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Registrační číslo požadavku*

Požadavek na zajištění vzdělávací akce

Český svaz včelařů
 

1. Údaje o organizační jednotce

Šlechtění včel

Právní předpisy související se včelařstvím

Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího 
plodu

Práce se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích mládeže

Kurz prohlížitelů včelstev

Kurz technického charakteru

Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel

5. Téma semináře **

Ekonomická a kontrolní činnost žadatele v oblasti včel

4. Téma praktického kurzu **

Kurz pro začínající včelaře

Kurz chovu matek

Kurz učitelů včelařství

Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu včel

18. Telefon, e-mail přednášejícího: 19. Termín akce (datum, čas): 20. Místo akce: 

Organizační jednotka (ZO, OO ČSV) pověřuje a zmocňuje SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky
(dále jen zmocněnec), aby zajistila svým jménem v souladu se směrnicí ČSV číslo 7/2016
provedení vzdělávací akce.

3. Žádáme o zajištění přednášejícího:
16. Jméno přednášejícího: 17. Adresa přednášejícího:

2. Zmocnění

12. Název banky: 13. Číslo účtu: 14. Kód banky: 15. Specifický symbol:

8. PSČ: 9. Telefon: 10. Fax: 11. E-mail:

4. Číslo popisné: 5. Číslo orientační: 6. Obec: 7. Část obce, městská část:

2. Kontaktní adresa: Příjmení a jméno

Křemencova 8

115 24  Praha 1

tel: +420 224 932 423

1. Základní organizace nebo okresní organizace Českého svazu včelařů:

3. Ulice 



▪

▪

▪

▪

▪

▪

"Já níže podepsaný/á se tímto zavazuji k vrácení finančních prostředků mnou neoprávněně získaných v rámci 
tohoto opatření prostřednictvím ČSV, z.s., a k zaplacení vyměřených sankcí dle evropské legislativy a případného
penále, a to vše do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich vrácení a zaplacení. Beru tímto na vědo-
mí, že sankce a případné penále, které vznikly v příčinné souvislosti s mým porušením dotačních podmínek
v rámci mého požadavku na poskytnutí dotace na toto opatření, jsou uděleny v souladu s čl. 9 odst. 2
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368, v platném znění. V případě, že po mně bude na základě
rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu vymáhána pohledávka, souhlasím s jejím
započtením proti poskytnuté dotaci. Započtení pohledávky je v souladu s ustanovením § 1982 zákona
č. 89/2012Sb., (občanský zákoník)."

* žadatel nevyplňuje
** žadatel zaškrtne

doporučuje se, aby organizační složka sledovala, zda přednášející splnil svou povinnost dle směrnice
a nařízení.

21. Místo vyhotovení požadavku: 22. Datum (den, měsíc, rok):

8. Závazek žadatele

23. Razítko a podpis oprávněné osoby:

7. Organizační jednotka (ZO, OO ČSV) bere na vědomí, že:

vyplatí ze svého okamžitě po provedení vzdělávací akce přednášejícímu cestovné dle vzájemné dohody,
dále zaplatí případný nájem a další možné náklady;

odměnu přednášejícímu zaplatí na základě předložení potvrzené dohody o provedení vzdělávací akce
s prezenční listinou zmocněnec - SOUV-VVC, o.p.s.; 

zbývající částku dotace po obdržení dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu a po odečtu
odměny přednášejícímu zašle zmocněnec na účet organizační složky;

žádost o zajištění vzdělávací akce je třeba zaslat zmocněnci na adresu SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135,
538 25 Nasavrky neprodleně po dohodě s přednášejícím, nejpozději do 15. 5. příslušného dotačního
období. Pokud tuto podmínku nesplní, vystavuje se nebezpečí, že neobdrží příslušnou dotaci;

pokud přednášející nepředloží zmocněnci řádně a včas, tj. do 15. 7. příslušného dotačního období
potvrzenou dohodu o provedení vzdělávací akce, včetně prezenční listiny, nebude možné na tuto akci
čerpat dotaci dle nařízení; 

Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné

Právní otázky ve včelařství

Včelí produkty a apitherapie

Ošetřování včelstev během kalendářního roku

Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy

Historie včelařství

Pastva, ekologie a kočování včel

Racionalizace chovu včel

Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel 

Chov včelích matek

Šlechtitelská práce včel

Ekologický a přírodě blízký chov včel

6. Téma přednášky **

Včelařství v České republice a v Evropské unii

Problematika středních a velkých včelařských podniků

Tlumení nákaz včel
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