X.
SMùRNICE â. 3/1998/S
O EKONOMICKÉ PODPO¤E
VY··ÍCH CHOVÒ
CHARAKTERISTIKA:
Tato smûrnice stejnû jako chovatelsk˘ ﬁád byla vydána za úãelem zkvalitnûní chovu vãel a v zájmu podpory chovu vãely kraÀské.
Byla schválena ÚV âSV dne 15. 3. 1998.
ÚPLNÉ ZNùNÍ:
§1
Vymezení pojmÛ
Pro úãely této smûrnice se rozumí:
a) vy‰‰í chov je oblastní, uznan˘ nebo rozmnoÏovací
chov ve smyslu chovatelského ﬁádu;
b) inseminovaná matka je matka oplozená instrumentální metodou;
c) v˘bûrová matka je matka pﬁirozenû spáﬁená z v˘bûru selektivního programu, tj. matka, jejíÏ mateﬁská linie byla minimálnû po dobu dvou sezon sledována prÛkaznû na hygienické chování k po‰kozenému plodu a intenzitu varroázy;
d) pﬁirozenû spáﬁená matka je matka spáﬁená pﬁirozen˘m zpÛsobem na trubãím shromaÏdi‰ti.
§2
Pﬁíspûvek na prodané matky
a) âSV mÛÏe ze sv˘ch prostﬁedkÛ, z prostﬁedkÛ dotace na ãinnost obãanského sdruÏení, nebo z jin˘ch zdrojÛ poskytnout pﬁíspûvek na prodané
matky.
b) Pﬁíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut pouze na matky inseminované, v˘bûrové nebo pﬁirozenû spáﬁené,
dodané vy‰‰ím chovem v pﬁíslu‰ném kalendáﬁním roce jinému chovateli vãel - ãlenu âSV.
c) Pﬁíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut pouze na matky, jejichÏ prodejní cena nepﬁekroãila limit, pro pﬁíslu‰n˘ rok stanoven˘ PÚV âSV.
d) Pﬁíspûvek mÛÏe obdrÏet jen takov˘ vy‰‰í chov, kter˘ splÀuje podmínky pro trvání vy‰‰ího chovu stanovené chovatelsk˘m ﬁádem. U chovÛ oblastních
a uznan˘ch platí dále limit minimálnû 100 matek
dodan˘ch jinému chovateli - ãlenu âSV.
§3
Postup pﬁi pﬁiznání pﬁíspûvku
na prodané matky
a) O pﬁíspûvek Ïádá pﬁíslu‰n˘ vy‰‰í chov.
b) Îádost musí b˘t podána spoleãnû s hlá‰ením
o ãinnosti vy‰‰ího chovu, na formuláﬁi distribuovaném âSV. Îádost musí b˘t podána do 15. 10.
pﬁíslu‰ného roku.
c) Nedûlitelnou pﬁílohou Ïádosti musí b˘t seznam obsahující jména a adresy odbûratelÛ
matek spoleãnû s mnoÏstvím matek odebran˘ch. Cena prodan˘ch matek musí b˘t doloÏena úãetními doklady (pﬁíjmov˘ pokladní doklad, po‰tovní stvrzenka nebo faktura).
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d) V˘‰i dotace na jednotlivé kategorie stanoví
PÚV âSV po uzávûrce v‰ech Ïádostí o pﬁíspûvek v pﬁíslu‰ném kalendáﬁním roce.
e) âástka dotace bude poukázána bankovním
pﬁevodem na úãet nebo po‰tovní poukázkou.
f) Sekretariát ÚV âSV je oprávnûn provést kontrolu správnosti cen a poãtu dodan˘ch matek
u odbûratelÛ.
§4
Pﬁíspûvek na chovn˘ materiál
a) âSV mÛÏe vy‰‰ím chovÛm poskytnout pﬁíspûvek na nákup chovného materiálu z oblastních
nebo uznan˘ch chovÛ.
b) V˘‰i pﬁíspûvku stanovuje PÚV âSV.
c) Pﬁíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut pﬁi prodeji minimálnû 100 inseminovan˘ch, v˘bûrov˘ch
a pﬁirozenû spáﬁen˘ch matek ãlenÛm âSV celkem a souãasnû pﬁi splnûní podmínek pro trvání vy‰‰ího chovu uveden˘ch v chovatelském ﬁádu. U prvních 100 prodan˘ch matek
mÛÏe b˘t pﬁispûno na nákup 4 inseminovan˘ch matek, u kaÏd˘ch dal‰ích 100 na jednu
matku.
d) Pﬁíspûvek na chovn˘ materiál mÛÏe b˘t v˘jimeãnû poskytnut vy‰‰ímu chovu, kter˘ nesplnil v daném roce podmínky pro ãinnost chovu
podle chovatelského ﬁádu, pokud jde o zaãínající chov nebo chov, jenÏ prokázal nesplnûní
z objektivních dÛvodÛ a existuje záruka dal‰ího plnohodnotného fungování.
e) O pﬁíspûvek na nákup chovného materiálu Ïádá pﬁímo pﬁíslu‰n˘ vy‰‰í chov souãasnû se Ïádostí o poskytnutí pﬁíspûvku na prodané matky.
f) Pﬁíspûvek bude poukázán spoleãnû s dotací na
prodané matky.
§5
Ostatní pﬁíspûvky
a) PÚV âSV mÛÏe rozhodnout podle situace
v pﬁíslu‰ném roce o pﬁiznání dal‰ích pﬁíspûvkÛ
vy‰‰ím chovÛm. Jde napﬁíklad o pﬁíspûvek na
léãiva, na vy‰etﬁení vzorkÛ vãel na nemoci
a pﬁítomnost parazitÛ a podobnû.
b) Souãasnû s rozhodnutím o pﬁiznání dal‰ích
pﬁíspûvkÛ urãí PÚV i organizaãní postup jejich udûlení.

