Ob žník
. 2/2010
eský svaz v ela , o. s., K emencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz

Den vydání: 2. listopad 2010
Ur eno:
Všem organiza ním složkám eského svazu v ela

, o. s. (dále jen SV)

Vážení p átelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování len a zajišt ní úkol
dále:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

uvedených

Výše dotace 1.D. pro rok 2010
Akcie V ely P edboj, a. s.
Zm na evidence organiza ních jednotek SV (ZO, OV, Cech profesionálních v ela
Nabídka zboží odd lení expedice sekretariátu ÚV SV
Evidence len SV
lenské známky na rok 2011
Složenky na lenský p ísp vek

SV)

A) Výše dotace 1.D. pro rok 2010
V pond lí 1. listopadu 2010 bylo SV doru eno rozhodnutí Ministerstva zem
lství R ze dne 1. listopadu 2010 (reg. . 159/2010-131309) o poskytnutí dotace v rámci dota ního programu 1. D. Podpora
ela ství.
Sazba dotace iní 133,00 K na v elstvo.
UPOZORN NÍ:
Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli d vod celá požadovaná ástka dotace 1.D., vra te p íslušnou
nevyplacenou ástku dotace na ú et íslo 109005390/0300, vedený u SOB, a. s. (jako variabilní
symbol uve te eviden ní íslo ZO SV), nejpozd ji do 30. listopadu 2010 v etn . Tuto skute nost
oznamte též písemn na sekretariát ÚV SV, o. s., K emencova 8, 115 24 Praha 1, a to na „Seznamu
nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2010 za jednotlivé v ela e“ (p íloha . 1.e. ob žníku .
1/2010). Zd raz ujeme, že je nutné uvést ve sloupci 7 „Seznamu“ d vod nevyplacení dotace (nap .
nedostavení se žadatele k výplat , snížení po tu v elstev nebo úmrtí žadatele) a datum, kdy daná
situace vznikla!
Další podrobné informace a závazné termíny najdete v ob žníku . 1/2010.

B) Akcie V ely P edboj, a. s.
Na základ usnesení Krajského soudu v Praze . j. 36K 20/2005 ze dne 26. 10. 2009 (právní moc ode
dne 16. 3. 2010), kterým byl zrušen konkurz na majetek úpadce V ela P edboj, a. s., po spln ní
rozvrhového usnesení, a na základ následn provedeného výmazu spole nosti z obchodního rejst íku
dne 17. 8. 2010 oznamujeme,
že AKCIE již nemají žádnou nominální ani tržní hodnotu.
Základní organizace a okresní výbory SV, vedoucí da ovou evidenci, akcie ke dni 31. 12. 2010 vy adí
z pomocné evidence. V p ípad , že byl výdaj p i koupi akcií zaú tován v da ové evidenci jako da ový,
je t eba o tuto ástku zvýšit základ dan za letošní rok.
Organizace, které vedou podvojné ú etnictví, postupují v souladu se zákonem o ú etnictví .563/1991
Sb. a zákonem o dani z p íjm fyzických a právnických osob . 586/1992 Sb.

