SMĚRNICE ČSV, z.s.
o registraci včelstev

č. 2/2016

V souladu se Stanovami ČSV a k jejich provedení vydává Republikový výbor ČSV (RV) tuto směrnici o
registraci včelstev:
1) Člen ČSV, který umístil v souladu s právními předpisy včelstva na stálém stanovišti v obvodu jiné
ZO, než ve které je veden v členské evidenci (dále jen registrující ZO), je povinen písemně neprodleně
své ZO oznámit umístění stanoviště (katastrální území, obec, osada, parcelní číslo), registrační číslo
stanoviště, počet včelstev na stanovišti. ZO je povinna tyto údaje zadat neprodleně do elektronické
členské evidence (CIS). Zadáním předepsaných údajů do CISu se registrující ZO dozví o chovateli, který
má umístěna včelstva na jejím území.
2) Registrující člen je povinen se spojit s registrující ZO za účelem potvrzení registrace v CISu. Tento
proces registrace je ukončen předložením veterinárních náležitostí k přesunu včelstev (je-li ZO
požadováno) a zaplacením registračního příspěvku, je-li stanoven a potvrzením registrace v CISu
funkcionářem registrující ZO. Po splnění těchto podmínek je registrující ZO povinna registraci

včelstev potvrdit bez zbytečného odkladu, zvát registrovaného člena na členské schůze a
informovat jej o změně nákazové situace a nařízených veterinárních opatření v místě umístění
včelstev.
3) Za stálé stanoviště se pro účely této směrnice považuje:
a) trvalé stanoviště, na kterém chovatel včel (člen ČSV) umístil včelstva za účelem jejich chovu s
využitím dostupných zdrojů snůšky,
b) přechodné nebo kočovné stanoviště, na které člen ČSV umístil včelstva za účelem opylování
hmyzosnubných plodin a k využití nektarové nebo medovicové snůšky, pokud na něm zůstanou
včelstva umístěna po 1. 10. kalendářního roku.
4) Člen ČSV – chovatel registrovaných včelstev je povinen spolupracovat s registrující organizací,
spolupracovat při plnění veterinárních opatření a platit roční registrační příspěvek, je-li registrující ZO
stanoven.
5) Změní-li člen počet registrovaných včelstev na stálém stanovišti ke dni zjišťování počtu včelstev k
zazimování, je povinen tuto skutečnost oznámit registrující i mateřské ZO.
6) V případě sporu, zda registrace byla provedena, je povinností člena prokázat, že splnil podmínky
registrace včelstev a registrační příspěvek na výzvu zaplatil.
7) Registrace včelstev je podmínkou pro poskytnutí příspěvku ze svépomocného fondu ČSV ke
zmírnění škod vzniklých na včelařském majetku člena na stálém stanovišti registrovaných včelstev a
také pro výplatu státních podpor a příspěvků na opylovací činnost včel a rozvoj včelařství. Plní též

důležitou evidenční funkci při provádění opatření podle veterinárních a dalších obecně závazných
předpisů, které se týkají chovu včel.
8) Stanovení registračního příspěvku je zakotveno ve Stanovách ČSV tak, že maximální výše
registračního příspěvku může být registrující ZO určena do výše členského příspěvku na člena, který je
příjmem registrující ZO od členů, které vede v členské evidenci.
9) Plnění ustanovení stanov a této směrnice je závazné pro všechny členy a ZO, jichž se týká. Jejich
neplnění je považováno za závažné porušení základních povinností členů, popř. ZO.
10) Základní organizace, u které má člen řádně registrována včelstva a má zaplacen registrační
příspěvek a splní další povinnosti dle odst. 3 této směrnice, nesmí tomuto členovi odmítnout
součinnost při ověřování případné škody vzniklé na včelařském majetku na stálém stanovišti včelstev
umístěném v jejím obvodu, nebo k poskytnutí státních podpor nebo příspěvků, případně provedení
veterinárních úkonů a opatření, která ZO zajišťuje ve spolupráci s SVS.
11) V případě sporu o registraci včelstev a o výši registračního příspěvku je povinností Rozhodčí
komise ČSV záležitost na podnět člena nebo příslušné ZO prošetřit, vést sporné strany ke smíru,
případně ve věci rozhodnout.
12) Směrnice ČSV, z.s. nabývá platnosti a účinnosti schválením RV ČSV dne 28.8.2016.
13) Vydáním této směrnice se ruší Směrnice ČSV č. 3/2011 k registraci včelstev schválená RV ČSV dne
13.8.2011.
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