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OBĚŽNÍK OBĚŽNÍK 
č. 2/2008č. 2/2008

Český svaz včelařů,  o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz

Den vydání:  22. 7. 2008

Určeno: Všem organizačním složkám Českého svazu včelařů, o. s. 

Vážení přátelé,

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

I. Rozpis  termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2008  
a s odvodem členských příspěvků na rok 2009 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.  ......... 2

II.  Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2008 ................................................................ 3
III.  Členské příspěvky na rok 2009  .................................................................................. 5
IV.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008  ........................................................................... 6
V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2009  ................................... 7
VI.  Poštovní poukázky a členské známky  ...................................................................... 8
VII.  Důležitá upozornění ................................................................................................... 8
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CHOVATEL VČEL
 Termín Komu Co

Do 
15. 9. 08 ZO ČSV, o. s.

„Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.a. – Podpora včelařství“ (str.  DOTACE 5 pro FO, str.  DOTACE 7  
pro PO ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2008).

„Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.d. – Podpora včelařství“  (str. DOTACE 13 pro FO, str. DO-
TACE 15 pro PO ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2008).

„Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2008“ (str. DOTACE 6 pro FO, str. DOTACE 8  pro PO 
ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2008).

ZO ČSV, o. s.
Termín Komu Co

Do 
30. 9. 08

Sekretariátu
ÚV ČSV, o. s.

„Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008“ – příloha č. 1.a. oběžníku.

„Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D.a. v roce 2008“ – příloha č. 1.b. oběžníku.

Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopie bankovního výpisu předmětného účtu nebo kopii 
smlouvy o zřízení bankovního účtu).

„Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.d. v roce 2008“ – příloha č. 1.f. oběžníku.

„Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D.d. v roce 2008“ – příloha č. 1.g. oběžníku.

Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopie bankovního výpisu předmětného účtu nebo kopii 
smlouvy o zřízení bankovního účtu).

Do 
30. 11. 08

OV ČSV, o. s.

2x „Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008“ – formulář v příloze oběžníku.

2x „Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“ – formulář v příloze oběžníku.

2x „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008“ – příloha č. 1.a.  oběžníku.

2x „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.d. v roce 2008“ – příloha č. 1.f.  oběžníku.

Podepsaný originál „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.a. v roce 2008“ – příloha č. 1.c.  oběž-
níku.

Podepsaný originál „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.d. v roce 2008“ – příloha č. 1.h.  oběž-
níku.

„Předpis členských příspěvků na rok 2009“ – příloha č. 2.a.  oběžníku.

Sekretariátu
ÚV ČSV, o. s.

1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D.a. v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ – příloha č. 1.e. 
oběžníku.

1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D.d. v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ – příloha č. 1.j. 
oběžníku.
„Seznam členů s počty včelstev, na který je zaplacen členský příspěvek na rok 2009“ – příloha č. 2.c. oběžní-
ku.
„Předpis členských příspěvků na rok 2009“ – příloha č. 2.a.  oběžníku.

I. 
ROZPIS  TERMÍNŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTNUTÍM

„NÁRODNÍ“ DOTACE 1.D. V ROCE 2008
A S ODVODEM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2009

DO ROZPOČTU ÚV ČSV, o. s. 
nejpozději do…

(pro platnost všech žádostí a dokumentů je rozhodující datum na poštovním razítku)
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Upozorňujeme: 
• ZO ČSV, o. s., si z originálu „Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.a. v  roce 2008“ (příloha č. 1.b.), 

„Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.d. v  roce 2008“ (příloha č. 1.g.), „Seznamu včelařů, jimž byla 
vyplacena dotace 1.D.a. v roce 2008“ (příloha č. 1.c.), „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.d. v roce 
2008“ (příloha č. 1.h.) 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 
OV ČSV, o. s.

