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I.
ROZPIS TERMÍNŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTNUTÍM
„NÁRODNÍ“ DOTACE 1.D. V ROCE 2011
A S ODVODEM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2012
DO ROZPOČTU RV ČSV, o. s.
nejpozději do…
(pro platnost všech žádostí a dokumentů je rozhodující datum na poštovním razítku)

CHOVATEL VČEL
Termín
Komu
Do
15. 9. 11

ZO ČSV, o. s.
Termín

ZO ČSV, o. s.

Co
„Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství (strana 5 pro FO, strana 7
pro PO ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2011).
„Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2011“ (strana 6 pro FO, strana 8 pro PO
ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2011).

Komu

Co
„Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011“ – příloha č. 1.a. oběžníku.

Do
30. 9. 11

Sekretariátu
RV ČSV, o. s.

„Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011“ – příloha č. 1.b. oběžníku.
Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopii bankovního výpisu předmětného účtu nebo
kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu).
2x „Výkaz o včelařství v ČR v roce 2011“ – příloha č. 6.a. oběžníku.
2x „Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“ – příloha č. 6.b. oběžníku.

OO ČSV, o. s.

2x „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011“ – příloha č. 1.a. oběžníku.
Podepsaný originál „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2011“ – příloha č. 1.c.
oběžníku.
„Předpis členských příspěvků na rok 2012“ – příloha č. 2.a. oběžníku.
1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2012 za jednotlivé včelaře“ – příloha
č. 1.e. oběžníku.

Do
30. 11. 11

„Seznam členů s počty včelstev, na který je zaplacen členský příspěvek na rok 2012“ – příloha č. 2.c.
oběžníku.
„Předpis členských příspěvků na rok 2012“ – příloha č. 2.a. oběžníku.
Sekretariátu
RV ČSV, o. s.

„Vyřazení členů z evidence a odběru časopisů na rok 2012“ – příloha č. 5.a. oběžníku.
„Zařazení nových členů do evidence a k odběru časopisů na rok 2012“ – příloha č. 5.b. oběžníku.
Místo příloh č. 5.a. a 5.b. lze zaslat disketu obsahující záložní soubory z programu Evidence ZO,
nebo na e-mail nechybova@vcelarstvi.cz soubory vytvořené volbou „pro e-mail“ v programu
(blíže bod V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů).

Do
31. 12. 11

Sekretariátu
RV ČSV, o. s.

Finanční prostředky za členské příspěvky na rok 2012.
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OO ČSV, o. s.
Termín
Do
15. 9. 11

Komu
Sekretariátu
RV ČSV, o. s.

Co
Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o. s., s hlášením, která ZO ČSV, o. s., používá bankovní
spojení OO ČSV, o. s.- příloha č. 1.f. oběžníku.
Sumarizace „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“ včetně výkazů od jednotlivých ZO ČSV, o. s.
- příloha č. 6.a. oběžníku.

Do
15. 12. 11

Sekretariátu
RV ČSV, o. s.

Sumarizace „Příloh k výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“ včetně výkazů od jednotlivých ZO
ČSV, o. s. - příloha č. 6.b. oběžníku.
Zkontrolované a podepsané originály „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce
2011“ (příloha č. 1.c. oběžníku) a doložené plné moci nebo kopie poštovních poukázek (převodních příkazů) od jednotlivých ZO ČSV, o. s.

Upozorňujeme:
•

ZO ČSV, o. s., si z originálu „Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011“ (příloha č. 1.b.), „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2011“ (příloha 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 2011“ (příloha č. 1.a.) a ve „Jmenném seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce
2011“ (příloha 1.b.) od základních organizací. Pozdější žádosti o doplatky nebudou vyřizovány! Věnujte proto
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 2011
Ministerstvo zemědělství České republiky na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, vydalo v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 238 z 9. schůze konané dne
15. prosince 2010 „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“.
•

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

•

Dotace 1.D. na podporu včelařství je ohodnocena částkou do 180 Kč na každé zazimované včelstvo splňující předmět dotace.

•

Obecné pokyny pro poskytnutí dotace v roce 2011 najdete ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č. 8/2011 (stránky
1 - 12). 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 „Žádost“ na formuláři „Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.“, jehož součástí je i
„Čestné prohlášení“. Žadatel vystřihne formulář z vnitřní přílohy časopisu Včelařství č. 8/2011. Pod písmenem A
jsou údaje, které vyplňuje fyzická osoba (strana 5). Pod písmenem B jsou údaje, jež vyplňuje právnická osoba (strana 7). Žadatel v „Žádosti“ dokládá své identiﬁkační údaje (i rodné číslo) a je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě. Žadatel bude vyplňovat i registrační číslo chovatele a stanoviště včelstev. Žádost podává včelař v ZO
ČSV, o. s., v níž je členem. Neorganizovaný chovatel včel podává žádost v ZO ČSV, o. s., v jejímž obvodu chová včelstva. Včelař předkládá žádosti ZO ČSV, o. s., osobně, nebo zašle prostřednictvím České pošty s datovým poštovním
razítkem v termínu do 15. září 2011 včetně. Žádosti a čestná prohlášení si ponechá ZO ČSV, o. s., ve své evidenci po
dobu 10 let.
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2) Dotace 1.D.: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně 7 plástů
rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).
3) ZO ČSV, o. s., doplní dle předložených „Žádostí“ („Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.“) od včelařů do
„Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011“ (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 identiﬁkační
číslo), adresu včetně PSČ, počet včelstev, dotaci celkovou – a tím získá podklady pro vyplnění „Sumární žádosti o
poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011“ (příloha č. 1.a.).
4) ZO ČSV, o. s., zašle nejpozději do 30. září 2011 na sekretariát RV ČSV, o. s., jedenkrát „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011“ (příloha č. 1.a.). Zároveň se „Sumární žádostí“ zašle originál „Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011“ (příloha č. 1.b.) a kopii dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopii bankovního výpisu
předmětného účtu nebo kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu). Základní organizace ČSV, o. s., které používají
účet OO ČSV, o. s., jen sdělí na „Sumární žádosti“ tuto skutečnost. Na „Sumární žádosti“ doručené po termínu 30. září
2011 nelze brát zřetel. Nahlášená výše počtu včelstev je konečná. ZO ČSV, o. s., vyplní na žádosti také svoje identiﬁkační číslo a evidenční číslo. Na „Sumární žádosti“ se vyplňuje kolonka „Počet žádajících včelařů“. Další kolonky vyplňte
přesně, předejdete tak možnému opoždění výplaty ﬁnančních prostředků.
5)

