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I.
ROZPIS TERMÍNŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTNUTÍM
DOTACE 1.D. V ROCE 2016
A S ODVODEM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017
DO ROZPOČTU RV ČSV, z. s.
nejpozději do
(pro platnost všech žádostí a dokumentů je rozhodující datum na poštovním razítku)
CHOVATEL VČEL

Termín

Komu

Co
„Příloha k žádosti dotačního programu 1.D – Podpora
včelařství“ (naleznete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2016).
„Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce
2016“ (naleznete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2016).

Do
14. 9. 16

Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné základní
organizace ČSV, z. s., než u které je požadováno poskytnutí
dotace 1.D. pro včelaře
(naleznete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2016).
ZO ČSV, z. s.,
s výjimkou *)

„DOPORUČUJEME včelařům, členům ČSV v zájmu
eliminace rozdílů, na která je žádána dotace 1.D., aby
současně
s mezi stavem včelstev v ústřední evidenci a
počtem včelstev žádostí předložili kopii aktuálního
POTVRZENÍ O REGISTRACI
V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI
CHOVATELE z ČMSCH“. ZO ČSV, z. s. odevzdává
hromadně na adresu Českomoravská společnost chovatelů,
a.s. Hradištko 123, 259 09 Hradištko pod Medníkem.
*) žádostí nečlenů svazu, kteří mají včelstva umístěna na území, které není pokryto žádnou
ZO ČSV, z. s.
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ZO ČSV, z. s.

Termín

Komu

Co
„Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2016“ –
POSÍLEJTE vytištěnou po uzávěrce CIS
„Jmenný seznam hobby včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce
2016“ – POSÍLEJTE vytištěný po uzávěrce CIS

Do
30. 9. 16

Sekretariátu
RV ČSV, z. s.

Jmenný seznam profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D.
v roce 2016“ – POSÍLEJTE vytištěný po uzávěrce CIS. Pokud
nemáte žádného včelaře s počtem včelstev 150 a více – CIS
nevygeneruje.
Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (tj. kopie bankovního
výpisu předmětného účtu nebo kopii smlouvy o zřízení
bankovního účtu) – již NEPOSÍLEJTE, pouze si zkontrolujte
v programu CIS, že máte účet dobře zadaný.

Podepsaný originál „Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena
dotace 1.D. v roce 2016“ – POSÍLEJTE vytištěný po uzávěrce CIS
Podepsaný originál „Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla
vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ – POSÍLEJTE vytištěný po
uzávěrce CIS. Pokud nemáte žádného včelaře s počtem včelstev
150 a více – CIS nevygeneruje.
„Výkaz o včelařství v ČR v roce 2016“ – již NEPOSÍLEJTE
zpracuje CIS
„Příloha k výkazu o včelařství v ČR v roce 2016“ – již
NEPOSÍLEJTE zpracuje CIS
„Předpis členských příspěvků na rok 2017“ – již NEPOSÍLEJTE
zpracuje CIS
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1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce
2016 za jednotlivé hobby včelaře“ – POSÍLEJTE vytištěný po
uzávěrce CIS

Do
30. 11. 16

Sekretariátu
RV ČSV, z. s.

1x originál „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce
2016 za jednotlivé profesionální včelaře“ – POSÍLEJTE vytištěný
po uzávěrce CIS. Pokud nemáte žádného včelaře s počtem
včelstev 150 a více – CIS nevygeneruje.
„Předpis členských příspěvků na rok 2017“ – NEPOSÍLEJTE zpracuje CIS

Do
31. 12. 16

Sekretariátu
RV ČSV, z. s.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY za členské příspěvky na rok 2017
POSÍLEJTE na účet číslo 7430011/0100.

OO ČSV, z. s.
Termín

Komu

Co

Sumarizace „Výkazu o včelařství v ČR v roce 2016“ včetně
výkazů od jednotlivých ZO ČSV, z. s. - již NEPOSÍLEJTE zpracuje CIS

Do
15. 12. 16

Sekretariátu
RV ČSV, z. s.

Sumarizace „Příloh k výkazu o včelařství v ČR v roce 2016“
včetně výkazů od jednotlivých ZO ČSV, z. s. – již
NEPOSÍLEJTE - zpracuje CIS
Řádně zkontrolované a podepsané originály „Seznamu hobby
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“, „Seznamu
profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce
2016“ a doložené plné moci nebo kopie převodního příkazu
(poštovních poukázek) od jednotlivých ZO ČSV, z. s.
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Upozorňujeme:
Tento oběžník již bude zasílán pouze elektronickou poštou a bude
zveřejněn na našich stránkách www.vcelarstvi.cz
● ZO ČSV, z. s. si z originálu „Jmenného seznamu hobby včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce
2016“, „Jmenného seznamu profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“,
„Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“, „Seznamu
profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ a všech dokumentů
týkajících se výplaty dotace pořídí kopie. Kopie si ZO ČSV, z. s. uschová pro případnou kontrolu
(založeny musejí být po dobu nejméně 10 let).
● V případě prodlení se zaplacením členského příspěvku mohou být příslušné ZO ČSV, z. s.
účtovány vícenáklady ve formě penále.
● Za správnost výplaty a vyúčtování odpovídá výbor a revizní komise ZO ČSV, a výbor a revizní
komise OO ČSV, z. s.
● Finanční prostředky určené k výplatě dotace budou zasílány na základě údajů uvedených
v „Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2016“ a ve „Jmenném seznamu hobby včelařů
žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“, „Jmenném seznamu profesionálních včelařů žádajících o
dotaci 1.D. v roce 2016“ od základních organizací. Pozdější žádosti o doplatky nebudou
vyřizovány! Věnujte proto zvýšenou pozornost vyplňování příslušných formulářů.
● Vzhledem k přísným pravidlům hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze
státního rozpočtu Vás žádáme o dodržení pokynů a termínů vyúčtování!