• Finanční prostředky určené k výplatě dotace budou zasílány na základě údajů uvedených v „Sumární žádosti 
o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008“ (příloha č. 1.a.), ve „Jmenném seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.a. 
v roce 2008“ (příloha 1.b.), „Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D.d. v roce 2008“ (příloha č. 1.f.) a ve „Jmenném 
seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.d. v roce 2008“ (příloha 1.g.) od základních organizací. Pozdější žádosti 
o doplatky nebudou vyřizovány! Věnujte proto, prosíme,  zvýšenou pozornost vyplňování příslušných formulářů.

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

II. 
POSKYTNUTÍ „NÁRODNÍ“ DOTACE 1.D. V ROCE 2008

Ministerstvo zemědělství České republiky na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydalo v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 577 z 23. schůze ko-
nané dne 7. prosince 2007 „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 
a  § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“.

Podle oznámení Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 13. května 2008 bylo přijato z důvodu potřeby rea-
govat na situaci vzniklou v důsledku přemnožení roztoče Varroa destructor  „Upřesnění zásad“. 

Upřesnění zásad, kterým se stanovují podmínky
pro poskytování dotací pro rok 2008 
na základě §2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
úprava dotačního programu 1.D. Podpora včelařství
(výpis)
 
PŘEDMĚT  DOTACE

• dotace 1.D.a. – včelstvo,  které je v příslušném roce zazimováno; 

• dotace 1.D.d. – obnovené  včelstvo,  jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destruc-
tor v zimním období 2007/2008. 

OV ČSV, o. s.

Termín Komu Co

Do 
15. 12. 08

Sekretariátu 
ÚV ČSV, o. s.

Sumarizace „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“  včetně výkazů od jednotlivých ZO ČSV, o. s.

Sumarizace „Příloh k výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“ včetně výkazů od jednotlivých ZO ČSV, o. s.

Zkontrolované a podepsané originály „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.a. v roce 2008“ (pří-
loha č. 1.c. oběžníku) a doložené plné moci nebo kopie  poštovních poukázek od  jednotlivých ZO ČSV, o. s. 

Zkontrolované a podepsané originály „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.d. v roce 2008“ (pří-
loha č. 1.h. oběžníku) a doložené plné moci nebo kopie  poštovních poukázek od  jednotlivých ZO ČSV, o. s. 
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Dotace 1.D.a. na podporu včelařství je ohodnocena částkou do 180 Kč na každé zazimované včelstvo splňující 
předmět dotace.

Dotace 1.D.d. na obnovená  včelstva je ohodnocena částkou do 500 Kč na jedno obnovené včelstvo splňující před-
mět dotace. 

Obecné pokyny pro poskytnutí dotace v roce 2008 najdete ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č. 8/2008 (strán-
ky označené heslem DOTACE). Pro pochopení podmínek a mechanizmu výplaty dotace je nutné se s tímto materiálem 
podrobně seznámit.

Organizační pokyny pro ZO ČSV, o. s.:
1. Včelař (žadatel) podává „Žádosti“ na formuláři „Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.a.“, „Příloha k žádosti 

dotačního programu 1.D.d.“, jejichž součástí je i „Čestné prohlášení“ (žadatel vystřihne formuláře z vnitřní přílo-
hy časopisu Včelařství č. 8/2008, str. DOTACE 5, 7, 13, 15). Existují dva druhy „Žádostí“. Jsou „Žádosti“ pro fyzickou 
osobu (FO) – bod A nebo bod C, a „Žádosti“ pro právnickou osobu (PO) – bod B nebo bod D. Žadatel v „Žádostech“ 
dokládá své identifikační údaje (i rodné číslo) a je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě. „Žádosti“ 
podává včelař v ZO ČSV, o. s., v níž je členem. Neorganizovaný chovatel včel podává „Žádosti“ v ZO ČSV, o. s., v je-
jímž obvodu chová včelstva. Včelař předkládá „Žádosti“  ZO ČSV, o. s., osobně, nebo je zašle prostřednictvím Čes-
ké pošty s datovým poštovním razítkem v termínu do 15. září 2008 včetně. Žádosti a čestná prohlášení si ponechá 
ZO ČSV, o. s., ve své evidenci po dobu 10 let.