OO ČSV, o. s., zašle na sekretariát RV ČSV, o. s., do 15. září 2011 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.“.

6) Po poskytnutí ﬁnančních prostředků Ministerstvem zemědělství ČR zašle sekretariát RV 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.
7) ZO ČSV, o. s., po obdržení ﬁnančních prostředků tyto neprodleně vyplatí jednotlivým včelařům, kteří o dotaci
požádali a splňují podmínky pro vyplacení dotace. Ti potvrdí příjem podpisem do „Seznamu včelařů, jimž byla
vyplacena dotace 1.D. v roce 2011“ (viz příloha č. 1.c., 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.“(příloha č. 1.d.). Pokud ZO ČSV, o. s., bude některému včelaři zasílat platbu poštovní poukázkou nebo převodním příkazem, nesmí z určené částky odečíst členský příspěvek na rok 2012 ani poplatky za poštovné. Ty hradí
základní organizace ze svých prostředků. V případě zasílání ﬁnančních prostředků musí ZO ČSV, o. s., též odeslat
„Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“.
8) Ve formuláři „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“ (příloha č. 1.d.) není uvedeno registrační číslo a datum rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR. Toto registrační číslo a datum rozhodnutí bude zveřejněno v dalším
oběžníku, v němž bude uvedena výše dotace.
9) 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. v roce 2011“ a pořídí si kopii. Nejpozději do 30. listopadu 2011 včetně odešle ZO ČSV, o. s., na příslušný OO ČSV, o. s., podepsaný originál „Seznamu včelařů“ (příloha
č. 1.c.), k němuž přiloží dvakrát „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011“ a originály plných mocí na
dotaci 1.D. Doporučujeme je nalepit na volný list papíru a přiložit i kopie ústřižků poštovních poukázek.
10) V případě, že ZO ČSV, o. s., nevyplatí všem žádajícím včelařům celou výši požadované dotace (z důvodů nedostavení 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. v
roce 2011 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e.). Tento „Seznam“ odevzdávají pouze ty ZO ČSV, o. s., ve kterých tato
skutečnost nastala. „Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2011 za jednotlivé včelaře“ je dokladem pro
Ministerstvo zemědělství ČR k jednotlivým vráceným platbám. Proto je velice důležité tyto „Seznamy“ doložit.
Nejpozději do 30. listopadu 2011 včetně odešle ZO ČSV, o. s., originál na sekretariát RV ČSV, o. s. , Křemencova 8,
115 24 Praha 1.
11) OO ČSV, o. s., provede kontrolu správnosti a úplnosti dokladů a v termínu nejpozději do 15. prosince 2011 včetně je
odešle na sekretariát RV ČSV, o. s. Jednu kopii „Sumární žádosti“ si OO ČSV, o. s., ponechá pro případnou kontrolu.
12) Výplatě věnujte velkou pozornost! Podléhá státní kontrole.
13) Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli důvodů celá požadovaná částka dotace, nelze ji vracet na poštovních poukázkách členských příspěvků, ale samostatně na účet, ze kterého byla příslušná částka odeslána, tj. na účet vedený u Československé obchodní banky, a. s., divize Poštovní spořitelna, č. 109005390/0300, obratem (nejpozději do
30. listopadu 2011 včetně).
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III.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012
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.

