STATUT
Chovatelského fondu ČSV, z.s.
§1
Úvodní ustanovení
1.
2.

3.

Český svaz včelařů, z.s. je ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon) uznaným
chovatelským sdružením včely medonosné kraňské (Apis melifera carnica).
Jedním ze základních účelů Českého svazu včelařů (dále jen svaz) ve smyslu čl.
4, písm. m) Stanov je i zřizování účelových fondů ke krytí nebo zmírnění škod a
úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy,
při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění
jednotlivých úseků činnosti.
V souladu se Stanovami ČSV a Chovatelským řádem ČSV zřídil Republikový
výbor ČSV (RV) Chovatelský fond ČSV (dále jen fond).

§2
Účel fondu
Hlavním účelem fondu je krytí nákladů při plnění úkolů ČSV souvisejících s činností
uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské.

§3
Zdroje fondu
1. Základním zdrojem fondu jsou administrativní poplatky vybírané podle
Chovatelského řádu.

2. Republikový výbor může rozhodnout o dotování fondu z dalších zdrojů v rámci
úprav rozpočtu RV ČSV na běžný rok.

§4
Použití fondu
1. Z fondu se hradí:
a)

Cestovné, jiné náklady a případné odměny vynaložené v souvislosti
s kontrolní činností v šlechtitelských chovech (stanoví předsednictvo RV
(PRV) svým usnesením),

b)

náklady na vytvoření, rozvíjení a udržování modulu „chovy“ v Centrálním
informačním systému ČSV, faktury musí přesně specifikovat náklady
(investiční-neinvestiční),

c)

náklady spojené s vedením fondu,

d)

náklady vynaložené na činnost chovatelské komise (cestové, refundace
mezd apod. dle příslušné směrnice svazu),

e)

náklady na odborné rozbory, analýzy a posudky.

2. Z fondu mohou být na návrh předsedy chovatelské komise (dále jen CHK) a po
souhlasu PRV hrazeny případně i jiné mimořádné výdaje související s činností
dle Chovatelského řádu ČSV.
3. CHK dozírá na řádné hospodaření s prostředky fondu.
4. Za věcnou správnost čerpání prostředků z fondu odpovídá předseda CHK.

5. Za finanční správnost čerpání prostředků ČSV odpovídá pověřený pracovník
sekretariátu RV ČSV.

§5
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Prostředky fondu jsou vedeny odděleně od ostatních finančních prostředků na
samostatném bankovním účtu se stejnými pravidly, s jakými jsou vedeny ostatní
účty svazu.

2.

Tajemník sekretariátu předkládá PRV dvakrát ročně (tj. v rámci pololetní a roční
zprávy o činnosti) informaci o hospodaření fondu.

3.

Statut Chovatelského fondu ČSV byl schválen RV ČSV dne 26.8.2017.
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