2. Dotace 1.D.a.: Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně 7 plás-
tů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

3. Dotace 1.D.d.: Přísluší žadateli, který prokáže, že ztráty jeho včelstev způsobené plošným rozšířením roztoče Var-
roa destructor v zimním období 2007/2008 byly vyšší než 15 %. Dotace přísluší žadateli, kterému ztráty vznikly a ob-
nova včelstev byla provedena v okresech uvedených v části D „Zásad“. Seznam okresů je publikován ve vnitřní pří-
loze časopisu Včelařství č. 8/2008 (stránky označené heslem DOTACE). Podnikatelům v zemědělské výrobě vyví-
jejícím činnost na základě § 2 a zákona č.513/1991 Sb. bude tato podpora poskytnuta v režimu de minimis podle 
nařízení Komise (ES) č.1535/2007 o použití článků 87 a 88 smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví 
zemědělských produktů – a to na základě předloženého čestného prohlášení o veškerých podporách de minimis 
obdržených podle nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 či nařízení Komise č. 1535/2007 v roce 2008 a v předchozích 
dvou letech. 

4. Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními 
podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout stanovenou výši. 
Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém ob-
dobí. Za tříleté období se považují fiskální rok y používané k daňov ý m účelům. V odvět v í zemědělst v í a r ybo-
lov u lze posk y tnout podporu de minimis na zák ladě nařízení Komise č. 1535/2007  o použití článků 87 a 88 
smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu (dále jen „nařízení“). Celková výše 
podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí přesáhnout částku 7 500 EUR v období tří let. Poskyto-
vatel podpory je povinen informovat příjemce o povaze podpory de minimis a vyžádat si od něj úplné údaje o další 
podpoře de minimis, kterou během předcházejících tří let získal. Poskytovatel může poskytnout novou podporu de 
minimis teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v rozhodném tříletém období nepřesáhne 
stropy stanovené tímto nařízením.

5. ZO ČSV, o. s., doplní dle předložených „Žádostí“ („Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.a.“) od včelařů do 
„Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.a.  v roce 2008“ (příloha č. 1.b., jedná se o seznam bez podpisů) 
jména a příjmení nebo obchodní jméno žadatelů, datum narození a rodné číslo (u obchodního jména identifikač-
ní číslo), adresu včetně PSČ, počet včelstev, dotaci celkovou – a tím získá podklady pro vyplnění  „Sumární žádosti 
o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008“ (příloha č. 1.a.). 

6. ZO ČSV, o. s., doplní dle předložených „Žádostí“ („Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.d.“) od včelařů do 
„Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D.d.  v roce 2008“ (příloha č. 1.g., jedná se o seznam bez podpisů) 
jména a příjmení nebo obchodní jméno žadatelů, datum narození a rodné číslo (u obchodního jména identifikač-
ní číslo), adresu včetně PSČ, počet včelstev, dotaci celkovou – a tím získá podklady pro vyplnění „Sumární žádosti 
o poskytnutí dotace 1.D.d. v roce 2008“ (příloha č. 1.f.). 

