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ZO ČSV PŘEROV I
číslo ZO: 70810, IČO: 619 86 321
Výroční schůze konaná 8.3. 2020 v 9:00 hod.

Sokolovna BOCHOŘ

Revizní status dokumentu
Datum
Revize
8.3. 2020
r0

Poznámka, popis sledovaných změn
Dokument vytvořen, zápis zapsala Stanislava Bubíková

Přílohy Výroční zprávy za r.2019:
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:
Příloha č.5:
Příloha č.6:
Příloha č.7:
Příloha č.8:
Příloha č.9:
Příloha č.10:

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020
Výroční souhrnná zpráva o činnosti ZO ČSV Přerov I. za rok 2019
Pohyb členské základny ZO ČSV Přerov I v roce 2019
Zpráva k fungování CISu v ZO ČSV Přerov 1 v r. 2019
Zpráva o hospodaření ZO ČSV Přerov I (pokladní zpráva) za r. 2019
Zpráva o stavu inventáře a majetku ZO ČSV Přerov I – stav k 31.12.2019
Zpráva Kontrolní komise ZO ČSV Přerov I – za r. 2019
Zpráva nákazového referenta ZO ČSV Přerov I – za r. 2019
Text usnesení Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
Prezenční listina přítomnosti členů na VČS 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Průběh VČS, projednávané body, výsledky hlasování:
Bod
č.

Popis, obsah

Kdo řídí/
předkládá

Hlasování
ANO/NE

př. M.Kyselák

Prezenční
listina –
Viz přílohy

př. M. Kyselák

→→ hlasování
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

př. M. Kyselák

→→ hlasování
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

NK

→→ hlasování
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zahájení schůze, prezence přítomných členů, schopnost usnášet se

1)

V 9hod. je přítomno 56 řádných členů (z celkového počtu 128
řádných členů) + 2 hosté, což je pouze 44%, tj. méně než polovina
členů, jak vyžadují Stanovy. → dle Stanov ČSV se čeká 30 min.
V 9:30 předseda ZO ukončuje řádnou schůzi a zahajuje náhradní
členskou schůzi, která je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň
čtvrtina všech řádných členů → což je splněno (přítomno 44%).

2)

Návrh zapisovatele (S.Bubíková) a návrh/schválení programu schůze
Žádný návrh na doplnění programu nebo vyškrtnutí některého
z předkládaných bodů

3)

Volba tříčlenné volební, mandátové a návrhové komise (NK). Návrh
členů NK: Stanislava Bubíková, Jaromír Hloušek, Ivana Novotná

4)

Návrh druhu hlasování (tajné či veřejné)

Zpráva o stavu členské základny, pohyby členstva, noví členové,
Pieta-minuta ticha za zemřelé členy (4 naší členové odešli)
Stav členské základny – stav k 03/2020:
128 řádných včelařů s 165 stanovišti
(+) 10 nových členů přijatých v r. 2019 a 2020 před VČS 2020
(-) 8 členů ruší členství v ČSV (věk, přestali včelařit)
(-) 4 členové zemřeli

Př. F. Dostál

Viz přílohy

6)

Výroční souhrnná zpráva o činnosti ZO :
• Hlavní události v ZO během minulého roku,
• kontrola plnění usnesení z minulé VČS
• návrh činnosti ZO na r. 2020/21,
• Zpráva o pokračující rajonizaci – žádné změny v r.2019

př. L. Kavka

Viz přílohy

7)

Zpráva k fungování CISu

př. L. Krumpholz

Viz přílohy

8)

Zpráva o hospodaření ZO ČSV Přerov I (pokladní zpráva)

př. R. Bubík

Viz přílohy

5)

CELKEM k datu konání VČS: 128 řádných členů
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9)

Zpráva o stavu inventáře a majetku ZO ČSV Přerov I

př. R. Bubík

Viz přílohy

10)

Zpráva kontrolní komise (KK) ZO ČSV Přerov I

př. Jurečka

Viz přílohy

11)