II.
POSKYTNUTÍ „NÁRODNÍ“ DOTACE 1.D. V ROCE 2016
Ministerstvo zemědělství České republiky na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydalo v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky č. 1 030 z 36. schůze konané dne 17. prosince 2015 „Zásady, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství“.
ÚČEL: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
PŘEDMĚT DOTACE 1.D: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.
SUBJEKT: včelař chovající včely na území České republiky. Český svaz včelařů, z. s., který
zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na
území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.
FORMA DOTACE:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

VÝŠE DOTACE:
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do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.
POZNÁMKA:
zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm
plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).
Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s., a jeho organizačních jednotek (dle
jmenného seznamu hobby včelařů a jmenného seznamu profesionálních včelařů a počtu
chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytování dotace je umožnění
komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci
Českého svazu včelařů, z. s.
Včelař, který je členem ČSV, podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., ve
které je jako člen evidován. Včelař, který není členem ČSV podává žádost u základní organizace
Českého svazu včelařů, z. s., na jejímž území má umístěna včelstva. V případě, že základních
organizací, na jejichž území má včelař umístěna včelstva, je více, pak člen ČSV podává žádost u
základní organizace, ve které je členem a včelař, který není členem ČSV, podává žádost u jedné
z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený
počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace nepodal žádost o dotaci.
Podpora poskytovaná pro profesionální včelaře (včelař, který chová 150 a více včelstev) bude
poskytována v režimu de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI:
● Doklad o vývoji stavu včelstev od roku 2006 (předkládá Český svaz včelařů, z. s.).
Obecné pokyny pro poskytnutí dotace v roce 2016 najdete ve vnitřní příloze časopisu Včelařství
č. 8/2016. Pro pochopení podmínek a mechanizmu výplaty dotace je nutné se s tímto materiálem
podrobně seznámit.
Organizační pokyny pro ZO ČSV, z. s.:
Podle „Zásad“ vydává Český svaz včelařů, z. s. vnitřní směrnici k administraci dotace 1.D. pro rok
2016.
V roce 2016 budou funkcionáři všech ZO ČSV, z. s., zpracovávat dotaci a následně členské
příspěvky, výkazy o včelařství v programu CIS. Dle sdělení programátora jsou již všechny ZO ČSV, z.
s., přihlášeny v CIS. Žádáme funkcionáře okresních organizací, aby pomohli funkcionářům ZO ČSV,
z.s., které budou v roce 2016 pracovat v CIS poprvé. Formuláře v papírové podobě již nejsou
přílohou tohoto oběžníku.
1) PODÁNÍ „ŽÁDOSTI“
Žadatel (včelař) podává „Žádost“ na formuláři „Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.“, jehož
součástí je i „Čestné prohlášení“. Pokud přikládá i "Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO
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ČSV, z. s.", stává se rovněž součástí „Žádosti“. Včelař, který má 150 včelstev a více, vyplní i
třetí a čtvrtou stranu, kde je Čestné prohlášení žadatele k podpoře de minimis.
Profesionální včelař (včelař, který má 150 včelstev a více) odevzdává žádost 2x. Jednu si
ponechá ZO a druhou připojí ke „Jmennému seznamu“.
Pod písmenem A přílohy časopisu Včelařství 8/2016 jsou údaje, které vyplňuje fyzická osoba
(FO). Pod písmenem B této přílohy jsou údaje, které vyplňuje právnická osoba (PO). V „Žádosti“
pro fyzickou osobu je žadatel povinen vyplnit všechny požadované údaje, včetně rodného čísla. V
„Žádosti“ pro právnickou osobu musejí být vyplněny také všechny předepsané údaje, včetně
identifikačního čísla.
Do „Žádosti“, případně i "Potvrzení o umístění včelstev" vyplňte i registrační čísla chovatele
a stanoviště.
Včelař člen ČSV, z. s. podává „Žádost“ v termínu do 14. září 2016 včetně (datum poštovního
razítka) základní organizaci ČSV, z. s., kde je členem.
Neorganizovaný včelař (nečlen ČSV, z. s.) podává „Žádost“ u ZO ČSV, z. s., na jejímž území má
umístěna včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má nečlen svazu
umístěna včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich. „Žádost“ podá také v termínu do 14.
září 2016 včetně.