7. ZO ČSV, o. s., zašle nejpozději do 30. září 2008 na sekretariát ÚV ČSV, o. s., jedenkrát „Sumární žádost o poskytnu-
tí dotace 1.D.a. v roce 2008“ (příloha č. 1.a.), v případě obnovy včelstev zašle „Sumární žádost o poskytnutí dotace 
1.D.d. v roce 2008“ (příloha č. 1.f.). Zároveň se „Sumárními žádostmi“ zašle originál „Jmenného seznamu včelařů 
žádajících o dotaci 1.D.a. v roce 2008“ (příloha č. 1.b.), v případě obnovy včelstev přiloží „Jmenný seznam včelařů 
žádajících o dotaci 1.D.d. v roce 2008“ (příloha č. 1.g.) a kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopie bankov-
ního výpisu předmětného účtu nebo kopie smluv o zřízení bankovního účtu). Základní organizace ČSV, o. s., které 
používají účet OV ČSV, o. s., jen sdělí na „Sumární žádosti“ tuto skutečnost. Na  „Sumární žádosti“ doručené po ter-
mínu 30. září 2008 nelze brát zřetel. Nahlášená výše počtu včelstev je konečná. ZO ČSV, o. s., na žádosti vyplní také 
svoje identifikační číslo a evidenční číslo. Pokud ještě nemá od sekretariátu ÚV ČSV, o. s., přidělené evidenční číslo, 
kolonku nevyplňuje. Na „Sumární žádosti“ se vyplňuje kolonka „Počet žádajících včelařů“. Další kolonky vyplňte 
přesně, předejdete tak možnému opoždění výplaty finančních prostředků. 

8. OV ČSV, o. s., zašle na sekretariát ÚV ČSV, o. s., jednu kopii dokladu o zřízení bankovního účtu a písemné sdělení 
o tom, která ZO ČSV, o. s., používá jeho bankovní spojení. 

9. Po poskytnutí finančních prostředků od MZe ČR zašle sekretariát ÚV ČSV, o. s.,  obratem požadované finanční 
prostředky z účtu vedeného u Československé obchodní banky, a. s., divize Poštovní spořitelna, č. 109005390/0300, 
na účet ZO ČSV, o. s. POZOR! Požadované finanční prostředky na dotaci 1.D.a. a  dotaci 1.D.d. budou rozesílány od-
děleně.
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10. ZO ČSV, o. s., po obdržení finančních prostředků tyto neprodleně vyplatí jednotlivým včelařům, kteří o dotaci po-
žádali a splňují podmínky pro vyplacení dotace. Ti potvrdí příjem podpisem do „Seznamu včelařů, jimž byla vy-
placena   dotace 1.D.a. v roce 2008“ (viz příloha č. 1.c., jedná se o seznam s podpisy včelařů), v případě obnovy včel-
stev vyplatí ZO ČSV, o. s., na „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena  dotace 1.D.d. v roce 2008“ (viz příloha č. 1.h., 
jedná se o seznam s podpisy včelařů). Současně při výplatě finančních prostředků předá ZO ČSV, o. s., jednotlivým 
žadatelům i „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“(příloha č. 1.d.),  v případě obnovy včelstev předá 
ZO ČSV, o. s., jednotlivým žadatelům „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.d.“(příloha č. 1.i.). Pokud 
ZO ČSV, o. s., bude některému včelaři zasílat platbu poštovní poukázkou nebo převodním příkazem, nesmí z ur-
čené částky odečíst členský příspěvek na rok 2009. Poplatky za poštovné hradí základní organizace ze svých pro-
středků, nelze je odečíst z této částky. V případě zasílání finančních prostředků musí ZO ČSV, o. s., též odeslat „Sdě-
lení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“ nebo v případě obnovy  včelstev „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 1.D.d.“

11. Ve formulářích „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“ (příloha č. 1.d.) a „Sdělení o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace 1.D.d.“ (příloha č. 1.i.) není uvedeno registrační číslo a datum rozhodnutí Ministerstva zeměděl-
ství ČR. Toto registrační číslo a datum rozhodnutí bude zveřejněno v dalším oběžníku, v němž  bude uvedena výše 
dotací. 