Zpráva o škodách na včelách a včelař. majetku v ZO ČSV Přerov I
Zpráva není – žádné škody nebyly oficiálně hlášeny

př. M. Kyselák

----------

Zpráva nákazového referenta - př. L. Kuklová

12)

• Informace o výsledcích analýz ZM 2019/20 na Vd a MVP
• Celková situace na rajonech ZO ohledně Vd a MVP
• Důvody loňských masivních úhynů – detaily viz web ZO. Kombinace faktorů:
a) zjevná či skrytá varroáza (proti Vd je nutný celoroční boj, nesmí se spoléhat
jen na podzimní léčení)
b) akutní včelí virózy (DWV, SBV, ABPV, IAPV…), promoření viry- roztoči Vd
nejen že sají hemolymfu včel, ale taky jsou hlavní přenašeči virů mezi
včelami (společně s vosami, vosičkami, čmeláky) - viry rychle mění vnitřní
„genetický“ metabolismus včel, včely „padnou vysílením“ během pár dnů.
c) poškození plodu zimní generace včel varroázou
d) extrémně teplý podzim - oslabená včelstva byla i začátku listopadu velmi
aktivní
e) dlouhé podzimní plodování včelstev – teplý podzim, léčení se často
provádělo i se zavíčkovaným plodem (bez vyřezání, bez klíckování matky)
f) chemická otrava včelstev, agrochemie – dlouhodobě používané pesticidy
(Nurelle D, Calypso) byly letos poměrně rychle zakázány.
g) silná podzimní invaze vos – vosy byly k vidění i listopadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznámení s novou „Metodikou kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2020“,
v platnosti od 20.11.2019. Důležité změny v rozsahu povinných preventivních a
diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší:

př. L. Kuklová
Viz přílohy

• zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti Vd podle
kódu ExM340 - tzn. zrušení tradičního plošného 3x ošetření včelstev Varidolem
(fumigace či aerosol) proti Vd v době od 10.10. - 31.12.
• Ošetření včelstev proti varroáze se nebude provádět plošně, ale pouze v
indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče,
který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích.
• Nadále zůstává v platnosti povinnost každého chovatele včel zabezpečit
provádění úkonů stanovených v Metodice 2020 a uchovávat o tom záznamy po
dobu nejméně 3 let pro účely evidence a kontroly.
• Nadále zůstává v platnosti zůstává jarní vyšetření ZM (kód EpM300) a navazující
předjarní léčebné ošetření (kód ExM310, tj. nátěr plodu emulzí M1-AER a
následná fumigace Varidolem) hrazené chovatelem.
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• K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro
chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je
přílohou metodiky 2020.
Schválení příspěvků na činnosti ZO – na člena, poplatek za 1 vč. na léčiva a za
aerosolování, dosavadní systém objednávání léčiv - př. M. Kyselák
a) 100% nárůst ceny léčiv na letošní rok 2020. Loni vybíraná tradiční a záloha na
objednání léčiv 30 Kč/vč. – což na letošní rok nebude stačit. Tento rozdíl letos ZO
ještě pokryje ze svých rezerv, ale na příští rok je navrženo zvýšení zálohy na
objednání protivarroázního léčiva ze 30 Kč/vč. na 50 Kč/vč.
b) Pro rok 2020 zachování stávajícího systému objednávky léčiv – tzn. v rámci 50
Kč/vč. má člen ZO zajištěno tzv. „základní léčebné schéma ZO“ - tzn. pro rok 2020
je to tato konkrétní sestava:
1) jarní ošetření (nátěr M1-AER + následná fumigace Varidolem, dle výsledků Vd
v ZM)
2) letní srpnové ošetření (Gabony 3 pásky/vč., typy Gabonů se střídají)
3) podzimní ošetření (Varidol na podzimní první + druhou fumigaci)
4) Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosol či event. fumigace (dle venk.
teploty)
5) další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.
13)

př. M. Kyselák
→→ hlasování
o navýšení
zálohy:
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

