bez včelstev za 16 Kč: …........................... CELKEM: …................................................... Kč 
 
       SOUČET: …................................................... Kč 
 
              - 15 % pro ZO ČSV, o.s.: …................................................… Kč 
 
                 85 % pro RV ČSV, o.s.: ….................................................. Kč 
 

     členský příspěvek po 200 Kč: ……………………………………………………………. Kč 
  

    CELKEM PRO RV ČSV, o.s.: ………………………………………………. Kč 
 
     

Platba odeslána dne: ….............………….. 2014         *poštovní poukázkou / *převodem z účtu 
                                                                              (*nehodící se škrtněte) 

 
 
 
V ………………………………… dne …....……… 2014    ………………………………………………………… 

           jednatel ZO ČSV, o.s. 
 
 

           razítko ZO ČSV, o.s. 
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Příloha č. 2.b.    
Pro potřebu v průběhu roku 

PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s. 
 
DODATEK K PŘEDPISU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 

S OZNÁMENÍM ÚDAJŮ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČLENŮ ČSV, o.s. 
 
 
ZO ČSV, o.s.: .........................................….. Okres: …............................... 
 
Evidenční číslo: …...................................……….  IČ: ........................................ 
 
Číslo obvodu ZO ČSV, o.s.: ….................…….. 
 
*PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA / * PŘEVOD ČLENSTVÍ DO ZO ČSV: …………… 
*NAVÝŠENÍ POČTU VČELSTEV/ * ZMĚNA ADRESY / *ZÁNIK ČLENSTVÍ 
KE DNI: …............................... (*nehodící se škrtněte) 

 
Změna platí ode dne: …............................. 2014 
 
Příjmení a jméno: ….............................................………………… Datum narození: ….............................. 
 
Registrační číslo chovatele: ............................................. 
 
Adresa: ….................................................................................................................................... 
 
PSČ: …...................... Doručovací pošta: …..................................................................................... 
 
 
Odběr časopisu: *Včelařství  * OVP   *Včelár       (*nehodící se škrtněte) 
 
Zánik odběru časopisu:  ihned  …*ano   * ne  (*nehodící se škrtněte), nebo až koncem roku 2014. 
 
 
Počet včelstev za 16 Kč: ….................................. CELKEM: …................................................... Kč 
 
Včelař bez včelstev za 16 Kč: …........................... CELKEM: …................................................... Kč 
 
       SOUČET: …................................................... Kč 
 
              - 15 % pro ZO ČSV, o.s.: …................................................… Kč 
 
                 85 % pro RV ČSV, o.s.: ….................................................. Kč 
 

     členský příspěvek po 200 Kč: ……………………………………………………………. Kč 
  

    CELKEM PRO RV ČSV, o.s.: ………………………………………………. Kč 
 
     

Platba odeslána dne: ….............………….. 2014         *poštovní poukázkou / *převodem z účtu 
                                                                              (*nehodící se škrtněte) 

 
 
 
V ………………………………… dne …....……… 2014    ………………………………………………………… 

           jednatel ZO ČSV, o.s. 
 
 

           razítko ZO ČSV, o.s. 
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Příloha č. 2.b.    
Pro potřebu v průběhu roku 

PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s. 
 
DODATEK K PŘEDPISU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 

S OZNÁMENÍM ÚDAJŮ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČLENŮ ČSV, o.s. 
 
 
ZO ČSV, o.s.: .........................................….. Okres: …............................... 
 
Evidenční číslo: …...................................……….  IČ: ........................................ 
 
Číslo obvodu ZO ČSV, o.s.: ….................…….. 
 
*PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA / * PŘEVOD ČLENSTVÍ DO ZO ČSV: …………… 
*NAVÝŠENÍ POČTU VČELSTEV/ * ZMĚNA ADRESY / *ZÁNIK ČLENSTVÍ 
KE DNI: …............................... (*nehodící se škrtněte) 

 
Změna platí ode dne: …............................. 2014 
 
Příjmení a jméno: ….............................................………………… Datum narození: ….............................. 
 
