SMĚRNICE ČSV, z.s.
o členských příspěvcích
č. 1/2016
I.
ÚVOD
Republikový výbor Českého svazu včelařů, z.s. (RV) vydává v souladu se Stanovami Českého
svazu včelařů, z.s. (ČSV) a k jejich provedení tuto směrnici, jejímž účelem je zejména
stanovení obecných podmínek při určení:
- výše členských příspěvků placených členy ČSV na kalendářní rok,
- rozdělení a užití členských příspěvků,
- postupu při vybírání členských příspěvků a jejich odvodu.
II.
STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
A JEJICH DĚLENÍ V KALENDÁŘNÍM ROCE
1. Členský příspěvek je zásadně roční a skládá se ze složky na člena a ze složky na
zazimované včelstvo, tj. včelstvo, které skýtá záruku úspěšného přezimování. Člen bez
včelstev platí členský příspěvek na člena a částku vybíranou na jedno zazimované včelstvo.
2. Člen přijatý v průběhu kalendářního roku je povinen zaplatit příslušný členský příspěvek na
kalendářní rok v plné výši při přijetí za člena.
3. Zanikne-li členovi členství v průběhu kalendářního roku, na který má zaplacen členský
příspěvek, tento členský příspěvek se nevrací, nevrací se ani jeho alikvotní část.
4. Zaniklo-li členství členovi před začátkem kalendářního roku, na který již zaplatil členský
příspěvek, vrátí jej sekretariát RV ČSV, pokud mu byl již poukázán, na žádost člena (popř.
pozůstalých) prostřednictvím základní organizace ČSV (ZO), která jej vedla v členské
evidenci. V případě, že tento členský příspěvek ZO dosud neodvedla, vrátí jej na žádost člena
přímo tato ZO.
5. Členský příspěvek se schvaluje každoročně na následující kalendářní rok předem, a to
nejpozději do konce srpna.
6. RV ČSV na tomto zasedání kromě konkrétní výše příspěvku stanoví způsob jeho rozdělení
a užití a podmínky placení a odvodu příspěvků a to i v průběhu kalendářního roku.
7. Pokud RV ČSV do konce srpna neprojedná a neschválí výši a podmínky placení členského
příspěvku na následující kalendářní rok, má se za to, že platí dosavadní stav a členské
příspěvky i podmínky jejich placení, dělení a užití se nemění.
8. Od povinnosti placení členských příspěvků jsou osvobozeny včelařské kroužky mládeže a
jejich členové.
9. Jestliže byl za člena přijat dědic po zemřelém členovi, jenž měl zaplacen členský příspěvek,
započte se tomuto přijatému členovi členský příspěvek zaplacený zemřelým členem
(zůstavitelem).

III.
VYBÍRÁNÍ, PLACENÍ A ODVOD ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
NA KALENDÁŘNÍ ROK
1. Členský příspěvek na kalendářní rok vybere od člena ZO ČSV, která jej vede v členské
evidenci tak, aby jej mohla převést RV ČSV na stanovený bankovní účet do 31. 1.
kalendářního roku, na který je příspěvek placen.
2. ZO odvádí RV ČSV souhrn členských příspěvků jednou částkou podle schváleného
rozdělení a užití členských příspěvků.
3. Od člena, který byl přijat v průběhu kalendářního roku, vybere příslušná ZO členský
příspěvek při jeho přijetí. Členský příspěvek ZO ČSV vypočte a odvede neprodleně po jeho
vybrání na příslušný účet RV ČSV.
4. V případě, že je ZO ČSV v prodlení s odvodem členských příspěvků, je povinna uhradit
vícenáklady ve výši 2 procent z dlužné částky za každý (i započatý) měsíc prodlení.
Předsednictvo RV ČSV může tyto vícenáklady účtované příslušné ZO ČSV na základě její
odůvodněné žádosti prominout.
5. Okresní organizace ČSV (OO ČSV) obdrží od RV ČSV stanovený procentní podíl
z členského příspěvku vybraného na včelstvo neprodleně po odvodu členských příspěvků
všemi ZO v obvodu působnosti OO ČSV.
IV.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PŘI NAVÝŠENÍ POČTU VČELSTEV
V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO ROKU
1. Člen, který po zaplacení členských příspěvků na zazimovaná včelstva zvýší v průběhu
roku, na který má zaplaceny členské příspěvky, počet včelstev a chce zaplatit členské
příspěvky především v zájmu plného využití výhod svépomocného fondu ČSV i na tento
navýšený počet, oznámí tuto skutečnost své ZO ČSV. Pokud člen bez včelstev začne
v průběhu roku chovat včelstva, může doplatit v daném roce složku příspěvku za počet
chovaných včelstev, snížený o jedno.
2. ZO ČSV je povinna zkontrolovat, zda uvedený počet včelstev odpovídá skutečnosti.
3. ZO ČSV zaznamená zvýšený počet včel do CIS do rubriky evidence (CIS) a provede
platbu.
4. V rámci dělby práce na sekretariátu RV ČSV po obdržení platby členského příspěvku,
oznámí ekonomické oddělení tuto skutečnost právnímu oddělení, které vede agendu
svépomocného fondu ČSV.
5. Jestliže po uplynutí 30 dnů od zaevidování navýšeného počtu včelstev vznikne členovi
škoda na včelařském majetku, vychází se při výpočtu příspěvku ze SF z celkového počtu
zaevidovaných včelstev.
6. Výše členských příspěvků na dodatečně zaevidovaná včelstva je stejná jako u včelstev
přihlášených k zazimování v řádném termínu bez ohledu na délku části kalendářního roku, na
který jsou tyto členské příspěvky placeny.
V.
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ VNITROSVAZOVÝCH PŘEDPISŮ
TÝKAJÍCÍCH SE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
1. Členství v ČSV zaniká podle Stanov ČSV dnem 1. 3. kalendářního roku, na který člen
nemá zaplacen členský příspěvek.
2. Výroční členská schůze, popř. členská schůze příslušné ZO ČSV může schválit placení
členských příspěvků, případně zápisného, které jsou příjmem základní organizace.

3. Zaplacení a odvod členského příspěvku do rozpočtu RV ČSV je podmínkou pro poskytnutí
příspěvku na náhradu škody podle Statutu svépomocného fondu ČSV.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tvorba, placení, odvod, dělení a užití členského příspěvku, není-li Stanovami ČSV
stanoveno jinak, je plně v kompetenci RV ČSV.
2. Vydáním této směrnice se ruší Směrnice ČSV č. 2/2011 schválená RV ČSV dne 13.8.2011
ve znění změn schválených RV ČSV 20.11.2011.
3. Směrnice ČSV, z.s. č. 1/2016 o členských příspěvcích je platná a účinná ode dne schválení
RV ČSV dne 28.8.2016.
4. Znění směrnice obsahuje změny schválené RV ČSV 22.8.2020.
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