UPOZORNĚNÍ - NOVÉ
V případě, že včelstva, na která se žádá dotace, jsou umístěna na území, které není pokryto
základní organizací ČSV:
1. Včelař člen ČSV, z. s., žádá o dotaci u své mateřské základní organizace, která má možnost
ověření údajů na tomto území. "Potvrzení o umístění včelstev" se nevyžaduje.
2. Neorganizovaný včelař (nečlen ČSV, z. s.) podává žádost na sekretariát ČSV. Dotace bude
vyplácena v hotovosti nebo bankovním převodem. Vyplatit dotaci v hotovosti lze i na základě plné
moci, ta však musí být úředně ověřena a zmocněnec se musí prokázat občanským průkazem.
Termín výplaty dotace bude uveřejněn na webu svazu www.vcelarstvi.cz v návaznosti na přijetí
finančních prostředků na účet svazu. Chovatel na sekretariátu převezme částku dotace v plné výši
(sazba na zazimované včelstvo krát počet včelstev) a obdrží „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí
dotace 1.D v r. 2016. V případě výplaty převodem na účet bude „Sdělení“ posláno poštou.
Provádět ověření pravdivosti údajů počtu a síly včelstev na stanovišti může člen ÚKK ČSV, z.s.,
nebo jiná pověřená osoba z ČSV.
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené
lhůtě do 14. 9. 2016 dotace se neposkytne!
Pokud žadatel (včelař), mající včelstva umístěna na území více organizací, nepředloží společně
s "Žádostí" i "Potvrzení o umístění včelstev" může žádat dotaci pouze na počet včelstev
umístěných v obvodu základní organizace, kde podává žádost. Žádost o poskytnutí dotace na
vyšší počet včelstev bude pokládána za nesprávně vyplněnou a dotace nebude poskytnuta.
„Žádosti“ s „Čestným prohlášením“ a "Potvrzením" od žadatelů včelařů zůstanou uloženy u ZO
ČSV, z. s. po dobu 10 let.
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2) PODÁNÍ „SUMÁRNÍ ŽÁDOSTI“ A „JMENNÝCH SEZNAMŮ“
ZO ČSV, z. s. doplní dle předložených „Žádostí“ („Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.“) od
včelařů do systému CIS veškeré potřebné údaje: jména a příjmení nebo obchodní jméno
žadatelů, datum narození, rodné číslo (u obchodního jména identifikační číslo) a registrační číslo
chovatele, adresu včetně PSČ, počet včelstev, dotaci celkovou (tj. požadovanou – na jedno
včelstvo 180 Kč) a tím získá podklady pro „Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2016“
a vytisknou „Jmenný seznam hobby včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“, (jedná se o
seznam bez podpisů) a „Jmenný seznam profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce
2016“. Tyto „Jmenné seznamy“ slouží jako doklad k celkové žádosti o dotaci za Český svaz
včelařů, z. s. pro Ministerstvo zemědělství České republiky. Proto vás žádáme o jejich pečlivé
zpracování (nastavení konfigurace v programu na 180 Kč) a důkladné překontrolování. Ke
„Jmennému seznamu profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“ přiložte
i „Žádosti“ od jednotlivých včelařů. U hobby včelařů se nepřikládají. Seznam je zpracován
podle požadavků Ministerstva zemědělství ČR.
ZO ČSV, z. s. zašle nejpozději do 30. září 2016 na sekretariát RV ČSV, z. s. jedenkrát „Sumární
žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2016“. Zároveň se „Sumární žádostí“ zašle originál
„Jmenného seznamu hobby včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“ a „Jmenný seznam
profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“. Základní organizace ČSV, z. s.,
které používají účet OO ČSV, z. s., musí do systému CIS zadat číslo příslušné OO ČSV, jinak se
jim Sumární žádost nevytiskne. Na „Sumární žádosti“ doručené po termínu 30. září 2016 nelze
brát zřetel. Nahlášená výše počtu včelstev je konečná. ZO ČSV, z. s. vyplní na žádosti také
svoje identifikační číslo a evidenční číslo. Na „Sumární žádosti“ se vyplňuje kolonka „Počet
žádajících včelařů“, která musí souhlasit se součtem počtu včelařů ve „Jmenném seznamu
žádajících hobby včelařů o dotaci 1.D. v roce 2016“ a „Jmenném seznamu profesionálních včelařů
žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“. Další kolonky vyplňte přesně, předejdete tak možnému
opoždění výplaty finančních prostředků.
3) VÝPLATA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Po poskytnutí finančních prostředků Ministerstvem zemědělství ČR zašle sekretariát RV ČSV, z.
s. obratem požadované finanční prostředky z účtu vedeného u Raiffeisen banky, a. s., č.
790390/5500, na účet ZO ČSV, z. s.
ZO ČSV, z. s. po obdržení finančních prostředků tyto neprodleně vyplatí jednotlivým včelařům,
kteří o dotaci požádali a splňují podmínky pro vyplacení dotace. Ti potvrdí příjem podpisem do
„Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ nebo do „Seznamu
profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“, (seznam s podpisy
včelařů). Současně při výplatě finančních prostředků předá ZO ČSV, z. s. jednotlivým žadatelům i
„Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“. Pokud ZO ČSV, z. s., bude některému včelaři
zasílat platbu poštovní poukázkou nebo převodním příkazem, nesmí z určené částky odečíst
členský příspěvek na rok 2016 ani poplatky za poštovné a příspěvky pro ZO ČSV, z. s.
Finanční prostředky určené na výplatu dotace jsou z rozpočtu ČR a musí být vyplaceny a
vyúčtovány v plné výši dle „Rozhodnutí“, které vydá MZe ČR. Poštovné hradí základní organizace
ze svých prostředků. V případě zasílání finančních prostředků poštou nebo převodním příkazem
musí ZO ČSV, z. s. též odeslat „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“. V „Seznamu
hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ a v „Seznamu profesionálních
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ v kolonce podpis bude uvedeno „poštovní
poukázkou č. 1, 2, 3, atd.“ nebo „převodním příkazem“ a číslo účtu příjemce dotace. V příloze
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seznamu budou kopie těchto poštovních poukázek a kopie výpisu z účtu, na kterém označíte
jména včelařů, kterým byla dotace poskytnuta převodním příkazem.
Ve formuláři „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“ není uvedeno registrační číslo a
datum rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR. Toto registrační číslo, datum rozhodnutí a výše
dotace bude zveřejněno v dalším oběžníku a na stránkách www.vcelarstvi.cz .
ZO ČSV, z. s. si po vyplacení finančních prostředků zkontroluje, zda má všechny žádající včelaře
o dotaci řádně podepsané v „Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce
2016“ nebo v „Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ a
pořídí si kopii.
Nejpozději do 30. listopadu 2016 včetně odešle ZO ČSV, z. s. na příslušnou OO ČSV, z. s.
podepsané originály „Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“
nebo „Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016“ , s
originály plných mocí na dotaci 1.D. a kopie ústřižků poštovních poukázek nebo kopii bankovního
výpisu. Doporučujeme je nalepit na volný list papíru. K „Seznamům včelařů“ přiloží „Sumární
žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2016“ s uvedenou částkou skutečně vyplacené dotace.
Vše vytiskne ZO ČSV v CIS.
V případě, že ZO ČSV, z. s. nevyplatí všem žádajícím včelařům celou výši požadované dotace
(z důvodů nedostavení se žadatele k výplatě, snížení počtu včelstev nebo úmrtí žadatele bez