Rozdělení členského příspěvku
Kč
16,00
200,00

15 % ZO ČSV, o. s.
2,40
0,00

15 % OO ČSV, o. s.
2,40
0,00

RV ČSV, o. s.
11,20
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 2012 (příloha č. 2.a.) vyhotoví ZO ČSV, o. s., ve dvojím provedení. Originál zašle na
sekretariát RV ČSV, o. s. nejpozději do 30. listopadu 2011 včetně a kopii zašle ke kontrole příslušné OO ČSV, o. s., rovněž do
30. listopadu 2011 včetně.
ZO ČSV, o. s., vyhotoví k „Předpisu členských příspěvků na rok 2012“ také „Seznam členů s počty včelstev, na který je
zaplacen členský příspěvek na rok 2012“ (příloha č. 2.c.). Konečný součet včelstev a počet členů musí odpovídat předpisu členských příspěvků.
OO ČSV, o. s., si kopii předpisu členských příspěvků ponechá pro případnou kontrolu.
ZO ČSV, o. s., zašle do 31. prosince 2011 včetně v souladu s předpisem členských příspěvků částku převodním příkazem na účet č. 7430011/0100 u Komerční banky. Na převodní příkaz uvádějte číslo ve tvaru 7430011/0100 tj. bez pomlčky. VS: evidenční číslo ZO, KS: 0558. K provedení platby můžete též použít přiloženou poštovní poukázku typu A. 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 z násobku 16 Kč x počet včelstev),
ale stále je to jeden členský příspěvek. Celkovou částku odvodu členských příspěvků na rok 2012 proto nerozdělujte na
dvě části a zašlete jen jednu sumu. Ušetříte si tak peníze za poplatky bance a za poštovné.
Vzhledem k vyplácení ﬁnančních prostředků na časopis Včelařství a placení úrazového pojištění členů ze svépomocného 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. prosince 2011 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 každý
započatý měsíc prodlení (viz usnesení ÚV ČSV, o. s., ze dne 4. února 1996). Členům takovéto ZO ČSV, o. s., je dle 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 OO ČSV, o. s., následně po zaplacení členského příspěvku
všech základních organizací v daném okresu.
V případě přijetí nového člena v průběhu roku 2012 nebo po odeslání „Předpisu členského příspěvku na rok 2012“
(v němž nebyl tento člen započítán), vyplníte formulář „Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2012 s oznámením údajů pro centrální evidenci členů ČSV, o. s. (příloha č. 2.b.) “ který bude dokladem k platbě členského příspěvku za nového člena a podkladem pro centrální evidenci členů ČSV, o. s., na zasílání časopisu Včelařství. (V minulých
letech se používala příloha č. 5.c. „Oznámení údajů pro centrální evidenci členů ČSV, o. s.“, která je nyní spojena do jednoho formuláře).
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Při navýšení počtu včelstev u člena, který má členské příspěvky na rok 2012 řádně zaplaceny a oznámí tuto skutečnost
v průběhu roku své ZO ČSV, o. s., vybere základní organizace částku podle počtu navýšených včelstev x 16 Kč (za jedno
včelstvo).
V příloze č. 2.b. tohoto oběžníku označte, zda se jedná o přijetí nového člena nebo o navýšení počtu včelstev. Platbu
za nového člena zašlete stejným způsobem jako celkovou sumu za členské příspěvky. To znamená, že nejnižší členský
příspěvek za jednoho člena činí 213,60 Kč. Budete-li zasílat částku převodním příkazem, není nutno zaokrouhlovat.
V případě použití poštovní 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 2011
„Výkaz o včelařství v ČR v roce 2011“(příloha č. 6.a.) i „Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“(příloha č. 6.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 jejich vyplnění a správnosti maximální pozornost.
Pro vyplnění „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“ (příloha č. 6.a.) a „Přílohy k výkazu o včelařství v ČR v roce 2011“
(příloha č. 6.b.) použijte „Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2011“ dodané jednotlivými žadateli
o dotaci na formuláři, který je přiložen v časopisu Včelařství číslo 8/2011 (vnitřní příloha, str. 6 pro FO, str. 8 pro PO).
Každá ZO ČSV, o. s., obdrží po čtyřech výtiscích od obou formulářů. Po dvou výtiscích vyplněných formulářů zašle
do 30. listopadu 2011 včetně na příslušný 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 15. prosince 2011 včetně, jedno vyhotovení okresního sumáře si OO ČSV, o. s., ponechá pro svoji potřebu.
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V.
CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ PRO ODBĚR
ČASOPISŮ VČELAŘSTVÍ, VČELÁR
A ODBORNÝCH VČELAŘSKÝH PŘEKLADŮ (OVP)
PRO ROK 2012
Aktualizaci údajů pro centrální evidenci pro odběr časopisů provádějte takto:
•

ZO ČSV, o. s., které budou posílat změny na přílohách, si opět mohou vyžádat opravený zpracovaný hromadný seznam pro svoji kontrolu.

•

ZO ČSV, o. s., které budou posílat změny pro rok 2012 v elektronické podobě, pošlou soubor s hromadnou změnou
pouze jednou! Pokud by byl znovu soubor zaslán, nebylo by možno identiﬁkovat nového člena a zaslat mu zpětně
časopisy od začátku roku.
Veškeré přílohy si ZO ČSV, o. s., množí samy dle potřeby.

Upozorňujeme na nový formulář „Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2012 s oznámením údajů pro centrální evidenci členů ČSV, o. s.“ (příloha č. 2.b., tohoto oběžníku), který nahradí přílohu č. 5.c. „Oznámení údajů pro
centrální evidenci členů ČSV, o.s.“.
DŮLEŽITÉ: V případě, že v průběhu roku zemře člen rodiny, nahlásíte datum narození dědice nebo člena rodiny, popřípadě novou adresu. V souladu s usnesením RV ČSV, o. s., se v takovém případě již zaplacený členský příspěvek na rok
2012 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 kalendářního 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 (OVP – pololetník, Včelár – měsíčník), objednává si ho samostatně
na naší adrese (Včelára nejpozději do 15. prosince 2011 včetně a OVP nejpozději do 29. února 2012 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.

Činnost
Souhrnné nahlášení změn v evidenci členů pro rok 2012.
Do 30. 11. 2011

Nahlášení změny v průběhu roku
2012 (vznik členství, zánik členství,
změna adresy atd.).

Evidence vedená
„papírovou formou“

Evidence vedená
v programu
Evidence ZO ČSV

Zaslat vyplněné formuláře „Vyřazení členů z evidence a odběru časopisů na rok
2012 – příloha 5.a. oběžníku a „Zařazení
nových členů do evidence a k odběru časopisů pro rok 2012“ – příloha 5.b. oběžníku.

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

Zaslat formulář „Dodatek k předpisu
členských příspěvků na rok 2012 s oznámením pro centrální evidenci členů“
– příloha č. 2.b. oběžníku (přílohy č. 5.a.,
5.b. neposílejte).

Zaslat zprávu e-mailem, nebo použít formulář 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 2012
Poštovní poukázky a členské známky nejsou součástí tohoto oběžníku. Budou zaslány dodatečně z expedice ČSV, o. s.