12. ZO ČSV, o. s., si po vyplacení finančních prostředků zkontroluje, zda má všechny žádající včelaře o dotaci řádně 
podepsané v „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena  dotace 1.D.a. v roce 2008“ a v „Seznamu včelařů, jimž byla vy-
placena  dotace 1.D.d. v roce 2008“ a pořídí si kopie. Nejpozději do 30. listopadu 2008 včetně odešle ZO ČSV, o. s., na 
příslušný OV ČSV, o. s., podepsané originály „Seznamů včelařů“ (příloha č. 1.c.) nebo (příloha č. 1.h.) , k nimž přilo-
ží dvakrát „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008“ a „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.d. 
v roce 2008“, originály plných mocí na dotaci 1.D.a. nebo na dotaci 1.D.d. Plné moci oddělte (rozlište) podle přísluš-
né dotace (plná moc k dotaci 1.D.a., plná moc k dotaci 1.D.d.). Doporučujeme je nalepit na volný list papíru a přilo-
žit  kopie ústřižků poštovních poukázek. 

13. V případě, že ZO ČSV, o. s., nevyplatí všem žádajícím včelařům celou výši požadované dotace (z důvodů nedosta-
vení se žadatele k výplatě, snížení počtu včelstev nebo úmrtí žadatele) a bude vracet finanční prostředky na účet 
(č. 109005390/0300), oznámí tuto skutečnost též písemně – a to na „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D.a. 
v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e.), nebo na  „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D.d. v roce 
2008 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.j.). Tento „Seznam“ odevzdávají pouze ty ZO ČSV, o. s., ve kterých tato sku-
tečnost nastala. „Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D.a. v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ a  „Seznam nevy-
placené – vrácené dotace 1.D.d. v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ je dokladem pro Ministerstvo zemědělství ČR 
k jednotlivým vráceným platbám. Proto je velice důležité tyto „Seznamy“ doložit. Nejpozději do 30. listopadu 2008 
včetně odešle ZO ČSV, o. s., originál na sekretariát ÚV ČSV, o. s. , Křemencova 8, 115 24  Praha 1. 

14. OV ČSV, o. s., provede kontrolu správnosti a úplnosti dokladů a v termínu nejpozději do 15. prosince 2008 včetně je 
odešle na sekretariát ÚV ČSV, o. s.  Jednu kopii „Sumárních žádostí“ si OV ČSV, o. s., ponechá pro případnou kont-
rolu. 

15. Výplatě věnujte velkou pozornost! Podléhá státní kontrole. 

16. Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli důvodů celá požadovaná částka dotace, nelze ji vracet na poštovních po-
ukázkách členských příspěvků. Dotaci je nutno vrátit samostatně na účet, ze kterého byla příslušná částka odeslá-
na, tj. na účet vedený u Československé obchodní banky, a. s., divize Poštovní spořitelna, č. 109005390/0300, obra-
tem (nejpozději do 30. listopadu 2008 včetně).

III. 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2009

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 příspěvku na člena ve výši 200 Kč

          

200,00 Kč ………………. roční příspěvek na člena ČSV, o. s.
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Rozdělení členského příspěvku

         Kč                                              15 % ZO                                 15 % OV                                         ÚV
   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 ÚV ČSV, o. s., zašle 85 %).

Předpis členských příspěvků na rok 2009 (příloha č. 2.a.) vyhotoví ZO ČSV, o. s., ve dvojím provedení. Originál za-
šle na sekretariát ÚV ČSV, o. s., nejpozději do 30. listopadu 2008 včetně a kopii zašle ke kontrole příslušnému 
OV ČSV, o. s., rovněž do 30.  listopadu  2008 včetně.

ZO ČSV, o. s., vyhotoví k „Předpisu členských příspěvků na rok 2009“ také „Seznam členů s počty včelstev, na který je 
zaplacen členský příspěvek na rok 2009“ (příloha č. 2.c.). Konečný součet včelstev a počet členů musí odpovídat předpi-
su členských příspěvků.

OV ČSV, o. s., si kopii předpisu členských příspěvků ponechá pro případnou kontrolu.

ZO ČSV, o. s., zašle do 31. prosince 2008 včetně v souladu s předpisem členských příspěvků částku převodním příka-
zem na účet č. 7430-011/0100 u Komerční banky. VS: evidenční číslo ZO (pokud ještě nemáte ev. č., volte VS 91), KS: 558. 
K provedení platby můžete též použít přiloženou poštovní poukázku typu A-V. Tuto poštovní poukázku lze použít jen 
pro platbu členského příspěvku.