C) Zm na evidence organiza ních jednotek SV (ZO, OV, Cech
profesionálních v ela )
Dne 15. 2. 2010 byla v ela ská ve ejnost prost ednictvím webu SV
http://www.vcelarstvi.cz/cz/NOVINKY/CSV-NOVINKY_Evidence_Klikanec_Podrobnosti.doc informována
o zm
v evidenci organiza ních jednotek s delegovanou právní subjektivitou, a to s ú inností ode
dne 1. ervence 2010:
Zákonem . 227/2009 Sb. ze dne 17. ervna 2009, kterým se m ní n které zákony v souvislosti
s p ijetím zákona o základních registrech, došlo mimo jiné v ásti dvanácté ke zm
zákona .
83/1990 Sb., o sdružování ob an .
S ú inností od 1. ervence 2010 vede evidenci sdružení a jejich organiza ních jednotek, které jsou
oprávn ny jednat svým jménem, Ministerstvo vnitra R.
Organiza ní jednotky oprávn né jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich
vzniku a zániku. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dn ode dne, kdy k jejich vzniku
nebo zániku došlo. Zm nu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do patnácti dn ode dne,
kdy bylo jejich p íslušnými orgány ve v ci rozhodnuto.
Název sdružení, sídlo, datum jeho vzniku a zániku ministerstvo zapíše do základního registru
právnických osob. Ve lh
bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do t í pracovních dn ode dne,
kdy se o vzniku nebo o zm
skute nosti, kterou referen ní údaj popisuje, dozví, ministerstvo zapíše
do základního registru osob rovn ž zm nu uvedených skute ností.
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Pro výkon státní správy na úseku sdružovacího práva m že ministerstvo využívat referen ní údaje ze
základního registru obyvatel v rozsahu jména, pop ípad jmen, p íjmení, adresy místa pobytu a dat
narození.
V souvislosti s výše uvedenými zm nami podal SV dotaz na Ministerstvo vnitra R ohledn
oznamovací povinnosti svých – již existujících – organiza ních jednotek s právní subjektivitou –
základních organizací a okresních výbor SV.
Ministerstvo vnitra R odpov
lo, že údaje o všech organiza ních jednotkách oprávn ných jednat
svým jménem vzniklých p ed ú inností nové právní úpravy budou do registru p evzaty z dosavadní
evidence eského statistického ú adu.
Na základ dotazu na Ministerstvo financí R ohledn zm n v údajích obsažených v registra ních
listech nebo jiných zm n z hlediska p esunu evidence pod Ministerstvo vnitra R, bylo odpov zeno, že
ijetí novely zákona . 83/1990 Sb., o sdružování ob an , se nijak nedotklo Pokynu MF R D-92. To
znamená, že „Registra ní listy“ (RL) z stávají tak, jak je máme zavedené. P ibude pouze hlášení na
MV R, pokud dojde ke zm
názvu, sídla nebo k vzniku nebo zániku organiza ní jednotky.
Samoz ejm nov vzniklé organiza ní jednotky musí na MV R oznámit i datum vzniku, ZO, které
zanikly, datum zániku.
ZO, které nevznikly nov , ale teprve nyní žádají o I , uvedou datum vzniku 16. 12. 1990, pokud
existovaly již p ed konáním V. sjezdu SV 15. – 16. 12. 1990 (který schválením nových stanov
delegoval na organiza ní jednotky ZO a OV právní subjektivitu). Pokud ZO vznikly pozd ji, pak uvedou
íslušné datum. ZO, které m ní jen název nebo sídlo, již sv j datum vzniku v evidenci MV R mají a
ve formulá i jej proto není t eba vypl ovat. Data o své ZO a OV si m žete ov it na internetových
stránkách http://registry.czso.cz/irsw/. Sta í zadat I a potvrdit „hledej“. Postup p i zm
údaj ZO,
OV bude následující:
i zm
údaj v registra ním listu ZO, OV pošle funkcioná ZO, OV tak jako dosud vypln ný
formulá RL. Sekretariát ÚV SV provede pot ebné zm ny, vystaví nový aktuální registra ní list, jedno
vyhotovení pošle zp t, druhé založí. Pokud došlo ke zm
sídla nebo názvu ZO, OV, vyplní sekretariát
další formulá (vzor viz níže). Ten zašle spolu s novým registra ním listem ZO, OV. ZO, OV si RL
ponechá, p iložený vypln ný formulá podepíše, orazítkuje a zašle na tam uvedenou adresu MV R.
Toto hlášení zm n (názvu, sídla organiza ní jednotky v etn zániku) nem že, tak jako tomu bylo
dosud u RL ve vztahu k eskému statistickému ú adu, za ídit sekretariát ÚV SV. Na formulá i musí
být podpisy zástupc ZO, OV SV. Formulá je k dispozici níže a taktéž bude ke stažení na svazovém
webu. Ale v podstat jej ZO, OV dostane p edvypln ný jen k podpisu p edsedy (v p ípad jeho
nep ítomnosti místop edsedy) a jednatele + razítko ZO, OV spolu s novým RL, jak výše uvedeno.
Zm ny funkcioná uvedených na RL se na MV R nehlásí. Co se tý e zm n názvu organiza ní
jednotky nebo sídla, pokud to není výslovn nutné, pak tyto údaje nem te. Vyhnete se tak další
administrativ a korespondenci s MV R.
Chceme v it, že tato zm na, která vyplynula ze zm ny zákona o sdružování ob an
nenaruší p íliš Vaše již tak velké administrativní zatížení.

. 83/1990 Sb.,

Dotazy zodpoví: Mgr. Jarmila Machová, tel. 775 190 361.
Vzor oznámení zm ny:
Ministerstvo vnitra R
Úsek sdružování
nám. Hrdin 3
140 21 Praha 4
c: Oznámení zm n dat organiza ní jednotky ob anského sdružení
Oznamujeme podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona
v údajích organiza ní jednotky:
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. 83/1990 Sb., o sdružování ob an

zm nu

eský svaz v ela , o. s., základní organizace * - okresní výbor * Horní Lhota
45123200

60420

: ………………………………….. eviden ní íslo: ...……………………………….…
existující v rámci eského svazu v ela , o.s. I : 00443239, registrovaného u MV R pod . j. VSP/11463/90-R, a to:
nový název:

Horní Lhota u Panského Lesa

nové sídlo:

Nádražní 25, 799 99 Horní Lhota

Dne: 5. 8. 2010
Jan Novák
……………………………………………
edseda

Pavel Nový
……………………………………….
jednatel

*nehodící se škrtn te

D) Nabídka zboží odd lení expedice sekretariátu ÚV SV
Na expedici SV je možno zakoupit omezené množství n kterých propaga ních p edm
Ceník bude uve ejn n na www.vcelarstvi.cz.

E) Evidence len

a publikací.

SV

V podkladech p edávaných jednotlivými organiza ními složkami SV, o. s., stále
nedostatky. Upozor ujeme, že jakékoli zm ny lenské základy Vaší organizace
adresu eský svaz v ela , o. s., K emencova 8, 115 24 Praha 1, p ípadn na
nechybova@vcelarstvi.cz. Zaslání p ílohy ob žníku 1/2010 . 2.c neposta uje. Je
5.a, 5.b, p ípadn 2.b.

p etrvávají zna né
je t eba hlásit na
e-mailovou adresu
t eba použít p íloh

F) lenské známky na rok 2011
V p íloze Vám zasíláme lenské známky na rok 2011.

G) Složenky na lenský p ísp vek
V p íloze Vám zasíláme složenky na zaplacení lenského p ísp vku na rok 2011.

ílohy:

lenské známky na rok 2011
Složenky na platbu lenských p ísp vk

Za ádné spln ní úkol všem funkcioná m d kujeme!
Za eský svaz v ela , o. s.:
Mgr. Lud k Sojka v. r.

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. v. r.

edseda

tajemník
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