Registrační číslo chovatele: ............................................. 
 
Adresa: ….................................................................................................................................... 
 
PSČ: …...................... Doručovací pošta: …..................................................................................... 
 
 
Odběr časopisu: *Včelařství  * OVP   *Včelár       (*nehodící se škrtněte) 
 
Zánik odběru časopisu:  ihned  …*ano   * ne  (*nehodící se škrtněte), nebo až koncem roku 2014. 
 
 
Počet včelstev za 16 Kč: ….................................. CELKEM: …................................................... Kč 
 
Včelař bez včelstev za 16 Kč: …........................... CELKEM: …................................................... Kč 
 
       SOUČET: …................................................... Kč 
 
              - 15 % pro ZO ČSV, o.s.: …................................................… Kč 
 
                 85 % pro RV ČSV, o.s.: ….................................................. Kč 
 

     členský příspěvek po 200 Kč: ……………………………………………………………. Kč 
  

    CELKEM PRO RV ČSV, o.s.: ………………………………………………. Kč 
 
     

Platba odeslána dne: ….............………….. 2014         *poštovní poukázkou / *převodem z účtu 
                                                                              (*nehodící se škrtněte) 

 
 
 
V ………………………………… dne …....……… 2014    ………………………………………………………… 

           jednatel ZO ČSV, o.s. 
 
 

           razítko ZO ČSV, o.s. 
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Příloha č. 2.b.    
Pro potřebu v průběhu roku 

PRO SEKRETARIÁT RV ČSV, o.s. 
 
DODATEK K PŘEDPISU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014 

S OZNÁMENÍM ÚDAJŮ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČLENŮ ČSV, o.s. 
 
 
ZO ČSV, o.s.: .........................................….. Okres: …............................... 
 
Evidenční číslo: …...................................……….  IČ: ........................................ 
 
Číslo obvodu ZO ČSV, o.s.: ….................…….. 
 
*PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA / * PŘEVOD ČLENSTVÍ DO ZO ČSV: …………… 
*NAVÝŠENÍ POČTU VČELSTEV/ * ZMĚNA ADRESY / *ZÁNIK ČLENSTVÍ 
KE DNI: …............................... (*nehodící se škrtněte) 

 
Změna platí ode dne: …............................. 2014 
 
Příjmení a jméno: ….............................................………………… Datum narození: ….............................. 
 
Registrační číslo chovatele: ............................................. 
 
Adresa: ….................................................................................................................................... 
 
PSČ: …...................... Doručovací pošta: …..................................................................................... 
 
 
Odběr časopisu: *Včelařství  * OVP   *Včelár       (*nehodící se škrtněte) 
 
Zánik odběru časopisu:  ihned  …*ano   * ne  (*nehodící se škrtněte), nebo až koncem roku 2014. 
 
 
Počet včelstev za 16 Kč: ….................................. CELKEM: …................................................... Kč 
 
Včelař bez včelstev za 16 Kč: …........................... CELKEM: …................................................... Kč 
 
       SOUČET: …................................................... Kč 
 
              - 15 % pro ZO ČSV, o.s.: …................................................… Kč 
 
                 85 % pro RV ČSV, o.s.: ….................................................. Kč 
 

     členský příspěvek po 200 Kč: ……………………………………………………………. Kč 
  

    CELKEM PRO RV ČSV, o.s.: ………………………………………………. Kč 
 
     

Platba odeslána dne: ….............………….. 2014         *poštovní poukázkou / *převodem z účtu 
                                                                              (*nehodící se škrtněte) 

 
 
 
V ………………………………… dne …....……… 2014    ………………………………………………………… 

           jednatel ZO ČSV, o.s. 
 
 

           razítko ZO ČSV, o.s. 
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Příloha č. 3.a. 
 
ZO ČSV, o.s., vyplní a do 30. 11. 2013 zašle ve dvojím provedení OO ČSV, o.s. 
OO ČSV, o.s., zašle do 13. 12. 2013 sekretariátu RV ČSV, o.s., sumář včetně jedné kopie výkazů od ZO ČSV, o.s. 
 

VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2013 
 

Sektor 
 

Počet 
 

Počet včelstev 
 

Výnosy z kmenových včelstev 

   Průměrný Celkový 
  k 1. 5. 

2013 
k 15. 9. 
2013 

Med Vosk Med Vosk 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Právnické osoby 1        

 Ostatní 2        

 Včelaři, členové ČSV, o.s. 3        

 Včelaři v ČSV, o.s., bez včel 4        

 Neorganizovaní včelaři 5        

 Celkem 6        

 
  -------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Příloha č. 3.a. 
 
ZO ČSV, o.s., vyplní a do 30. 11. 2013 zašle ve dvojím provedení OO ČSV, o.s. 
OO ČSV, o.s., zašle do 13. 12. 2013 sekretariátu RV ČSV, o.s., sumář včetně jedné kopie výkazů od ZO ČSV, o.s. 
 

VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2013 
 

Sektor 
 

Počet 
 

Počet včelstev 
 

Výnosy z kmenových včelstev 

   Průměrný Celkový 
  k 1. 5. 

2013 
k 15. 9. 
2013 

Med Vosk Med Vosk 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Právnické osoby 1        

 Ostatní 2        

 Včelaři, členové ČSV, o.s. 3        

 Včelaři v ČSV, o.s., bez včel 4        

 Neorganizovaní včelaři 5        

 Celkem 6        

 

 

ZO (OO) ČSV, o.s.:   .......................................................................  
Evidenční číslo ZO (OO) ČSV, o.s.:  ..................................................  
Okres:  .........................................................................................  

 

ZO (OO) ČSV, o.s.:   ....................................................................... 
Evidenční číslo ZO (OO) ČSV, o.s.:  .................................................. 
Okres:  ......................................................................................... 
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Včelaři – členové ČSV, o.s. – řádek 3 

 
 
 
 
 
 
Včelaři – členové ČSV, o.s. – řádek 3 

 
Vysvětlivky: 
 
Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna 
včelstva - tedy i nečlenů v obvodu ZO ČSV, o.s.  
Do řádku 2 zapište všechny majitele, které nelze 
zařadit jako právnické nebo fyzické osoby, 
například včelařské kroužky mládeže apod. 
neuvedené v řádcích 1, 3, 5. 
Řádek 15 výkup medu - jen od členů ČSV, o.s. 
 
Odesláno dne:  .............................................  
 
Výkaz sestavil:  ............................................  
 
Telefon/linka:  ..............................................  
 
 
 
 
 
 
 .................................................................. .. 
Razítko ZO ČSV, o.s., a podpisy předsedy a jednatele  

Skupina Počet 
včelařů 

Počet zazim. 
včelstev 

1 - 5 
včelstev 

7   

6 - 10 
včelstev 

8   

11 - 15 
včelstev 

9   

16 - 30 
včelstev 

10   

31 - 100 
včelstev 

11   

101 - 150 
včelstev 

12   

nad 150 
včelstev 

13   

Celkem 14  
 

 

Vykoupeno medu 
v kg v roce 2013 

15  

Počet kočujících 
včelařů 

16  

Počet kočovných  
vozů 

17  

Počet kočovných 
přívěsů 

18  

 
Vysvětlivky: 
 
Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna 
včelstva - tedy i nečlenů v obvodu ZO ČSV, o.s.  
Do řádku 2 zapište všechny majitele, které nelze 
zařadit jako právnické nebo fyzické osoby, 
například včelařské kroužky mládeže apod. 
neuvedené v řádcích 1, 3, 5. 
Řádek 15 výkup medu - jen od členů ČSV, o.s. 
 
 
Odesláno dne:  ............................................. 
 
Výkaz sestavil:  ............................................ 
 
