
 
Český svaz v čelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 
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e-mail: info@vcelarstvi.cz  

 
 

 
OBĚŽNÍK č. 4/2007 Praze dne 5. 12. 2007 
 

Všem organiza čním jednotkám Českého svazu v čelařů, o. s. 
 
 

 
 
 
Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění níže uvedených úkolů:
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1. Novela na řízení vlády č. 197/2005 Sb. 
Dne 15. listopadu 2007 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 285/2007 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke 
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. 

Plné znění novelizovaného nařízení získáte na svazových webových stránkách 
www.vcelarstvi.cz (podpora včelařství) a dále bude uveřejněno i ve vnitřní příloze časopisu Včelařství 
číslo 1/2008 (vychází 8. ledna 2008).  

2. Cestovní náhrady funkcioná řů ZO a OV ČSV, o. s. 
Na základě požadavku našich členů k vysvětlení cestovních náhrad, které může pobírat 

funkcionář ZO a OV ČSV, o. s., jestliže cestuje v zájmu organizace, předkládáme Vám jednoduchou 
smlouvu, kterou si můžete dle svých zvyklostí a možností přizpůsobit. 

 



Smlouva o poskytování cestovních náhrad, 
souvisejících s výkonem funkce v ZO/OV *) ČSV, o. s. 

 

(§ 51 občanského zákoníku a v souladu s § 27 odst. 11 stanov ČSV, o. s.) 
 

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace/okresní výbor*) ………..…………………………….…. 
 
Sídlo: ………………………………………………………………... IČO: ……………………………. 
 
dále jen ZO/OV*)  
                                                                          

a 
 
př. ..................................................................... bytem .....................................................................…. 
 
r. č. ........................................ 
 
dále jen funkcionář 

 
uzavírají tuto smlouvu: 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek ZO/OV*) hradit svému funkcionáři v souvislosti s výkonem jeho 

funkce níže uvedené náhrady.  

2. ZO/OV*) hradí funkcionáři jízdné za použití hromadného veřejného dopravního prostředku. 

3. V případě použití vlastního dopravního prostředku bude proplaceno jízdné ve výši jízdného vlakem ve 
voze 1. třídy. 

4. Výjimečně při povolení použití vlastního dopravního prostředku bude proplaceno jízdné ve výši   
………..  Kč/km dle tabulkové vzdálenosti. 

5. Funkcionář prohlašuje, že při použití vlastního vozidla splňuje podmínky zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a že vozidlo je řádně pojištěno (havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti 
z provozu motorových vozidel). 

6. ZO/OV*) neodpovídá za škody vzniklé při cestě funkcionáře na akci. 

7. Funkcionář je povinen cestovní náhrady neprodleně vyúčtovat a k vyúčtování přiložit kopii velkého 
technického průkazu. 

 
Dne:  
 
………………………………………..    …………………………………………. 
 ZO/OV*) ČSV, o. s.        funkcionář 
 
____________________________ 
 
*) nehodící se škrtněte 
 
 
Výklad:  

Je nutné si uvědomit, že funkcionáři ČSV nejsou zaměstnanci své ZO (příp. OV), tudíž se na tento 
vztah nevztahují ustanovení o cestovních náhradách uvedených v zákoníku práce a další prováděcí obecně 
závazné předpisy. V tomto vztahu – na jedné straně svaz (jeho organizační jednotka), na straně druhé 
funkcionář – je tedy nutné si podmínky náhrad dohodnout. Není vyžadována písemná dohoda, ale pro jasné 
vymezení a v zájmu předcházení nedorozumění je doporučována písemná forma. Případně je též možné si 
schválit směrnici o náhradách.  

Výše uvedená smlouva je příkladem pro organizační jednotky svazu, jak postupovat při vyplácení a 
domlouvání cestovních náhrad. Již v prvním odstavci smlouvy je jednoznačně uvedeno, že funkcionáři náleží 
pouze náhrady ve smlouvě výslovně uvedené. Pokud tedy ve smlouvě chybí např. stravné, pak stravné 
nenáleží. Dále neplatí odpovědnost ZO/OV za škody majetkové nebo jiné, které se stanou v souvislosti se 
služební cestou. Pojištění vozidla je věcí funkcionáře. Odstavce 3 a 4 je nutno chápat jako dva příklady hrazení 
jízdy soukromým vozidlem a je nutno si jednu možnost vybrat.  