doložení dědictví) a bude vracet finanční prostředky na účet (č. 790390/5500), oznámí tuto
skutečnost též písemně – a to na „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2016
za jednotlivé hobby včelaře“ nebo na „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce
2016 za jednotlivé profesionální včelaře“. Tento „Seznam“ odevzdávají pouze ty ZO ČSV, z. s.,
ve kterých tato skutečnost nastala. „Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2016 za
jednotlivé hobby včelaře“ a „Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2016 za jednotlivé
profesionální včelaře“ jsou dokladem pro Ministerstvo zemědělství ČR k jednotlivým vráceným
platbám. Proto je velice důležité tyto „Seznamy“ doložit. Nejpozději do 30. listopadu 2016
včetně odešle ZO ČSV, z. s. originál na sekretariát RV ČSV, z. s., Křemencova 8, 115 24
Praha 1.
OO ČSV, z. s. provede kontrolu správnosti a úplnosti dokladů a v termínu nejpozději do 15.
prosince 2016 včetně je odešle na sekretariát RV ČSV, z. s. Jednu kopii „Sumární žádosti“ si OO
ČSV, z. s. ponechá pro případnou kontrolu.
Výplatě věnujte velkou pozornost! Podléhá státní kontrole.
Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli důvodů celá požadovaná částka dotace, nelze ji
vracet na poštovních poukázkách určených pro platbu členských příspěvků, ale
samostatně na účet, ze kterého byla příslušná částka odeslána, tj. na účet vedený u
Raiffeisen banky, a. s., č. 790390/5500, obratem (nejpozději do 30. listopadu 2016 včetně).
4) Provádění ověření pravdivosti údajů
Základní organizace ČSV, z. s., která přijala "Žádost" nebo vydala "Potvrzení o umístění včelstev"
je oprávněna ověřit pravdivost údajů obsažených v podané žádosti, zejména počet a sílu včelstev
žadatele na stanovišti včelstev.
5) Žadatel je povinen provedení ověření pravdivosti údajů umožnit. Provádění ověření pravdivosti
údajů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016“, část B/
1.D. Podpora včelařství, vydaných MZe ČR od roku 2012, je novinkou v dotačních podmínkách
podpory včelařství 1.D možnost ověření pravdivosti údajů. Podle obecné odpovědnosti žadatele –
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příjemce dotace uvedené v „Zásadách“, je žadatel povinen, dojde-li ke změnám v období od
podání žádosti do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, předložit zdokladované správné
údaje. Splnění této obecné povinnosti žadatele lze ověřit prostřednictvím ověření pravdivosti
údajů – komisionálních hodnocení údajů uvedených v žádosti o dotaci, a to přímo na stanovišti
včelstev. Ověření pravdivosti údajů lze provádět tak, aby mělo význam, v době od 1. 9. ode dne,
ke kterému jsou včelstva zazimována, ale spíše budou probíhat od 15. 9., tedy od následujícího
dne po termínu podání žádosti o dotaci, do dne výplaty dotace, tj. do dne vystavení Sdělení o
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Určení funkcionáři ZO ČSV, z. s. - zástupci ČSV (jakým
způsobem si je ZO ČSV, z. s. zvolí, je na ní) mohou provést ověření pravdivosti údajů u žadatelů
ve svém obvodu (opět je na ZO ČSV, z. s., zda to bude ověření pravdivosti údajů namátkové
nebo podle stanoveného klíče). Se subjektem, který žádá o dotaci se funkcionáři ČSV, z. s. (2-3
členové) dohodnou na termínu a místu ověření pravdivosti údajů. Není nijak předepsána forma
dohody (písemně poštou, e-mailem, telefonicky…)
Výsledek ověření pravdivosti údajů se uvede do zápisu o porovnání údajů v žádosti oproti
skutečnosti
– např. počet zazimovaných včelstev splňujících podmínky dotace odpovídá nebo neodpovídá
údajům uvedených v žádosti o dotaci. Pokud počet neodpovídá, je třeba uvést zdůvodnění rozdílu –
např. včelstva uhynula (doloženo dokumentem vystaveným příslušnou veterinární správou, z něhož
je zřejmé, že chovateli uhynula včelstva v důsledku nakažlivé nemoci), nebo včelstva byla spálena na
základě MVO (doloženo protokolem o utracení včelstev), nebo včelstva byla zničena, odcizena, apod.
(doloženo dokladem od policie, z něhož je zřejmé, že případ šetří nebo šetřila policie). Jestliže je
rozdíl doložen, má se za prokázané, že v době zazimování včelstva existovala, předmět dotace
byl splněn a dotace žadateli náleží. Jestliže rozdíl nebyl doložen, není prokázáno, že předmět
dotace byl naplněn a dotace se poskytne jen na včelstva, která v době ověření odpovídala
podmínkám pro poskytnutí dotace.
Neumožnění vstupu na stanoviště včelstev.
Pokud chovatel neumožní určeným funkcionářům ČSV, z. s. vstup na stanoviště včelstev, není
splněna podmínka dotace, tj. umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo
na stanovišti včelstev, pak dotace nebude vyplacena. Do zápisu se tato skutečnost vyznačí do
kolonky „výsledek zjištění“ a zápis všichni účastníci podepíší. Pokud žadatel odmítne zápis podepsat,
je třeba tuto skutečnost (např. v poznámce) v zápisu uvést s tím, že podepsaní funkcionáři ČSV, z. s.
tuto skutečnost osvědčují. V případě, že se žadatel nebude moci dostavit a umožnit ověření
pravdivosti, zajistí svého zástupce.
Ověření pravdivosti údajů u registrovaných členů (členů ČSV, z. s.)
Protože dotaci 1.D vyplácí našemu členovi mateřská základní organizace, lze provést ověření
pravdivosti údajů stanoviště člena umístěného na území jiné ZO ČSV, z. s. po dohodě mezi oběma
základními organizacemi.
Dá se předpokládat, žádá-li takovýto člen o dotaci svou mateřskou základní organizaci a přitom má
další stanoviště včelstev na území jiných ZO, že mateřská ZO nemusí znát stav včelstev tam
umístěných a může proto požádat ZO, v jejímž obvodu se stanoviště nachází o provedení ověření.
Vzor „Zápisu o porovnání údajů v žádosti oproti skutečnosti“ je zveřejněn v příloze časopisu
Včelařství číslo 8/2016.
6) POSTUP PROVEDENÍ VYÚČTOVÁNÍ 5 % Z PŘIZNANÉ DOTACE 1.D.
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I pro rok 2016 je podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací MZe ČR
v roce 2016“ počítáno s dotací na administraci. ČSV obdrží 5 % z přiznané dotace. Náhrada
nákladů spojených s administrací dotace 1.D. je rozdělena mezi sekretariát RV ČSV, z. s., okresní
a základní organizace. V letošním roce 2016 bude sekretariát vystavovat opět dohody o
provedení práce jako to bylo v roce 2014. Dohody o provedení práce budou vystavovány pro
funkcionáře okresních organizací ČSV, z. s., kteří budou rozdělovat finanční prostředky určené na
administraci dotace v roce 2016.
Přehledy o výši částek určených na zpracování administrace dotace najdete v CIS po zveřejnění
Rozhodnutí o přidělení dotace 1.D na rok 2016 od Mze ČR.
Postup k provedení vyúčtování nákladů na administraci dotace 1.D. bude zveřejněn v příštím
oběžníku spolu s oznámením výše částky dotace 1.D. na jedno zazimované včelstvo podle
příslušného „Rozhodnutí MZe ČR“. Pak teprve budeme znát konkrétní částku na administraci
dotace 1.D. a poskytneme přesné informace. Prozatím však můžete již nyní pořizovat potřebný
kancelářský materiál, náplně do tiskáren, poštovné nebo poštovní známky, telefonní kupony,
apod. Tj. to, co z dotace na administraci lze hradit. Předmětem dotace může být i nájemné za
pronájem sálu na pořádanou schůzi, cestovné funkcionářům, kteří kontrolují stanoviště včelstev,
zda zazimovaná včelstva včelařů splňují podmínky dotace. OBČERSTVENÍ se jako náklad
neuznává.