Telefon/linka: ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 .................................................................... 
Razítko ZO ČSV, o.s., a podpisy předsedy a jednatele  

Skupina Počet 
včelařů 

Počet zazim. 
včelstev 

1 - 5 
včelstev 

7   

6 - 10 
včelstev 

8   

11 - 15 
včelstev 

9   

16 - 30 
včelstev 

10   

31 - 100 
včelstev 

11   

101 - 150 
včelstev 

12   

nad 150 
včelstev 

13   

Celkem 14  
 

 

Vykoupeno medu  
v kg v roce 2013 

15  

Počet kočujících 
včelařů 

16  

Počet kočovných  
vozů 

17  

Počet kočovných 
přívěsů 

18  
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Příloha č. 3.a. 
 
ZO ČSV, o.s., vyplní a do 30. 11. 2013 zašle ve dvojím provedení OO ČSV, o.s. 
OO ČSV, o.s., zašle do 13. 12. 2013 sekretariátu RV ČSV, o.s., sumář včetně jedné kopie výkazů od ZO ČSV, o.s. 
 

VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2013 
 

Sektor 
 

Počet 
 

Počet včelstev 
 

Výnosy z kmenových včelstev 

   Průměrný Celkový 
  k 1. 5. 

2013 
k 15. 9. 
2013 

Med Vosk Med Vosk 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Právnické osoby 1        

 Ostatní 2        

 Včelaři, členové ČSV, o.s. 3        

 Včelaři v ČSV, o.s., bez včel 4        

 Neorganizovaní včelaři 5        

 Celkem 6        

 
  -------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Příloha č. 3.a. 
 
ZO ČSV, o.s., vyplní a do 30. 11. 2013 zašle ve dvojím provedení OO ČSV, o.s. 
OO ČSV, o.s., zašle do 13. 12. 2013 sekretariátu RV ČSV, o.s., sumář včetně jedné kopie výkazů od ZO ČSV, o.s. 
 

VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2013 
 

Sektor 
 

Počet 
 

Počet včelstev 
 

Výnosy z kmenových včelstev 

   Průměrný Celkový 
  k 1. 5. 

2013 
k 15. 9. 
2013 

Med Vosk Med Vosk 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Právnické osoby 1        

 Ostatní 2        

 Včelaři, členové ČSV, o.s. 3        

 Včelaři v ČSV, o.s., bez včel 4        

 Neorganizovaní včelaři 5        

 Celkem 6        

 

 

ZO (OO) ČSV, o.s.:   .......................................................................  
Evidenční číslo ZO (OO) ČSV, o.s.:  ..................................................  
Okres:  .........................................................................................  

 

ZO (OO) ČSV, o.s.:   ....................................................................... 
Evidenční číslo ZO (OO) ČSV, o.s.:  .................................................. 
Okres:  ......................................................................................... 
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Včelaři – členové ČSV, o.s. – řádek 3 

 
 
 
 
 
 
Včelaři – členové ČSV, o.s. – řádek 3 

 
Vysvětlivky: 
 
Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna 
včelstva - tedy i nečlenů v obvodu ZO ČSV, o.s.  
Do řádku 2 zapište všechny majitele, které nelze 
zařadit jako právnické nebo fyzické osoby, 
například včelařské kroužky mládeže apod. 
neuvedené v řádcích 1, 3, 5. 
Řádek 15 výkup medu - jen od členů ČSV, o.s. 
 
Odesláno dne:  .............................................  
 
Výkaz sestavil:  ............................................  
 
Telefon/linka:  ..............................................  
 
 
 
 
 
 
 .................................................................. .. 
Razítko ZO ČSV, o.s., a podpisy předsedy a jednatele  

Skupina Počet 
včelařů 

Počet zazim. 
včelstev 

1 - 5 
včelstev 

7   

6 - 10 
včelstev 

8   

11 - 15 
včelstev 

9   

16 - 30 
včelstev 

10   

31 - 100 
včelstev 

11   

101 - 150 
včelstev 

12   

nad 150 
včelstev 

13   

Celkem 14  
 

 

Vykoupeno medu 
v kg v roce 2013 

15  

Počet kočujících 
včelařů 

16  

Počet kočovných  
vozů 

17  

Počet kočovných 
přívěsů 

18  

 
Vysvětlivky: 
 
Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna 
včelstva - tedy i nečlenů v obvodu ZO ČSV, o.s.  
Do řádku 2 zapište všechny majitele, které nelze 
zařadit jako právnické nebo fyzické osoby, 
například včelařské kroužky mládeže apod. 
neuvedené v řádcích 1, 3, 5. 
Řádek 15 výkup medu - jen od členů ČSV, o.s. 
 