VII.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Dodržování termínů plateb na účty RV ČSV, o. s.
Každý rok část základních organizací posílá členské příspěvky a vyúčtování dotací opožděně. To ve svém důsledku
ovlivňuje činnost svazu – a to jak po stránce administrativní, tak především ﬁnanční. 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. Proto na základě znění § 7 odst. 3 písm. j)
stanov Českého svazu včelařů, o. s., rozhodl ÚV ČSV, o. s., 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 účtováno
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.:

Ing. Josef MANDÍK v. r.
předseda

Ing. Rudolf PELEŠKA v. r.
tajemník

V Praze dne 23. srpna 2011
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Nabídka
k internetové prezentaci:
•

Mnohé základní organizace, okresní organizace i včelařské kroužky mládeže provozují své vlastní webové stránky,
na nichž informují vlastní členy i širší včelařskou a nevčelařskou 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: info@vcelarstvi.cz.
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Seznam příloh
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
1.e.
1.f.
2.a.
2.b.
2.c.
5.a.
5.b.
6.a.
6.b.

Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2011 (4x)
Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011 (2x)
Seznam včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2011 (2x)
Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D. (9x)
Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2011 za jednotlivé včelaře (1x)
Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o. s., s hlášením, která ZO ČSV, o. s., používá bankovní spojení
OO ČSV, o. s. (1x)
Předpis členských příspěvků na rok 2012 (3x)
Dodatek k předpisu členských příspěvků na rok 2012 s oznámením údajů pro centrální evidenci členů
ČSV, o. s. (4x)
Seznam členů s počty včelstev, na který je zaplacen členský příspěvek na rok 2012 (2x)
Hromadné vyřazení členů z evidence a odběru časopisů na rok 2012 (2x)
Zařazení nových členů do evidence a k odběru časopisů na rok 2012 (2x)
Výkaz o včelařství v ČR v roce 2011 (2x na 2 stranách)
Příloha k výkazu o včelařství v roce 2011 (2x na 2 stranách)
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PRO SEKRETARIÁT RV SV, o. s.,
PILOŽTE KE „JMENNÉMU SEZNAMU“ (Píloha . 1.b.)
Píloha . 1.a.

Evidenní íslo ZO SV, o. s.: .......................... IO ZO SV, o. s.: ....................

SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. V ROCE 2011
ZO SV, o. s.: .....................................................................................................................................
Kontaktní adresa na ZO SV, o. s.:
Titul, jméno, píjmení: ........................................................................ Tel.: ...........................................
Ulice, .p.: ............................................................ PS: ............... Obec/msto: ....................................
íslo útu: ........................................................ Název banky: ...............................................................
POET ŽÁDAJÍCÍCH VELA: ...................................................................
POET VELSTEV, NA KTERÝ JE POŽADOVÁNA DOTACE: ................................
POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- K
(Poet velstev x 180 K)
......................................
pedseda ZO SV, o. s.

......................................
jednatel ZO SV, o. s.
razítko ZO SV, o. s.

V .............................. dne ................. 2011
Vyplnnou žádost odešlete na sekretariát RV SV, o. s., Kemencova 8, 115 24 Praha 1 s piloženým „Jmenným
seznamem vela žádajících o dotaci 1.D. v roce 2011“ (píloha . 1.b.) a kopií dokladu o zízení bankovního
útu zásilkou s datem poštovního razítka do 30. 9. 2011.

------------------------------------------ zde odstihnte ----------------------------------------

PILOŽTE K SEZNAMU S VYÚTOVÁNÍM (Píloha . 1.c.)
Píloha . 1.a.

Evidenní íslo ZO SV, o. s.: ........................... IO ZO SV, o. s.: ........................

SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D. V ROCE 2011
ZO SV, o. s.: .....................................................................................................................................
Kontaktní adresa na ZO SV, o. s.:
Titul, jméno, píjmení: ............................................................................ Tel.: .......................................
Ulice, .p.: ............................................................ PS: .................... Obec/msto: ...............................
íslo útu: ....................................................... Název banky: ................................................................
POET ŽÁDAJÍCÍCH VELA: ...................................................................
POET VELSTEV, NA KTERÝ JE POŽADOVÁNA DOTACE: ................................
POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM VE VÝŠI: .....................................................,- K
(Poet velstev x 180 K)
......................................
pedseda ZO SV, o. s.

......................................
jednatel ZO SV, o. s.
razítko ZO SV, o. s.

V .............................. dne ................. 2011
Vyplnnou žádost piložte k „Seznamu vela, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2011“ s vyútováním
(píloha . 1.c.) a odešlete na OO SV, o. s., zásilkou s datem poštovního razítka nejpozdji do 30. 11. 2011.
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Píloha.1.b.

Strana.……………………..

ZOSV,o.s.:……………………………………………………………….

Evidennííslo:………………………………………………..

JMENNÝSEZNAMVELAŽÁDAJÍCÍCHODOTACI1.D.VROCE2011
P.
.

Jménoapíjmení
neboobchodníjméno

Datumnarození
arodnéísloneboI

Ulice
PSobec(msto)

Poet
velstev

Dotace
celkem

1

2

3

4

5

6

Penoszestrany……….

CelkemzaZOSV(penosnastranu………….)
PodpisarazítkoZOSV,o.s.
Vypltepsacímstrojemneboitelnhlkovýmpísmem.
Vyplnnýoriginálzašletespolense"Sumárnížádostí"
(píloha.1.a.)nasekretariátRVSV,o.s.,zásilkou
sdatovýmpoštovnímrazítkemnejpozdjido30.9.2011.
Datum:………………………..
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ZO SV, o. s., PEDÁ ŽADATELI
Píloha . 1.d.