Pozn: Toto „základní léčebné schéma ZO“ se může každý rok měnit v závislosti na aktuálních
nařízení či doporučení SVS ČR, stupně zamoření Vd v rajonu ZO, dostupnosti a účinnosti
stávajících či nových léčiv atd.
Rovněž vzhledem ke zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti Vd
podle kódu ExM340 se může teoreticky stát, že někteří členové v případě prokazatelného
nízkého zamoření Vd (pravidelný individuální monitoringu výskytu roztoče dle Metodiky 2020, č.
j.: SVS/2019/114754-G) nebudou potřebovat tolik léčiv.

př. M. Kyselák

c) Mimo toto předplacené „základní léčebné schéma ZO“ - si každý člen ZO může
přes důvěrníka objednat a hned zaplatit další schválená léčiva (Formidol,
Varromed, Bee-Safe…).

→→ hlasování
o stávajícím
systému
objednávání
léčiv:

d) Eventuální změny v tomto dosavadním systému objednávání a zajišťování léčiv a
doporučených léčebných schématech pro ZO se budou schvalovat příští VČS v r.
2021.

Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

e) Poplatek za službu léčení aerosolem: 20 Kč paušál na včelaře + 20 Kč za každé
léčené včelstvo. Při počtu včelstev na jednom stanovišti >20 vč. je možnost
individuální dohody. Tento poplatek se vztahuje k času dojezdu a prostojům
léčitele.
14)

Vystoupení zástupce OO ČSV či člena RV ČSV
Zástupce OO se omluvil.

15)

Diskuse – pouze k předneseným zprávám
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→→ hlasování
o počtu členů
Výboru:
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

Poděkování Výboru ve starém složení.
Odcházející dlouholetý člen Výboru př. Ing. Josef Vaculík, Csc.
obdržel poděkování + plaketu + dárkový koš.
VOLBY – volba orgánů ZO:

16)

• Nejprve počet členů Výboru – navržen počet členů 7. Odhlasováno
(56/0/0).
• VOLBY – NK navrhla do Výboru tyto členy: M. Kyselák, L. Kuklová,
L. Kavka, R. Bubík, L. Krumpholz, F. Dostál a V.Cekota ml.
• VOLBY – dále NK navrhla do KK tyto členy: V. Jurečka, J. Hloušek, V.
Cekota st.
Následuje hlasování po jménech – všichni kandidáti zvoleni (55/0/1)

Návrhová komise

Př. S. Bubíková

• VOLBY – volba delegátů a jejich náhradníků na OK OO ČSV Přerov.
NK navrhla tyto členy: Bednář Karel, Vodák Radomír, Vaculík
Jaroslav ml. , Cekota Vít ml. a náhradníl L. Kuklová.
Následuje hlasování po jménech – všichni kandidáti zvoleni (55/0/1)

→→ hlasování
o jednotlivých
členech Výboru
a KK:
Pro: 55
Proti: 0
Zdržel se: 1
-----------------→→ hlasování
o delegátech
na OK OO.
Pro: 55
Proti: 0
Zdržel se: 1

• VOLBY - volba místních důvěrníků ZO, důvěrnické záležitosti

17)

18)

Nový důvěrník pro k.ú. Čelechovice – př. Aleš Šromota
Celkem máme 26. k.ú, 24 důvěrníků, 2 důvěrníci mají 2 k.ú.
Seznam důvěrníků – vyvěšen na webu, jinak se nemění.
• Trvalé důvěrnické problémy - mají hodně starostí, minimální
odměna, kolikrát problém spolupráce s registr. či neorg. včelaři
• Někteří členové se snaží obcházet své místní důvěrníky (osobní
neshody či antipatie)
• Do budoucna zvýšit důvěrnický příplatek + možnost proplácení
cesťáků na proplacení uznatelných nákladů