Co se týče náhrad za 1 km jízdy soukromým vozidlem, záleží na finančních možnostech organizační 
jednotky svazu a samozřejmě souhlasu funkcionáře s touto sazbou. Podle zkušeností se používá obecně 
závaznými předpisy stanovená základní sazba (náhrada za amortizaci vozidla). V současné době je to částka 
3,80 Kč/km. S pojmem „tabulková vzdálenost“ se také obvykle pracuje. Na internetu si lze najít např. na 
serveru www.mapy.cz kilometrickou  vzdálenost (údaje o ní se objeví při zadání údajů o startu a cíli). V případě 
použití hromadného dopravního prostředku je nutno doložit jízdenku. Pro účely prokázání oprávněnosti 
čerpání náhrad v souvislosti s použitím soukromého vozidla je nutné přiložit k vyúčtování kopii velkého 
technického průkazu. Není nutno přikládat při každé cestě, stačí pro jednotlivé vozidlo jedna kopie při první 
jízdě. Smlouvu podepisují předseda (místopředseda) a jednatel, kteří podle stanov svazu za organizační 
jednotku jednají a podepisují. 

 

3. Informace k vydávání registra čních list ů  
    organiza čních jednotek ČSV, o. s., a jejich zm ěn 

V průběhu léta byl pro tuto agendu vytvořen počítačový program, čímž se vyřizování nejen urychlilo, 
ale též zpřehlednilo. Aby bylo co nejvíce zamezeno chybám v údajích funkcionářů, prosíme ty funkcionáře, 
kteří o změně za ZO (příp. OV) jednají, o uvedení jejich telefonního (případně též e-mailového) spojení. Další 
výhodou programu RL je provádění změn telefonicky – zavoláte na tel. č. 775 190 361 a změny můžete přímo 
diktovat.  

 

4. Členský p říspěvek ČSV, o. s.,  
    je na člena a na zazimované v čelstvo 

ÚV ČSV, o. s.,  na svém zasedání, konaném ve dnech 17. – 18. 11. 2007, schválil změnu směrnice 
ÚV ČSV č. 1/2004 o stanovení, placení, odvodu a užití členských příspěvků. Změna spočívá v tom, že v čl. II 
odst. 1 se doplňuje v první větě před slovo „včelstvo“ slovo „zazimované“.  

V poslední době se množily dotazy, na jaký počet včelstev platit členský příspěvek, když se jejich 
počet v průběhu roku mění. Výše uvedenou změnou došlo ke zpřesnění pojmu výběru členského příspěvku ze 
včelstva. O zazimování včelstev hovoří učebnice včelařství od Rejniče, Haragsima a Rekoše. Praví se tam: 
„Asi za 10 dnů po doplnění zimních zásob je třeba udělat kontrolní prohlídku včelstev. Prohlídkami se 
přesvědčíme o kvalitě prací souvisejících se zazimováním včelstev, na nichž závisí nejen zazimování včelstev, 
ale i jejich zdravotní stav a jarní rozvoj. Při prohlídce zjišťujeme množství zásob, přiměřenost zúžení včelstev 
vzhledem k jejich síle, přítomnost matky a šířku česnového otvoru. Při kontrolní prohlídce pracujeme rychle, 
včelstva zbytečně nerozebíráme a zjištěné chyby ihned odstraníme.“ Zbývá jen dodat, že podle oborové 
normy č. 46 6640 „Chov včely medonosné“ musí být doplnění zimních zásob skončeno nejpozději do 15. září  
a podle učebnice Včelařství od Veselého a kol. se zásoby na zimu doplňují v průběhu srpna tak, aby 
nejpozději v první dekádě září byla všechna včelstva nakrmena. Z uvedeného vyplývá, že zazimované 
včelstvo je včelstvo, které bylo v souladu s výše uvedenou odbornou včelařskou literaturou a oborovou normou 
řádně nakrmeno a následně zkontrolováno.  

 

5. Literatura pro pot řeby organiza čních složek  
    Českého svazu v čelařů, o. s., a učitele v čelařství  

Předsednictvo ÚV ČSV, o. s., se na svém zasedání dne 16. 11. 2007 zabývalo letošní situací v  
chovech včel, především vyššími úhyny včelstev. Tyto úhyny jsou mimo jiné způsobeny také vážnými 
nedostatky ve znalostech některých našich včelařů. Proto se předsednictvo ÚV ČSV rozhodlo zakoupit 
a jednotlivým základním organizacím distribuovat po jednom výtisku následující literaturu: ABC   
odchovu v čelích matek, Pyl ve výživ ě včel, Včelí produkty, Za čínáme v čelařit, Získávání v čelích 
produkt ů a Úspěšný chov v čel. 