SDLENÍ
O ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D.
Na základ rozhodnutí Ministerstva zemdlství reg. . ...................... /2011 - .......................
ze dne ..................................... 2011 o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb.,
o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), a v souladu
se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základ § 2 a § 2d
zákona . 252/1997 Sb.“ (dále jen „Zásady“),

byla poskytnuta žadateli:
Jméno a píjmení (FO): .............................................................................
Datum narození (FO): .............................................................................
Rodné íslo (FO): .....................................................................................
Obchodní firma (PO): ...............................................................................
Identifikaní íslo (FO) + (PO): ..................................................................
Trvalý pobyt (FO): ...................................................................................
Sídlo spolenosti (PO): .............................................................................
Místo podnikání (FO) + (PO): ....................................................................
Pracovišt ZA + PÚ (FO) + (PO) : ..............................................................
Bankovní spojení: (FO) + (PO): .................................................................
íslo útu (FO) + (PO): ............................................................................
Specifický symbol (FO) + (PO): .................................................................

dotace
na úel: zabezpeení opylování zemdlských hmyzosnubných plodin
v rámci dotaního programu: 1.D. – Podpora velaství
na pedmt dotace: velstvo, které je v píslušném roce zazimováno
Celkový poet: ............ velstev
Sazba dotace: ............ K/na 1 velstvo
Celková výše dotace pro rok 2011 iní celkem: .......................,- K
tj. slovy: ............................................................................,- K
Dotace, která je pedmtem tohoto sdlení, bude poskytnuta prostednictvím administrátora na
úet píjemce dotace nejpozdji do 31. 12. 2011.
Podmínky použití:
1.
2.
3.

Splnní kritérií podpory ve vztahu k úelu a pedmtu dotace v rámci dotaního programu 1.D. – Podpora
velaství.
Píjemce dotace zodpovídá za to, že úel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil ke dni vydání tohoto
sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozsahu stanoveném v tomto sdlení.
Píjemce dotace je povinen neprodlen oznámit MZe zmny, které nastanou proti ustanovením uvedeným
v tomto sdlení o poskytnutí dotace.
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Další ustanovení:
1.

Ministerstvo zemdlství si v souladu s § 15 zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech, vyhrazuje
právo neproplatit stanovenou ástku dotace v pípad zjištní skuteností, oprav ujících MZe k odntí
dotace a v pípad vázání prostedk státního rozpotu.

2.

V pípad zjištní, že na základ uvedení neúplných nebo nepravdivých údaj byla poskytnuta dotace,
vrátí píjemce dotace neoprávnn použité prostedky na píslušný úet MZe a mže být zahájeno ízení
podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech.

3.

V pípad zjištní porušení rozpotové kázn podle § 44 zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových
pravidlech, vrátí píjemce dotace neoprávnn použité nebo zadržené prostedky vetn penále na úet
uvedený v rozhodnutí finanního úadu (FÚ). Souasn je povinen tuto skutenost oznámit pracovišti
Zemdlské agentury a Pozemkového úadu.

4.

Ministerstvo zemdlství rozlišuje podmínky tohoto sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro použití
poskytnutých prostedk podle § 14 odst. 5 zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech, takto:
–

podmínky mén závažné, které jsou uvedeny v podmínkách použití tohoto sdlení pod bodem 3., jejichž
porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpotové kázn podle § 44a odst. (4) písm. a) ve výši
5 % z celkové ástky dotace;

–

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

5.

Píjemce dotace je povinen uchovávat sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady týkající
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis.

6.

Píjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat innost a umož ovat vstup
kontrolou poveným pracovníkm MZe, pípadn Ministerstva financí, územním finanním orgánm a dalším subjektm oprávnným provádt kontroly do svých objekt a na pozemky k ovování plnní podmínek
sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrolu mohou také provádt píslušné orgány EU.

7.

Neerpání celkové výše finanních prostedk uvedené ve sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se
nepovažuje za neplnní stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na doerpání finanních
prostedk v následujícím roce.

8.

Píjemce dotace, který z vážných dvod nemže splnit úel dotace a na tento úel mu byla poskytnuta
dotace, je povinen neprodlen informovat MZe a navrhnout zpsob ešení. MZe mže návrhu vyhovt nebo
zahájí postup podle odstavce 2, písmeno c) „Zásad“. V pípad úmrtí píjemce dotace bude postupováno
v souladu s ustanovením obanského zákoníku.

9.

Píjemce dotace je povinen akceptovat zveejnní údaj vyplývající z tohoto sdlení o rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu: Jméno a píjmení, (název obchodní firmy), adresa trvalého pobytu, (adresa sídla
spolenosti), pedmt dotace a výše dotace.

10. Píjemce dotace je povinen podrobn se seznámit se znním „Zásad“ a je zavázán je dodržovat.
11. V pípad, kdy Evropská komise rozhodne o nesluitelnosti tohoto dotaního programu se spoleným trhem
EU a rozhodne, že tento dotaní program R zmní nebo zruší, podle lánku 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje si
MZe právo neproplatit stanovenou ástku dotace.

Pouení:
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se dle § 14 odst. 4 zákona
. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech, nevztahují obecné pedpisy o správním ízení a je vyloueno
jeho soudní pezkoumání (§ 6 zákona . 150/2002 Sb., soudní ád správní).

V .................................... dne .................... 2011

Ing. Josef M a n d í k v. r.
pedseda

Ing. Rudolf P e l e š k a v. r.
tajemník

....................................................................................
razítko a podpis osoby odpovdné za administraci
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2

1

3

Datumnarození
arodnéísloneboI

Vypltepsacímstrojemneboitelnhlkovýmpísmem.
VyplnnýoriginálzašletenasekretariátRVSV,o.s.,zásilkou
sdatovýmpoštovnímrazítkemnejpozdjido30.11.2011.