Členský příspěvek se sice skládá ze dvou částí (200 Kč za člena a příslušný poplatek ze včelstev), ale stále je to jeden 
členský příspěvek. Celkový počet odvodu členských příspěvků na rok 2009 proto nerozdělujte na dvě části, ale zašlete 
je jednou sumou. Ušetříte si tak peníze za poplatky bance a za  poštovné.

Vzhledem k vyplácení finančních prostředků na časopis Včelařství a placení úrazového pojištění členů ze svépomoc-
ného fondu ČSV je nutné, aby členský příspěvek byl zaplacen včas. Za datum úhrady je považován den jeho připsání 
na bankovní účet ÚV 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. prosince 2008 včetně, mohou být ZO ČSV, o. s., která je v prodle-
ní, účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále ve výši 2 % z odváděné částky členského příspěvku za kaž-
dý započatý měsíc prodlení (viz usnesení ÚV ČSV, o. s., ze dne 4. února 1996). Členům ZO ČSV, o. s., je podle usnesení 
ÚV ČSV, o. s., ze dne 26. listopadu 2000 pozastavena výplata příspěvku ze svépomocného fondu ČSV, o. s., na dobu, 
kdy je jejich ZO ČSV, o. s., v prodlení s odvodem členských příspěvků ČSV, o. s., včetně případného penále. 

Patnáctiprocentní podíl na členském příspěvku obdrží OV ČSV, o. s., následně po zaplacení členského příspěvku 
všech základních organizací v daném okresu.

Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2009
(příloha č. 2.b.) vyplňuje ZO ČSV, o. s., při:

1. přijetí nového člena v průběhu roku 2009 nebo po odeslání „Předpisu členského příspěvku na rok 2009“ (v němž 
nebyl tento člen započítán);

2. navýšení počtu včelstev u člena, který má členské příspěvky na rok 2009 řádně zaplaceny a oznámí navýšený počet 
včelstev v průběhu roku u své ZO ČSV, o. s. 

 (Vše je podrobně vysvětleno ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č. 6/2000.)

V příloze č. 2.b. tohoto oběžníku vyznačte, zda se jedná o přijetí nového člena nebo o navýšení počtu včelstev. Platbu 
za nového člena zašlete stejným způsobem jako celkovou částku za členské příspěvky. To znamená, že nejnižší členský 
příspěvek za jednoho člena činí 213,60 Kč (to je zaokrouhleno a na sekretariát ÚV ČSV, o. s., zasláno 214,00 Kč).  Pokud 
přijmete více členů, platbu sečtěte dohromady, ale „Dodatky“ (příloha č. 2.b.) zasílejte jednotlivě. Slouží jako doklad 
k platbě pro potřeby ekonomického oddělení sekretariátu ÚV ČSV, o. s.

IV. 
VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2008

„Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008“ i „Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“ slouží ke zpracování celostátní 
statistiky o včelařství, která je velmi důležitá pro jednání s výkonnými i zákonodárnými orgány České republiky i s or-
gány Evropské  unie. Věnujte proto jejich vyplnění a správnosti maximální pozornost. 

Jako podklad pro vyplnění „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“ a „Přílohy k výkazu o včelařství v ČR v roce 2008“ 
použijte „Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2008“ dodané jednotlivými žadateli o dotaci na for-
muláři,  který je přiložen v časopisu Včelařství číslo 8/2008 (vnitřní příloha, str. DOTACE 6 pro FO, str. DOTACE 8 pro 
PO).
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Každá ZO ČSV, o. s., obdrží po čtyřech výtiscích od obou formulářů. Po dvou výtiscích vyplněných formulářů zašle 
do 30. listopadu 2008 včetně na příslušný OV ČSV, o. s. Zbylé si ponechá pro svou potřebu. 