III.
Dotace 1.D. a informace o programu CIS
Od roku 2014 je umožněno všem základním a okresním organizacím zpracovávat dotaci 1.D. a
veškeré následující body (členské příspěvky, statistické výkazy,..) v Centrálním informačním
systému (CIS), který již funguje pod všemi operačními systémy. CIS bude trvale k dispozici z
libovolného počítače, kde bude připojení na internet. Od roku 2016 již nebudeme zpracovávat
ručně zpracované „Sumární žádosti“ a „Jmenné seznamy“ veškeré údaje budou zpracované v CIS.
Žádáme funkcionáře OO ČSV, kde jsou ještě problémy se zpracováním dat v CIS, aby těmto ZO
ČSV pomohli.
CIS je samozřejmě i velice důležitý pro zasílání časopisu Včelařství, Včelára a Odborných
včelařských překladů všem členům ČSV. Pokud ZO přijme nového člena nebo se člen přestěhuje
a změní adresu, je opravdu jednoduché, když to člen nahlásí příslušnému funkcionáři ZO, který
pracuje v CIS, ten zadá nového člena nebo opraví adresu a časopis bude zasílán členovi na
správnou adresu.
Důležité upozornění: všechny dotazy týkající se centrálního informačního systému adresujte na email: cis@vcelarstvi.cz . V případě, že Váš dotaz bude zaslán na jinou adresu, nemusí být
zodpovězen.
Na stránkách www.vcelarstvi.cz pod záložkou CIS najdete Videomanuál CIS, Videomanuál CIS na
YouTube.
Podrobný návod k zadání potřebných údajů k dotaci 1.D. v roce 2016
1. Otevřete odkaz v internetovém prohlížeči na stránce http://cis.vcelarstvi.cz (doporučujeme
používat prohlížeče Opera, Chrome, FireFox)
2. Přihlaste se pod přiděleným přihlášením a heslem (kdo nemá, může je vyzvednout u jednatele
OO ČSV).
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3. Zkontrolujte stávající údaje o členech (i nečlenech), a proveďte změny.
4. Na horní liště klikněte na sekci „Členové“, klikněte na příjmení vybraného včelaře a tím se
dostanete do „Karty včelaře“. Zde doplňte číslo účtu (bankovní spojení) chovatele, který bude chtít
vyplatit dotaci 1.D. bankovním převodem. Následně v dolní liště klikněte na záložku „Dotace“
udělejte potřebný zápis, uložte a vraťte se zpět, dále jděte na záložku „Statistika“ otevřete a
zadejte, vyplňte produkci medu, vosku, kočování a chovy matek v souladu s doloženými podklady,
uložte potřebné údaje pak se vraťte a následně v záložce „Ostatní“ zaškrtněte (fajfkou) políčko ano
či ne tj. zda souhlasí včelař s uveřejněním kontaktních údajů na webové stránky ČSV, pro účely
zveřejnění v mapě prodejců medu ze dvora a pokud provedete všechny změny vraťte se na kartu
včelaře a ukončete kliknutím na tlačítko „uložit“.
5. Pokud v databázi není některý včelař, je nutné ho doplnit (založení nového člena). Nejprve
zadejte v záložce „Členové“, zkontrolujte, zda je vše řádně vyplněno. V případě, že se včelař přidá
během roku nebo chce být aktivní člen ještě letos přejděte na záložku „Ovládací panel“ a otevřete
jí. V dolní části monitoru „potvrďte platbu“, v záložce „Platby ZO“ a zde je vytvořena „položka
k zaplacení“ a pod ní je tlačítko „vytvořit platbu“.
6. V případě, že včelař ukončí své členství (odejde, zemře,...) v jeho „kartě“ na záložce „Ostatní“ je
nutné uvést den ukončení členství a opět stisknout tlačítko „uložit“ (do kolonky „poznámka“
doporučujeme dopsat okolnosti ukončení členství, pro ucelenější informaci).
Pokud se bude jednat o převod členství v rodině a členský příspěvek přechází na nového člena,
pak v záložce „členové“ nejdříve zadejte nového člena, který bude přebírat včelstva, a následně
zvolte včelaře, který bude končit a otevřete záložku „ostatní“ a v sekci „zrušit členství“ vyplňte
datum ukončení členství a důvod a v záložce „všechna včelstva zdědí řádný člen“ klikněte a
vyberte ze seznamu řádných členů dědice, následně se klikne na políčko „zrušit členství“.
8. Zkompletovat „Žádosti k dotaci 1.D.“, zkontrolovat jejich formální správnost. U včelařů, jejichž
stanoviště jsou umístěna u jiné ZO, zkontrolovat „potvrzení“, že nežádají dotaci u této ZO.
9. Doporučujeme vzít si k ruce kopii aktuálního „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“, která je
v průběhu července a srpna zasílána chovatelům z ČMSCH z Hradištka (na tomto formuláři totiž