CelkemzaZOSV(penosnastranu………….)

Penoszestrany……….

Jménoapíjmení
neboobchodníjméno

P.
.
4

Ulice
PSobec(msto)
5

Poetvelstev,
zakterásevrací
7

Datum:………………………..

PodpisarazítkoZOSV,o.s.

6

Vrácenádotace
celkem

D vodnevyplacení 
vrácenídotace

Evidennííslo:………………………………………………..

Strana.……………………..

SEZNAMNEVYPLACENÉ VRÁCENÉDOTACE1.D.VROCE2011ZAJEDNOTLIVÉVELAE

ZOSV,o.s.:……………………………………………………………….

Píloha.1.e.

VYPLUJÍ POUZE OO SV, o. s.
Píloha . 1.f.

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

OO SV, o. s.: ......................................................................................................
íslo bankovního spojení: ......................................................……………………………………..

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

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

…………………………………………….

…………………………………………….
pedseda OO SV, o. s.

jednatel OO SV, o. s.
razítko OO SV, o. s.

V .............................. dne ................. 2011
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PRO SEKRETARIÁT RV SV, o. s.
Píloha . 2.a.
Evidenní íslo: ..................................
ZO SV, o. s.: ............................................... Identifikaní íslo (IO): ...................…

PEDPIS LENSKÝCH PÍSPVK NA ROK 2012
Na rok 2012 odvádíme lenské píspvky za zazimovaná velstva takto:
1. za ...................... len .......................... velstev
2. za ...................... len bez velstev

à 16 K

CELKEM: .........................,- K

à 16 K CELKEM: .........................,- K
_______________________________________
SOUET: ...................................,- K

3.

- 15 % pro ZO SV, o. s.: ...........................,- K

4.

85 % pro RV SV, o. s.: ...........................,- K

5.

za ...................... len lenský píspvek à 200 K CELKEM: ...................................,- K
______________________________________________

CELKEM pro RV SV, o. s.: .......................,-K
(souet ádk 4.+ 5.)
Poet velaských kroužk mládeže: .................................
Poet velstev ve velaských kroužcích mládeže: ..............
Poet len ve velaských kroužcích mládeže: ..................
Vedoucí velaského kroužku mládeže a jeho adresa:
..........................................................................................................................................

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

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

pedseda ZO SV, o. s.

jednatel ZO SV, o. s.
razítko ZO SV, o. s.

Tento pedpis zašlete NEJPOZD JI DO 30. 11. 2011 na sekretariát RV SV, o. s., Kemencova 8,
115 24 Praha 1 a piložte „Seznam len s poty velstev, na který je zaplacen lenský píspvek
na rok 2012“.
Finanní prostedky za LENSKÉ PÍSP VKY zašlete NEJPOZD JI do 31. 12. 2011 na íslo útu
7430011/0100 (u KB Praha 1). Pi platb pevodním píkazem použijte íslo útu ve formátu bez
pomlky tj. 7430011/0100.
------------------------------------------------------- zde odstihnte -------------------------------------------------------

INFORMACE PRO VÝBORY ZO SV, o. s., O POUŽÍVANÝCH ÚTECH:
lenské píspvky: 7430011/0100 (u KB)
Dotace (do 180 K): 109005390/0300 (u SOB)
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PRO ZO SV, o. s.
Píloha . 2.a.
Evidenní íslo: ..................................
ZO SV, o. s.: ............................................... Identifikaní íslo (IO): .....................

PEDPIS LENSKÝCH PÍSPVK NA ROK 2012
Na rok 2012 odvádíme lenské píspvky za zazimovaná velstva takto:
1. za ...................... len .......................... velstev à 16 K
2. za ...................... len bez velstev

CELKEM: .........................., - K

à 16 K CELKEM: .........................,- K
_______________________________________
SOUET: ...................................,- K

3.

- 15 % pro ZO SV, o.s.: ............................,- K

4.

85 % pro RV SV, o.s.: ............................,- K

5.

za ...................... len lenský píspvek à 200 K CELKEM: ...................................,- K
______________________________________________

CELKEM pro RV SV, o. s.: ........................,-K
(souet ádk 4.+ 5.)
Poet velaských kroužk mládeže: .................................
Poet velstev ve velaských kroužcích mládeže: ..............
Poet len ve velaských kroužcích mládeže: ..................
Vedoucí velaského kroužku mládeže a jeho adresa:
..........................................................................................................................................

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

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

pedseda ZO SV, o. s.

jednatel ZO SV, o. s.
razítko ZO SV, o. s.

Tento pedpis NEPOSÍLEJTE! Pouze pro poteby ZO SV, o. s.
Finanní prostedky za LENSKÉ PÍSP VKY zašlete NEJPOZD JI do 31. 12. 2011 na íslo útu
7430011/0100 (u KB Praha 1). Pi platb pevodním píkazem použijte íslo útu ve formátu bez
pomlky tj. 7430011/0100.

------------------------------------------------------- zde odstihnte -------------------------------------------------------

INFORMACE PRO VÝBORY ZO SV, o. s., O POUŽÍVANÝCH ÚTECH:
lenské píspvky: 743011/0100 (u KB)
Dotace (do 180 K): 109005390/0300 (u SOB)
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Píloha . 2.b.

Pro potebu v prbhu roku
PRO SEKRETARIÁT RV SV, o. s.

DODATEK K PEDPISU LENSKÝCH PÍSPVK NA ROK 2012
S OZNÁMENÍM ÚDAJ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI LEN SV, o. s.