OV 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 ÚV ČSV, o. s., společně s připojeným 
jedním výkazem od všech základních organizací v okrese do 15. prosince 2008 včetně, jedno vyhotovení okresního su-
máře si OV ČSV, o. s., ponechá pro svoji potřebu.

V. 
CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ PRO ODBĚR 

ČASOPISŮ VČELAŘSTVÍ, VČELÁR 
A ODBORNÝCH VČELAŘSKÝCH PŘEKLADŮ

V ROCE 2009
Aktualizace údajů pro centrální evidenci pro odběr časopisů provádějte takto:
• ZO ČSV, o. s., které budou posílat změny na přílohách, si opět mohou vyžádat zpracovaný hromadný seznam pro 

svoji kontrolu.
• ZO ČSV, o. s., které budou posílat změny pro rok 2009 v elektronické podobě, pošlou soubory s hromadnou změnou 

pouze jednou. Pokud by byly znovu zaslány soubory, nebylo by možno identifikovat nového člena a zaslat mu zpět-
ně časopisy od začátku roku. 

Veškeré přílohy si ZO ČSV, o. s., množí samy dle potřeby.

Upozorňujeme, že v žádném případě nestačí poslat v průběhu roku pouze „Dodatek k předpisu členských příspěv-
ků na rok 2009“. „Dodatek“ slouží pouze jako účetní podklad a nelze podle něho provádět změny v centrální evidenci 
členů. Proto je vždy nutné přiložit přílohu č. 5.c. nebo aktualizovat seznam členů elektronickou cestou, e-mailem nebo 
z webových stránek ČSV (www.vcelarstvi.cz). 

DŮLEŽITÉ: V případě, že v průběhu roku zemře člen rodiny, nahlásíte rodné číslo dědice nebo člena rodiny, popřípa-
dě novou adresu (v souladu s usnesením ÚV ČSV, o. s., se v takovém případě již zaplacený členský příspěvek na rok 2009 
převádí na rodinného příslušníka). 

V případě, že člen zemře a přesto se má časopis i nadále posílat na jeho adresu, zánik členství nahlaste až koncem ka-
lendářního roku. Jakmile je nahlášeno vyřazení člena a tento pokyn je proveden, automaticky se adresa zruší a časopis 
přestane docházet. 

Bude-li mít člen zájem o odběr i jiného časopisu (Odborné včelařské překlady – pololetník, Včelár – měsíčník), objed-
nává si ho samostatně na naší adrese (Včelára nejpozději do 15. prosince 2008 včetně a OVP nejpozději do 28. února 2009 
včetně. Odběratelé časopisu Včelár a OVP, kteří jsou již v evidenci a nepožadují žádnou změnu, nemusejí přihlášku ob-
novovat (poštovní poukázka jim bude zaslána). Nelze spojovat s členskými příspěvky.

Činnost Evidence vedená 
„papírovou formou“

Evidence vedená
v programu

Evidence ZO ČSV

Souhrnné nahlášení změn v evidenci členů 
pro rok 2009.

Do 30. 11. 2008

Zaslat vyplněné formuláře „Vyřazení členů 
z evidence a odběru časopisů na rok 2009 – pří-
loha 5.a. oběžníku a „Zařazení nových členů 
do evidence a k odběru časopisů pro rok 2009“ 
– příloha 5.b. oběžníku
(přílohu 5.c. neposílejte).

Zaslat kopii záložní diskety vytvořené pro-
gramem nebo použít v programu volby v me-
nu služby – pro e-mail a vzniklé soubory z ad-
resáře zo_csv\evid\promail zaslat e-mailem 
na adresu info@vcelarstvi.cz.
Do hlavičky zprávy uveďte „Aktualizace 
ZO ...“.

Nahlášení změny v průběhu roku 2009 (vznik 
členství, zánik členství, změna adresy atd).