vyplňuje chovatel i číslo parcely, které je v CIS rovněž potřebné pro správnou identifikaci
stanoviště, v případě nesrovnalostí a provádění ověření pravdivosti údajů).
10. Zkontrolovat správné číslo stanoviště u včelaře, popřípadě doplnit nové stanoviště, pokud není
uvedeno. Stanoviště, na kterém nejsou umístěna aktuálně včelstva, nemazat, jen v kolonkách pro
počty včelstev uvést nulovou hodnotu. Poté kliknout na tlačítko „Uložit“.
11. V položce stanoviště uvést celkový počet včelstev, počet včelstev k dotaci 1.D. (počet včelstev
k dotaci musí být nižší nebo stejný, jako je celkový počet včelstev). Doplnit další údaje, jako jsou
parcelní číslo nebo popis stanoviště, který má sloužit k jeho správné identifikaci. Poté kliknout na
tlačítko „Uložit“. Doporučuje se zároveň s tím provést úkony v bodě 19. Na editaci stanovišť
můžete použít hromadnou editaci v sekci „Stanoviště“.
12. Tímto způsobem zaktualizovat všechny včelaře (členy i nečleny), kontrolně si prohlédnout
sestavu pod žlutým tlačítkem „Náhled „Sumární žádosti 1.D.“ před tiskem“ v „Nastavení ZO“
v záložce „Příspěvky“, ve které si ještě jednou před „uzamčením“ dat zkontrolovat.
13. Po kontrole, že všechny údaje souhlasí, přejít do kolonky „nastavení ZO“, kde je zelené tlačítko
„Uzavřít žádost o poskytnutí dotace“. Provést uzávěrku stisknutím, potvrzením tohoto tlačítka. Po
uzávěrce nelze již počty včelařů a počty jejich včelstev měnit.
14. Formulář poslat do tisku (jednou je pro sekretariát a jednou je pro vaši kontrolu, že uzávěrka
proběhla kompletně, a pro následné založení).
15. Podepsanou „Sumární žádost“ je nutné opatřit otiskem razítka a podpisy uvedených
funkcionářů.
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16. Vytisknout seznamy „Jmenný seznam hobby včelařů, žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“
nebo „Jmenný seznam profesionálních včelařů, žádajících o dotaci 1.D. v roce 2016“, a oba
seznamy opatřit otiskem razítka a podpisy funkcionářů.
17. Kopii bankovního výpisu, JIŽ NEPOSÍLAT, účet zadat do CIS.
18. Podepsanou „Sumární žádost“, a „Jmenné seznamy“ vložit do obálky a zaslat (nejlépe
doporučeně) na Sekretariát ČSV,z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
19. Upozornění na některé možné případy, které mohou nastat:
−Člen ZO v obci 1 žádá o dotaci na svoje včelstva v obci 1 a na svá včelstva v obci 2: Je nutné,
aby v ZO v obci 2 požádal o potvrzení, že tam na svoje včelstva nežádá o dotaci, a tento doklad
doložil ZO v obci 1 spolu s „Žádostí“.
−Při kontrole včelstev v působnosti ZO dojde k tomu, že od 1. 9. do výplaty dotace došlo ke změně
počtu včelstev (třeba sloučení,...): ZO upraví počet včelstev k vyplacení dotace. (Toto může udělat
ZO, v jejíž působnosti je stanoviště i mateřská ZO, jíž je včelař členem. Doporučujeme uvést důvod
do kolonky poznámka (v kartě včelaře), z jakého důvodu k tomu došlo (nemoc, malé zásoby, ...)
a kdo a kdy provedl ověření pravdivosti údajů.
20. Veškeré známé změny před i po výplatě dotace 1.D. v roce 2016 opravte:
a) Zrušení členství nebo úmrtí: na horní liště klikněte na sekci „Členové“, vyberte ze seznamu
včelařů, klikněte na příjmení a tím se dostanete do „Karty včelaře“ a v spodní liště klikněte na
záložku „Ostatní“, kde zrušíte členství s výběrem možnosti vrácení nebo vyplacení dotace. Pro
uzavření klikněte na červené tlačítko „Zrušit členství“.
b) Úprava počtu včelstev: klikněte na sekci „Členové“, vyberte ze seznamu včelařů, klikněte na
příjmení a tím se dostanete do „Karty včelaře“ a v spodní liště klikněte na záložku „Včelstva“. Zde
proveďte úpravu.
21. Vrácení finančních prostředků na dotaci 1.D- NEVYPLACENÁ DOTACE:
Na horní liště klikněte na sekci „Nastavení ZO“ ve spodní liště klikněte na záložku „Vrácení dotace“
zde zadejte důvod nevyplacení. Potvrďte záložkou „Uložit“. Pomocí žlutého tlačítka „Generovat
PDF“, získáte přílohu „Seznam nevyplacené-vrácené dotace 1.D v roce 2016“, kterou zašlete
obratem na sekretariát RV ČSV, z.s. (Podpis a razítko ZO). Členové, za které se vrací dotace, se
do seznamu dostanou tak, že jim upravíte počet včelstev na jednotlivých stanovištích. Změnu
provedete v „Kartě včelaře“ v záložce stanoviště.