ZO SV, o. s.: .........................................….. Okres: …...............................
Evidenní íslo: …...................................………. I: ........................................
íslo obvodu ZO SV, o. s.: ….................……..
*PIJETÍ NOVÉHO LENA / *NAVÝŠENÍ POTU VELSTEV
* ZMNA ADRESY / *ZÁNIK LENSTVÍ KE DNI: …...............................
(*nehodící se škrtnte)
Zmna platí ode dne: …............................. 2012
Píjmení a jméno: ….............................................………………… Datum narození: …..............................
Adresa: …....................................................................................................................................
PS: …...................... Doruovací pošta: ….....................................................................................

Odbr asopisu:
Zánik odbru asopisu:

*Velaství

* OVP

ihned …*ano

*Velár

(*nehodící se škrtnte)

* ne (*nehodící se škrtnte), nebo až koncem roku 2012.

Poet velstev za 16 K: …..................................

CELKEM: …................................................... K

Vela bez velstev za 16 K: …...........................

CELKEM: …................................................... K
SOUET: …................................................... K

- 15 % pro ZO SV, o. s.: …................................................… K
85 % pro RV SV, o. s.: ….................................................. K
lenský píspvek po 200 K: ……………………………………………………………. K
CELKEM PRO RV SV, o. s.: ………………………………………………. K

Platba odeslána dne: ….............………….. 2012

*poštovní poukázkou / *pevodem z útu
(*nehodící se škrtnte)

V ………………………………… dne …....……… 2012

…………………………………………………………
jednatel ZO SV, o. s

razítko ZO SV, o. s.
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Píloha.2.c.

Strana.……………………..

ZOSV,o.s.:……………………………………………………………….

Evidennííslo:………………….……………………..

SEZNAMLENSPOTYVELSTEV,NAKTERÝJEZAPLACEN
LENSKÝPÍSP VEKNAROK2012
P.
.

Jménoapíjmení
neboobchodníjméno

Datumnarození
neboI

Ulice
PSobec(msto)

Poet
velstev

1

2

3

4

5

Penoszestrany……….

CelkemzaZOSV(penosnastranu………….)
PodpisarazítkoZOSV,o.s.
Vypltepsacímstrojemneboitelnhlkovýmpísmem.
Vyplnnýoriginálzašletespolens"Pedpisemlen.píspvk narok2012"
(píloha.2.a.)nasekretariátRVSV,o.s.,zásilkou
sdatovýmpoštovnímrazítkemnejpozdjido30.11.2011.
Datum:………………………..
59

63

Titul,jméno
apíjmení

Ulice,íslopopisné
PS,obec(msto)

Vypltepsacímstrojemneboitelnhlkovýmpísmem.
PodpisarazítkoZOSV,o.s.
VyplnnýoriginálzašletenasekretariátRVSV,o.s.,zásilkou
sdatovýmpoštovnímrazítkemnejpozdjido30.11.2011.
Datum:…………….……………………..

Datum
narození

OOSV,o.s.:…………………………………………………..

HROMADNÉVYAZENÍLENZEVIDENCEAODB RUASOPISNAROK2012

ZOSV,o.s.:…………………..………………………………….

Píloha.5.a.

67

Datum
narození

Titul,jméno
apíjmení

Vypltepsacímstrojemneboitelnhlkovýmpísmem.
VyplnnýoriginálzašletenasekretariátRVSV,o.s.,zásilkou
sdatovýmpoštovnímrazítkemnejpozdjido30.11.2011.

íslo
obvodu

OOSV,o.s.:…………………………………………………..

Název
asopisu

Poet
velstev

Datum:…………….……………………..

PodpisarazítkoZOSV,o.s.

Ulice,íslopopisné
PS,obec(msto)

ZAAZENÍNOVÝCHLENDOEVIDENCEAODB RUASOPISNAROK2012

ZOSV,o.s.:…………………..………………………………….

Píloha.5.b.

ZO (OO) SV, o. s.: .....................................................................
Evidenní íslo ZO (OO) SV, o. s.: .................................................
Okres: ........................................................................................

Píloha . 6.a.
ZO SV, o. s., vyplní a do 30. 11. 2011 zašle ve dvojím provedení OO SV, o. s.
OO SV, o. s., zašle do 15. 12. 2011 sekretariátu RV SV, o. s., sumá vetn jedné kopie výkaz od ZO SV, o. s.

VÝKAZ O VELASTVÍ V R V ROCE 2011
Sektor

Poet

1
Právnické osoby

1

Ostatní

2

Velai, lenové SV, o. s.

3

Velai v SV, o. s., bez vel

4

Neorganizovaní velai

5

Celkem

6

Poet velstev

k 1. 5.
2011
2

k 15. 9.
2011
3

Výnosy z kmenových velstev
Prmrný
Med
Vosk
4

5

Med

Celkový
Vosk

6

7

-------------------------------------------------------------------------------- zde odstihnte ----------------------------------------------------------------------------

ZO (OO) SV, o. s.: .....................................................................
Evidenní íslo ZO (OO) SV, o. s.: .................................................
Okres: ........................................................................................

Píloha . 6.a.
ZO SV, o. s., vyplní a do 30. 11. 2011 zašle ve dvojím provedení OO SV, o. s.
OO SV, o. s., zašle do 15. 12. 2011 sekretariátu RV SV, o. s., sumá vetn jedné kopie výkaz od ZO SV, o. s.

VÝKAZ O VELASTVÍ V R V ROCE 2011
Sektor

Poet

1
Právnické osoby

1

Ostatní

2

Velai, lenové SV, o. s.