 
Odesláno dne:  ............................................. 
 
Výkaz sestavil:  ............................................ 
 
Telefon/linka: ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 .................................................................... 
Razítko ZO ČSV, o.s., a podpisy předsedy a jednatele  

Skupina Počet 
včelařů 

Počet zazim. 
včelstev 

1 - 5 
včelstev 

7   

6 - 10 
včelstev 

8   

11 - 15 
včelstev 

9   

16 - 30 
včelstev 

10   

31 - 100 
včelstev 

11   

101 - 150 
včelstev 

12   

nad 150 
včelstev 

13   

Celkem 14  
 

 

Vykoupeno medu  
v kg v roce 2013 

15  

Počet kočujících 
včelařů 

16  

Počet kočovných  
vozů 

17  

Počet kočovných 
přívěsů 

18  
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Vysvětlivky k řádkům 
„Přílohy výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ 

 
1) uveďte počet včelích matek vychovaných členy vaší ZO (OO) ČSV, o.s., kteří nejsou 

vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chovů; 
 
2) uveďte celkový počet přísunů včelstev, mělo by se jednat o součet řádků 3 a 4, 

například: 
     včelstvo přisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 přísuny,  
     20 včelstev přisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 přísunů; 
 
3) přísuny k zemědělským plodinám, jinak viz řádek 2; 
 
4) přísuny do lesů, jinak viz řádek 2; 
 
5) uveďte i objednané přednášky, které se uskuteční do konce roku 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky k řádkům 
„Přílohy výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ 

 
1) uveďte počet včelích matek vychovaných členy vaší ZO (OO) ČSV, o.s., kteří nejsou 

vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chovů; 
 
2) uveďte celkový počet přísunů včelstev, mělo by se jednat o součet řádků 3 a 4, 

například: 
     včelstvo přisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 přísuny,  
     20 včelstev přisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 přísunů; 
 
3) přísuny k zemědělským plodinám, jinak viz řádek 2; 
 
4) přísuny do lesů, jinak viz řádek 2; 
 
5) uveďte i objednané přednášky, které se uskuteční do konce roku 2013. 
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Vysvětlivky k řádkům 
„Přílohy výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ 

 
1) uveďte počet včelích matek vychovaných členy vaší ZO (OO) ČSV, o.s., kteří nejsou 

vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chovů; 
 
2) uveďte celkový počet přísunů včelstev, mělo by se jednat o součet řádků 3 a 4, 

například: 
     včelstvo přisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 přísuny,  
     20 včelstev přisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 přísunů; 
 
3) přísuny k zemědělským plodinám, jinak viz řádek 2; 
 
4) přísuny do lesů, jinak viz řádek 2; 
 
5) uveďte i objednané přednášky, které se uskuteční do konce roku 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky k řádkům 
„Přílohy výkazu o včelařství v ČR v roce 2013“ 

 
1) uveďte počet včelích matek vychovaných členy vaší ZO (OO) ČSV, o.s., kteří nejsou 

vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chovů; 
 
2) uveďte celkový počet přísunů včelstev, mělo by se jednat o součet řádků 3 a 4, 

například: 
     včelstvo přisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 přísuny,  
     20 včelstev přisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 přísunů; 
 
3) přísuny k zemědělským plodinám, jinak viz řádek 2; 
 
4) přísuny do lesů, jinak viz řádek 2; 
 
5) uveďte i objednané přednášky, které se uskuteční do konce roku 2013. 
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