Knihy pro jednotlivé ZO ČSV, o. s., byly distribuovány na okresní výbory. Jejich funkcionáři byli 
požádáni o jejich předání příslušným ZO ČSV, o. s. 

6. Kurz prohlížitel ů včelstev 
I v roce 2008 pořádá Státní veterinární správa ČR ve spolupráci se SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky dva 

kurzy prohlížitelů včelstev. Proběhnou ve dnech 2. – 3. února a 1. – 2. března. Kurzy budou zakončeny 
zkouškami v září. V případě, že účastník podepíše závazek spolupráce s orgány Státní veterinární správy ČR, 
zúčastní se kurzu bezplatně. Zájemci, kte ří jsou členy Českého svazu v čelařů, o. s., a které písemn ě 
doporu čí jejich organiza ční složka ČSV, o. s., se mohou hlásit na adrese: SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, 
př. Roman Mikeš, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel.: 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz. 



7. Kurzy využití v čelích produkt ů ve zdravé výživ ě člověka 
Ke zvýšení spotřeby včelích produktů ve společnosti pořádá SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky ve 

dnech 10. – 14. března 2008 sérii kurzů využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka. Zájemkyně a 
zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese: SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, př. Roman Mikeš, 
Slatiňanská 135, 538 25  Nasavrky, tel.: 469 677 128, e-mail: mikes@souvnasavrky.cz. 

8. Oblastní kola sout ěže Zlatá včela 2008 
V dubnu roku 2008 proběhnou oblastní kola soutěže Zlatá včela 2008. Soutěž je určena pro 

členy včelařských kroužků mládeže. Kola se uskuteční v osmi oblastech – a to: 

 
JIŽNÍ ČECHY + TELČSKO 
organizátor: př. Josef Macků 
28. října 543 
588 56 Telč  

 
ŽĎÁRSKO 
organizátor: př. Zdeněk Tatíček 
Křídla 36 
592 31 Nové Město  na Moravě 
 

SEVERNÍ ČECHY 
organizátor: př. Petr Hloušek 
Kunratická 5 
407 21 Česká Kamenice  

STŘEDNÍ ČECHY  
organizátor: ……………………..  
…………………………………… 
…………………………………… 

ZÁPADNÍ ČECHY 
organizátor: př. Josef Kadlec 
Zahradní 255 
339 01 Chudenice  

JIŽNÍ MORAVA 
kontaktní osoba: př. Eduard Flodr 
Žarošice 303 
696 34 Žarošice  

VÝCHODNÍ ČECHY 
organizátor: př. Oldřich Suchoradský 
Mlýnec 70 
507 32 Kopidlno  

SEVERNÍ MORAVA 
organizátor: př. Zdeněk Polášek 
Chobotov 713/6 
751 02 Troubky nad Bečvou  
 

V případě, že Váš včelařský kroužek má zájem o účast v oblastním kole Zlaté včely 2008,  kontaktujte 
přímo jednotlivé organizátory nebo kontaktní osoby, případně SOUV-VVC, o. p. s., PhDr. Ivan Bělohlávek, 
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, e-mail: belohlavek@souvnasavrky.cz. 

9. Změna poštovních poplatk ů 
Upozorňujeme, že ke dni 1. 1. 2008 se mění sazebník poplatků České pošty.  

Nadále dochází k tomu, že na sekretariát ÚV ČSV, o. s., jsou doručovány nedostatečně ofrankované 
zásilky, za které musíme zaplatit poště pokutu. Proto upozorňujeme, že napříště nebudou nedostate čně 
ofrankované zásilky p řebírány.  Pokud si nejste jisti výší poplatků, podávejte zásilky raději přímo na poště. 

10. Včelařský kalendá řík na rok 2008 
V příloze Vám zasíláme včelařské kalendáříky na rok 2008 určené k propagaci chovu včel. Prosíme, 

rozdejte je přátelům v základních organizacích ČSV, o. s. 

 

Vážení přátelé, 

dovolte nám pod ěkovat za Vaši ob ětavou práci pro české včelařství v roce 2007 
a pop řát Vám zdraví, mnoho úsp ěchů v osobním, profesním i v čelařském život ě  

v novém roce 2008! 
 

 

Za Český svaz včelařů, o. s.: 
 

 
  
   
                   Mgr. Lud ěk Sojka         MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. 
                           předseda                    tajemník 