3

Velai v SV, o. s., bez vel

4

Neorganizovaní velai

5

Celkem

6

Poet velstev

k 1. 5.
2011
2

k 15. 9.
2011
3
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Výnosy z kmenových velstev
Prmrný
Med
Vosk
4

5

Med
6

Celkový
Vosk
7

Velai – lenové SV, o. s. – ádek 3
Vysvtlivky:
Skupina
1-5
velstev
6 - 10
velstev
11 - 15
velstev
16 - 30
velstev
31 - 100
velstev
101 - 150
velstev
nad 150
velstev
Celkem
Vykoupeno medu
v kg v roce 2011
Poet koujících
vela
Poet koovných
voz
Poet koovných
pívs

Poet
vela

Poet zazim.
velstev

10

Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna
velstva - tedy i nelen v obvodu ZO SV, o. s.
Do ádku 2 zapište všechny majitele, které nelze
zaadit jako právnické nebo fyzické osoby,
napíklad velaské kroužky mládeže apod.
neuvedené v ádcích 1, 3, 5.
ádek 15 výkup medu - jen od len SV, o. s.

11

Odesláno dne: ............................................

12

Výkaz sestavil: ...........................................

7
8
9

13

Telefon/linka: .............................................

14
15
16
17

...................................................................
Razítko ZO SV, o. s., a podpisy pedsedy a jednatele

18

Vysvtlivky:

Velai – lenové SV, o. s. – ádek 3
Skupina
1-5
velstev
6 - 10
velstev
11 - 15
velstev
16 - 30
velstev
31 - 100
velstev
101 - 150
velstev
nad 150
velstev
Celkem
Vykoupeno medu
v kg v roce 2011
Poet koujících
vela
Poet koovných
voz
Poet koovných
pívs

Poet
vela

Poet zazim.
velstev

7
8

Ve „Výkazu“ musejí být uvedena všechna
velstva - tedy i nelen v obvodu ZO SV, o. s.
Do ádku 2 zapište všechny majitele, které nelze
zaadit jako právnické nebo fyzické osoby,
napíklad velaské kroužky mládeže apod.
neuvedené v ádcích 1, 3, 5.
ádek 15 výkup medu - jen od len SV, o. s.

9
10

Odesláno dne: ............................................

11

Výkaz sestavil: ...........................................

12
Telefon/linka:..............................................
13
14
15
16

...................................................................
Razítko ZO SV, o. s., a podpisy pedsedy a jednatele

17
18
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ZO (OO) SV, o. s.: ....................................................................
Evidenní íslo ZO (OO) SV, o. s.: ................................................
Okres: ................................................................................
Píloha . 6.b.

ZO SV, o. s., vyplní a do 30. 11. 2011 zašle ve dvojím provedení OO SV, o. s.
OO SV, o. s., zašle do 15. 12. 2011 sekretariátu RV SV, o. s., sumá vetn jedné kopie výkaz od ZO SV, o. s.

PÍLOHA VÝKAZU O VELASTVÍ V R V ROCE 2011
Poet matek odchovaných mimo vyšší chovy

1

Poet písun velstev celkem

2

- z toho za opylováním zemdlských plodin

3

- z toho za snškou do les

4

Poet pednášek uskutenných v ZO (OO) SV, o. s., v roce 2011
(i plánovaných)

5

Odesláno dne: ..............................

Razítko a podpisy ZO (OO) SV, o. s.: ..................

Výkaz sestavil: .............................

Telefon: ...................................................

----------------------------------------------------------------------- zde odstihnte ----------------------------------------------------------------------

Píloha . 6.b.

ZO (OO) SV, o. s.: ....................................................................
Evidenní íslo ZO (OO) SV, o. s.: ................................................
Okres: ................................................................................

ZO SV, o. s., vyplní a do 30. 11. 2011 zašle ve dvojím provedení OO SV, o. s.
OO SV, o. s., zašle do 15. 12. 2011 sekretariátu RV SV, o. s., sumá vetn jedné kopie výkaz od ZO SV, o. s.

PÍLOHA VÝKAZU O VELASTVÍ V R V ROCE 2011
Poet matek odchovaných mimo vyšší chovy

1

Poet písun velstev celkem

2

- z toho za opylováním zemdlských plodin

3

- z toho za snškou do les

4

Poet pednášek uskutenných v ZO (OO) SV, o. s., v roce 2011
(i plánovaných)

5

Odesláno dne: ..............................

Razítko a podpisy ZO (OO) SV, o. s.: ..................

Výkaz sestavil: .............................

Telefon: ...................................................
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Vysvtlivky k ádk m
„Pílohy výkazu o velaství v R v roce 2011“
1) uve te poet velích matek vychovaných leny vaší ZO (OO) SV, o. s., kteí nejsou
vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chov;
2) uve te celkový poet písun velstev, mlo by se jednat o souet ádk 3 a 4,
napíklad:
velstvo pisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 písuny,
20 velstev pisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 písun;
3) písuny k zemdlským plodinám, jinak viz ádek 2;
4) písuny do les, jinak viz ádek 2;
5) uve te i objednané pednášky, které se uskutení do konce roku 2011.

Vysvtlivky k ádk m
„Pílohy výkazu o velaství v R v roce 2011“
1) uve te poet velích matek vychovaných leny vaší ZO (OO) SV, o. s., kteí nejsou
vlastníky oblastních, uznaných nebo rozmnožovacích chov;
2) uve te celkový poet písun velstev, mlo by se jednat o souet ádk 3 a 4,
napíklad:
velstvo pisunuté 2x k plodinám a 1x do lesa = 3 písuny,
20 velstev pisunutých 2x k plodinám a 1x do lesa = 60 písun;
3) písuny k zemdlským plodinám, jinak viz ádek 2;
4) písuny do les, jinak viz ádek 2;
5) uve te i objednané pednášky, které se uskutení do konce roku 2011.
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