IV.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Výše členského příspěvku na rok 2017 se nemění. Sazba zůstává jednotná pro fyzickou osobu,
právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel.
16,00 Kč …………………… ze včelstva chovatelů včel
- fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření
- právnických osob
- chovatelů a příznivců včelařství bez včelstev
0,00 Kč ………………………
včelařské zájmové kroužky mládeže jsou od placení členského
příspěvku osvobozeny, to platí i o příspěvku na člena ve výši 200 Kč
200,00 Kč …………………. roční příspěvek na člena ČSV, z. s.
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Rozdělení členského příspěvku
Kč
16,00
200,00

15 % ZO ČSV, z. s.
2,40
0,00

15 % OO ČSV, z. s.
2,40
0,00

RV ČSV, z. s.
11,20
200,00

ZO ČSV, z. s. si ponechá 15 % z příspěvku vybíraného ze včelstva (na RV ČSV, z. s. zašle 85 %).
Předpis členských příspěvků na rok 2017 již NEPOSÍLEJTE poštou.
ZO ČSV, z. s. zašle do 31. prosince 2016 včetně, částku v souladu s vypracovaným předpisem
členských příspěvků v CIS, převodním příkazem na účet č. 7430011/0100 u Komerční banky. Na
převodní příkaz uvádějte číslo ve tvaru 7430011/0100 tj. bez pomlčky. Variabilní symbol: evidenční
číslo ZO, konstantní symbol: 0558. K provedení platby můžete též použít poštovní poukázku typu A.
Tuto poštovní poukázku lze použít jen pro platbu členského příspěvku a bude zasílána jen na
vyžádání.
Členský příspěvek se sice skládá ze dvou částí (200 Kč za člena a příslušný poplatek z násobku 16
Kč x počet včelstev), ale stále je to jeden členský příspěvek. Celkovou částku odvodu členských
příspěvků na rok 2017, proto nerozdělujte na dvě části a zašlete jen jednu sumu. Ušetříte si tak
peníze za poplatky bance a za poštovné.
Je nutné, aby členský příspěvek byl zaplacen včas. Za datum úhrady je považován den jeho
připsání na bankovní účet RV ČSV, z. s. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě ztráty
platby je oprávněn po ní pátrat pouze odesílatel, tedy základní organizace.
Pokud nebudou členské příspěvky vyrovnány do 31. prosince 2016 včetně, mohou být ZO ČSV, z. s.,
která je v prodlení, účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále ve výši 2 % z odváděné
částky členského příspěvku za každý započatý měsíc prodlení (viz Směrnice 2/2011 čl. III. odst. 4).
Členům takovéto ZO ČSV, z. s. je dle Statutu SF § 4 odst. 3 pozastavena výplata příspěvku ze
svépomocného fondu ČSV, z. s. na dobu, kdy je jejich ZO ČSV, z. s. v prodlení s odvodem členských
příspěvků ČSV, z. s., včetně případného penále.
Patnáctiprocentní podíl na členském příspěvku obdrží OO ČSV, z. s. následně po zaplacení
členského příspěvku všech základních organizací v daném okresu. Dle Stanov, část II. – ORGÁNY,
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SUBJEKTY ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, § 13 Okresní
výbor, odst. 3. písm. g) schvaluje po předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích
výši příspěvku základních organizací ve svém obvodu vybíraných na činnost okresní organizace.
Žádáme funkcionáře okresních organizací, aby v CIS kontrolovali jednotlivé základní organizace, zda
mají odevzdané členské příspěvky a popřípadě upozornili ZO, aby byla provedena uzávěrka
v programu CIS a platba byla uhrazena.
V případě přijetí nového člena v průběhu roku 2017, zadáte do databáze CIS a dodatek již
NEPOSÍLEJTE.
Při navýšení počtu včelstev u člena, který má členské příspěvky na rok 2017 řádně zaplaceny
a oznámí tuto skutečnost v průběhu roku své ZO ČSV, z. s., vybere základní organizace částku podle
počtu navýšených včelstev x 16 Kč (za jedno včelstvo).
Nejnižší členský příspěvek za jednoho člena činí 213,60 Kč. Budete-li zasílat částku převodním
příkazem, NEZAOKROUHLUJTE. V případě použití poštovní poukázky se platba zaokrouhlí na 214
Kč. Z částky za navýšený počet včelstev si ZO ČSV, z. s. ponechá také 15 % (počet navýšených
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včelstev x 16 Kč minus 15 % pro ZO ČSV, z. s. nejnižší platba pro sekretariát ČSV, z. s. je 13,60 Kč).
Pokud přijmete více členů, platbu sečtěte dohromady.

V.
Členské příspěvky na rok 2017 a informace o programu CIS
Podrobný návod k zadání potřebných údajů členských příspěvků na rok 2017.
1.Před výplatou dotace 1.D. za rok 2016 na členské schůzi si můžete vytisknout pomocnou sestavu ,
která slouží POUZE jako přehled . Sestavu najdete na horní liště v „Nastavení ZO“ v záložce
„Příspěvky“ pod žlutou záložkou „Tisknout přehled peněžních částek“. Tento seznam si v případě
potřeby můžete nechat vytisknout i podle Důvěrníků.
Po ukončení výplat dotace a rozeslání dotace na účty jednotlivých chovatelů je potřeba upravit počty
včelstev a přidat nebo ubrat členy. V okamžiku, kdy máte již členskou základnu v pořádku. Klikněte
na horní liště v „Nastavení ZO“ v záložce „Příspěvky“ na zelené tlačítko „Generovat platbu pro
centrálu“. Tímto krokem dojde k uzavření aktuálního stavu Vaší členské základny a systém Vám
vygeneruje platbu za členské příspěvky. Platba se promítne do „Nastavení ZO“ do záložky „Platby“
2. V „Nastavení ZO“ v záložce „Platby“ se zobrazí položka k zaplacení „Uzávěrka včelařského roku“ a
příslušná částka. Pokud je vše v pořádku klikněte na zelené tlačítko „Vytvořit platbu“. Platba se
vygeneruje a centrála bude očekávat Vaši platbu. Systém zároveň vygeneruje v případě potřeby i
platbu na vrácení dotace. Na každém řádku platby je tlačítko PDF, kde po jeho stisknutí máte
možnost si zobrazit podrobnější informace k placení. Po provedení úhrady a zaúčtování platby na
centrále bude Vaše platba uzavřena.
3. Zasílejte pouze částky vygenerované CIS.
4. Na ovládacím panelu se Vám objeví hlášení „Platby čekající na přijetí centrálou a uzavření“. Po
zaúčtování centrálou se platby projeví jako uzavřené a na ovládacím panelu zmizí.
5. V případě, že platby za členské příspěvky nebudou v CIS uzavřeny dle termínů ČSV je možné, že
CIS nevygeneruje Vaši ZO do dávky na rozeslání časopisu v lednu v roce 2017 a tím by celá Vaše
ZO nedostala časopis.