Zaslat formulář „Oznámení pro centrální evi-
denci členů“ – příloha 5.c. oběžníku
(přílohy 5.a., 5.b. neposílejte).

Zaslat zprávu e-mailem, nebo použít formu-
lář z internetových stránek  www.vcelarstvi.cz. 
Z bezpečnostních důvodů bude před úpravou 
adresářů vyžádáno e-mailem potvrzení.
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VI. 
POŠTOVNÍ POUKÁZKY A ČLENSKÉ ZNÁMKY NA ROK 2009

Poštovní poukázky a členské známky budou doslány z expedice ČSV prostřednictvím České pošty.

VII.  
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Dodržování termínů plateb na účty ÚV ČSV, o. s.
• Každý rok část základních organizací posílá členské příspěvky a vyúčtování dotací   opožděně. To ve svém důsled-

ku ovlivňuje činnost svazu – a to jak po stránce administrativní, tak především finanční. Neustálé a opakované ur-
gence plateb poštou nebo telefonicky znamenají zbytečnou zátěž pro pracovníky účtárny sekretariátu ÚV ČSV, o. s.,
na straně jedné a nemalé náklady na poštovné a telefonní poplatky na straně druhé. Proto na základě znění § 7 
odst. 3 j) stanov Českého svazu včelařů   rozhodl ÚV ČSV na svém zasedání dne 4. února 1996 o tom, že základním 
organizacím, které se dostanou do prodlení se zaplacením členského příspěvku do rozpočtu svazu, může být účto-
váno penále – a to ve výši 2 % z odváděné částky členského příspěvku za každý započatý měsíc prodlení.

• Platba členského příspěvku bez doložení předpisu členských příspěvků se považuje za nesplněnou.

• Z výše uvedených důvodů žádáme funkcionáře všech základních organizací, aby dodržovali termíny stanovených 
plateb a vyúčtování.

Za řádné splnění úkolů
všem funkcionářům děkujeme!

Za Český svaz včelařů, o. s.:

Mgr. Luděk SOJKA  v. r.            MVDr. Miloslav PEROUTKA, CSc.  v. r.

            předseda                tajemník

V Praze dne 22. července 2008
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Seznam příloh:

1.a. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.a. v roce 2008 (4x)

1.b. Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D.a. v roce 2008 (2x) 

1.c. Seznam včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.a. v roce 2008 (2x)

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

1.e.  Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D.a. v roce 2008 za jednotlivé včelaře (1x)

1.f. Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.d. v roce 2008 (4x)

1.g. Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D.d. v roce 2008 (2x)

1.h. Seznam včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.d. v roce 2008 (2x)

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

1.j.  Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D.d. v roce 2008 za jednotlivé včelaře (1x)

2.a. Předpis členských příspěvků na rok 2009 (2x)

2.b. Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2009 (3x)

2.c. Seznam členů s počty včelstev, na který je zaplacen členský příspěvek na rok 2009 (2x)

5.a. Hromadné vyřazení členů z evidence a odběru časopisů na rok 2009

5.b. Zařazení nových členů do evidence a k odběru časopisů na rok 2009

5.c. Oznámení údajů pro centrální evidenci členů ČSV, o. s.

 Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008 (2x na 2 stranách)

 Příloha k výkazu o včelařství v roce 2008 (2x na 2 stranách)

 Poštovní poukázka (bude doslána  z expedice ČSV)

 Členské známky (budou doslány  z expedice ČSV)

  

Nabídka k internetové prezentaci:
Mnohé základní organizace, okresní výbory i včelařské kroužky mládeže provozují své vlastní webové stránky, na nichž 

informují vlastní členy i další včelařskou i nevčelařskou veřejnost o své činnosti i pořádaných akcích.

Nabízíme možnost uveřejnění odkazu na tyto stránky na svazovém webu  www.vcelarstvi.cz. V případě, že máte o vy-

užití této bezplatné služby zájem, zašlete adresu Vašich stránek na e-mail prokes@vcelarstvi.cz.


