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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o seznámení se s níže uvedenými
dokumenty a o zajištění úkolů z nich vyplývajících.

I. DOTACE 1.D.a.
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg. č. 833/2008 – 7240Sý ze dne 22. 10. 2008
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 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Zásady“), Vám sdělujeme, že v rámci
dotačního programu 1.D.a. - Podpora včelařství byla stanovena pro rok 2008 sazba dotace:

152 Kč na včelstvo,
které je v příslušném roce zazimováno

II. DOTACE 1.D.d.
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg. č. 910/2008 – 7240Ko ze dne 3. 11. 2008
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 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Zásady“), Vám sdělujeme, že v rámci
dotačního programu 1.D.d. - Podpora včelařství byla stanovena pro rok 2008 sazba dotace ve
vyjmenovaných okresech (časopis Včelařství č. 8/2008, vnitřní příloha):

453 Kč na obnovené včelstvo,
jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením
roztoče Varroa destructor v zimním období 2007/2008.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud nebudou vyplaceny z jakýchkoli důvodů celé požadované částky dotací 1.D.a. nebo
1.D.d., vraťte příslušné nevyplacené částky dotací odděleně na účet číslo 109005390/0300
vedený u ČSOB, a. s. (jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo ZO ČSV, o. s.), nejpozději
do 30. 11. 2008 včetně. Tuto skutečnost oznamte též písemně na sekretariát ÚV ČSV, o. s.,
Křemencova 8, 115 24 Praha 1, a to na „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D.a. v roce
2008 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e. oběžníku č. 2/2008) nebo na „Seznamu nevyplacené –
vrácené dotace 1.D.d. v roce 2008 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.j. oběžníku č. 2/2008).
Zdůrazňujeme, že je nutné v „Seznamech“ ve sloupci 7 uvést důvod toho, proč nebyla dotace
vyplacena (např. nedostavení se žadatele k výplatě, snížení počtu včelstev nebo úmrtí žadatele), a
datum, kdy vznikla daná situace.
Další podrobné informace a závazné termíny najdete v oběžníku č. 2/2008.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUHLAS A
PROHLÁŠENÍ ČLENA
Na základě znění dostupných rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen úřad) ve
správních řízeních je zapotřebí dát do souladu příslušná prohlášení a souhlas se zpracováním
osobních údajů našich členů. Prvotní souhlas byl dán již krátce po přijetí zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), a to prostřednictvím vyplnění formuláře uveřejněného
ve Včelařství č. 8/2000. Některá prohlášení obsahuje též nový tiskopis členské přihlášky. Od té
doby však došlo k několika novelizacím zákona a ustálily se též zásady kontrol úřadu a následné
postihy. Proto je nutné se přizpůsobit a příslušná prohlášení dát do souladu s platnými předpisy
(viz příloha Formulář prohlášení členů. Prosíme, do vytečkované části doplňte název ZO ČSV).
Formulář bude současně na www.vcelarstvi.cz. Žádáme Vás o jeho vyhotovení dvojmo – jeden
originál si uložte a jeden originál zašlete na sekretariát ÚV ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24
Praha 1.
SEKRETARIÁT ÚV ČSV:
V důsledku toho, že rodné číslo je zvlášť chráněným osobním údajem, bylo upuštěno od jeho
používání. Naše členy identifikujeme v programu „Členská evidence ČSV, o. s.“ jen podle data
narození a jména a příjmení. Program „Adresář funkcionářů ČSV, o. s.“ rodná čísla neobsahuje.
Taktéž ve formuláři „Žádost o příspěvek ze svépomocného fondu“, který je ke stažení na našich
webových stránkách, údaj rodného čísla vystřídalo datum narození. Na starých tiskopisech jej
žadatelé nemusejí vyplňovat, místo něj uvedou datum narození. Současně je na našem webu

www.vcelarstvi.cz nové znění členských přihlášek, které zohledňují výše uvedená opatření.
Přihlášky jsou zpracovány – vzhledem k rozdílnému obsahu textu – speciálně pro fyzické a
právnické osoby. Prosíme, staré formuláře členských přihlášek již nepoužívejte.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSV :
Prvotní elektronická evidence (program ZOE nebo Evidence ZO používá cca 600 základních
organizací) a většinou i písemná evidence členů, kterou vedou základní organizace, však pracuje
s rodnými čísly. V současné době je dokončována změna tohoto programu tak, aby rodná čísla
byla z evidence vyloučena. Upgrade programu ZOE si mohou základní organizace v nejbližších
dnech stáhnout na webu Zdeňka Formana http://www.formsoft.cz/, e-mailová adresa je
formanz@formsoft.cz,
tel. 776 641 285, případně na webu Českého svazu včelařů
www.vcelarstvi.cz.
ČSV má dosud velkou zásobu členských legitimací. Tiskopisy obsahují též kolonku pro rodné
číslo. Rodná čísla se mohou vyskytnout i na jiných svazových formulářích (např. staré formuláře
žádostí o příspěvek ze SF). V této souvislosti žádáme, aby do této rubriky bylo uvedeno datum
narození. Požádá-li stávající člen o výměnu členské legitimace z důvodu, že v něm nechce mít
uvedeno rodné číslo a nespokojí se s jeho začerněním, musí mu ZO vyhovět. Co se týče
zpracovávání osobních údajů člena i po skončení členství, jedná se o naplnění účelu (tj. archivace
a statistika vývoje členské základny).
Dále je třeba upozornit ty členy, kteří nebudou souhlasit se zpracováním svých osobních údajů
(jména, příjmení, data narození a bydliště) pro účely evidence a činnosti ČSV, že podle § 5 odst. e)
zákona není v našem případě nutný výslovný souhlas člena k vedení evidence. Jen o této evidenci
musí být člen informován (§ 11 odst. 5 zákona). Těžko si představit, že by někdo chtěl být
členem ČSV a přitom nesouhlasil s tím, aby byl v jeho evidenci. Jak ho zvát na členské schůze;
jak evidovat zaplacení členského příspěvku; jak mu zasílat časopis Včelařství; jak by žádal o
příspěvek ze SF; jak ověřit, že právě ten, kdo se obrátí na ČSV s problémem, je jeho členem?

● Upozorňujeme, že osobní údaje členů se nesmějí bez jejich souhlasu poskytnout jiné
osobě mimo ČSV!
● Pokud se ZO rozhodne používat v evidenci rodná čísla členů, je nutné, aby členové ke
zpracování svého rodného čísla dali výslovný písemný souhlas!
Děkujeme funkcionářům a členům za pochopení s provedením výše uvedených opatření.

Za Český svaz včelařů, o. s.:

Mgr. Luděk Sojka v. r.
předseda

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. v. r.
tajemník