VI.
STATISTICKÝ VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V ČR V ROCE 2016
(NEPOSÍLEJTE, ale zpracujte v CIS)
Zpracování celostátní statistiky o včelařství, je velmi důležitá pro jednání s výkonnými i
zákonodárnými orgány České republiky i s orgány Evropské unie. Věnujte proto jejich vyplnění a
správnosti maximální pozornost. V CIS se zpracovává hned při podání žádosti o dotaci 1.D. v roce
2016: Na horní liště klikněte na sekci „Členové“, klikněte na příjmení vybraného včelaře a tím se
dostanete do „Karty včelaře“ a v dolní liště klikněte na záložku „Statistika“ otevřete a zadejte, vyplňte
produkci medu, vosku, kočování a chovy matek v souladu s doloženými podklady, uložte potřebné
údaje
OO ČSV, z. s. zpracuje „Výkazy“ včetně „Příloh“ všech ZO ČSV, z. s., do okresního sumáře, a to ve
dvou vyhotoveních na předepsaných tiskopisech. Okresní sumář výkazu zašle jedenkrát sekretariátu
RV ČSV, z. s., společně s připojeným jedním výkazem od všech základních organizací v okrese do
15. prosince 2016 včetně, jedno vyhotovení okresního sumáře si OO ČSV, z. s. ponechá pro svoji
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potřebu.

VII.
CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ PRO ODBĚR
ČASOPISŮ VČELAŘSTVÍ, VČELÁR
A ODBORNÝCH VČELAŘSKÝCH PŘEKLADŮ (OVP)
PRO ROK 2017
Od roku 2014 se v Centrálním informačním systému (CIS) zpracovává evidence členů, která již
funguje pod všemi operačními systémy. CIS bude trvale k dispozici z libovolného počítače,
kde bude připojení na internet. Na stránkách www.vcelarstvi.cz pod záložkou CIS najdete
Videomanuál CIS, Videomanuál CIS na YouTube, a Vstup do centrálního informačního systému
(pouze pro ty, kterým bylo již předěleno uživatelské jméno a heslo).

VIII.
POŠTOVNÍ POUKÁZKY NA ROK 2016
Poštovní poukázky budou zaslány na vyžádání z expedice ČSV, z. s. Slouží pouze pro platbu
členského příspěvku.

IX.
OBNOVA REGISTRACE CHOVATELE
Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (dále jen ČMSCH, a. s.) každoročně rozesílá
registrovaným chovatelům potvrzení o registraci v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb. a
každoročně žádá tyto chovatele o kontrolu registrovaných údajů. Pokud změny nastaly, chovatelé je
do vyhrazeného prostoru čitelně uvedou a „doporučuje se včelařům, členům ČSV v zájmu
eliminace rozdílů mezi stavem včelstev v ústřední evidenci a počtem včelstev, na který je
žádána dotace 1.D., aby současně s žádostí předložili kopii aktuálního POTVRZENÍ O
REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI CHOVATELE z ČMSCH“
Podrobnosti o registraci a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť najdete v příloze Včelařství č.
8/2016 tak, jako každý rok, a také na našem webu www.vcelarstvi.cz .
Upozorňujeme, že pokud žadatel o dotaci, v jejíchž podmínkách poskytování je povinnou
náležitostí údaj o registračním čísle chovatele, nebude uveden v ústřední evidenci chovatelů,
pak dotaci nedostane!

X.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Dodržování termínů plateb na účty RV ČSV, z. s.
Každý rok část základních organizací posílá členské příspěvky a vyúčtování dotací opožděně. To ve
svém důsledku ovlivňuje činnost svazu – a to jak po stránce administrativní, tak především finanční.
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Neustálé a opakované urgence plateb poštou nebo telefonicky znamenají zbytečnou zátěž pro
pracovníky účtárny sekretariátu RV ČSV, z. s. na straně jedné a nemalé náklady na poštovné
a telefonní poplatky na straně druhé. Na základě Směrnice 2/2011 čl. III. odst. 4. se základním
organizacím, které se dostanou do prodlení se zaplacením členského příspěvku do rozpočtu svazu,
účtuje penále – a to ve výši 2 % z odváděné částky členského příspěvku za každý započatý měsíc
prodlení.
Z výše uvedených důvodů žádáme funkcionáře všech základních organizací, aby dodržovali termíny
stanovených plateb a vyúčtování.
Souhlas s uveřejněním údajů
Do konce tohoto roku se plánuje inovace webu ČSV. Součástí by měla být i mapa prodejců
medu ze dvora pro ty členy, kteří budou mít zájem v této mapě být uvedeni. Tato mapa by měla
být především službou pro veřejnost, která hledá svého nejbližšího včelaře. Mnoho těchto
spotřebitelů na náš web chodí a očekávají, že právě ČSV tyto informace poskytuje. Proto na
stránce formuláře "Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR" najdete kolonku pro
vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s uveřejněním údajů pro tyto účely. Jedná se o údaje,
které jsou uvedeny v CIS - jméno, příjmení, adresa. Do budoucna se pak počítá s tím, že by do
mapy mohl včelař přidávat i další údaje (např. jaký med prodává a za kolik).
Nabídka k internetové prezentaci:
Mnohé základní organizace, okresní organizace i včelařské kroužky mládeže provozují své vlastní
webové stránky, na nichž informují vlastní členy i širší včelařskou a nevčelařskou veřejnost o své
činnosti i pořádaných akcích.
Nabízíme proto možnost uveřejnění odkazu na tyto stránky na svazovém webu www.vcelarstvi.cz.
V případě, že máte o využití této bezplatné služby zájem, zašlete adresu vašich stránek na e-mail
redakce@vcelarstvi.cz .
Za řádné splnění úkolů
všem funkcionářům děkujeme!
Za Český svaz včelařů, z. s.:
Mgr. Jarmila Machová v. r.

Ing. Petr Šerák v. r.

předseda

tajemník

V Praze dne 31. 8. 2016
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