Usnesení – návrh textu usnesení z členské schůze

Př. F. Dostál

→→ hlasování
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

NK

→→ hlasování
Pro: 56
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr, diskuse – volná, názory a dotazy členů k jakémukoliv tématu, výměna zkušeností.
Moderuje M. Kyselák
a) Př. Kilian – poděkování za přípravu a organizaci VČS, za servis pro členy ZO
19)

b) Př. Kilian – aby byli důvěrníci informování o podání žádosti o finanční příspěvek (popř. tu žádost
mohou donést osobně na svůj OÚ-větší šance na získání příspěvku).
Odpověď: ano, pro letošní rok jsou už žádosti rozeslány, ale na příští rok 2021 budeme žádostí na
OÚ řešit s důvěrníky (na tradičním podzimním setkání důvěrníků)
c) Př. Kilian + př. Hastík - uvítali by víc zpráv, více informací o příchodu 1D dotace na b.ú , zejména
pro ty včelaře, co nechodí denně do bankovnictví. Kromě mailu by byla užitečná i hromadná SMS.
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Odpověď: ano, kromě mailu/ hromadné SMS bude pokladník těm včelařům, co mají zpoždění
s placením ČP, osobně telefonovat.
d) Př. Vodák – by uvítal vyúčtování 1.D dotace + platby ČP v jednom kroku (místo nynějších 2 kroků)
– tzn. bez zasílání celé nekrácené 1.D dotace na bank. účet včelaře a pak následné zasílání platby
ČP včelaře zpět.
Odpověď: ne, to bohužel není možné – státní dotaci 1.D. kvůli kontrole/evidenci musí ZO posílat
celou, přesně tak jak byla státem poskytnuta, nijak nekrácenou o nějaké další poplatky.
Platba ČP se musí uskutečnit zcela nezávisle na výplatě dotace 1.D.
e) Př. Dostál – zdůraznil všem členům, že v souladu se Stanovami ČSV se musí ČP zaplatit do konce

kalendářního roku, jinak nastává zánik členství. Pravda, pokladník ZO sice odvádí celkovou platbu
ČP do Prahy přes CIS v termínu (v prosinci) a nikomu z těch, kteří zaplatili své ČP opožděně
v lednu, zatím nebylo ukončeno členství, ale do budoucna se tato situace musí zlepšit.
20)

OBČERSTVENÍ

21)

Od 11 hod. - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA:
• LOŇSKÉ MASIVNÍ ÚHYNY VČELSTEV
• STRUČNÉ ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ VČELSTEV

Př. Ing. J. Peterek,
učitel včelařství
abs. SOU Blatná

Zpráva z VČS 2020 bude umístěna na webu www.vcelariprerov1.cz

Místo a datum:
Zápis zapsala:

V Přerově dne 8.3. 2020
Stanislava Bubíková

…………………………………………………
Ing. Milan Kyselák
předseda ZO ČSV Přerov I
Přerovská 117
751 08 Bochoř
tel: 773 781 600
predseda@vcelariprerov1.cz

…………………………………………………
RNDr. Lada Kuklová
Místopředseda ZO ČSV Přerov I
Nová 211
751 11 Radslavice
mistopredseda@vcelariprerov1.cz

Název souboru: VČS_2020_Výroční celková zpráva ZO ČSV Přerov I_r0.docx

…………………………………………………
Ing. Libor Kavka, Ph.D.
Jednatel ZO ČSV Přerov I
Chmelničky 403/34
751 08 Bochoř
tel: 603 871 667
jednatel@vcelariprerov1.cz
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Příloha č.1: NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020
Bod
č.

Popis, obsah

Kdo řídí/
předkládá

Hlasování
ANO/NE

1)

Zahájení schůze, prezence přítomných členů, schopnost usnášet se

př. M.Kyselák

2)

Návrh zapisovatele a návrh/schválení programu schůze

př. M. Kyselák

→→ hlasování

3)

Volba tříčlenné volební, mandátové a návrhové komise (NK). Návrh
členů NK: Stanislava Bubíková, Jaromír Hloušek, Ivana Novotná

př. M. Kyselák

→→ hlasování

4)

Návrh druhu hlasování (tajné či veřejné)

NK

→→ hlasování

5)

Zpráva o stavu členské základny, pohyby, noví členové,
Řádní a registrovaní včelaři, Pieta-minuta ticha

Př. F. Dostál

6)

Výroční souhrnná zpráva o činnosti ZO :
• Hlavní události v ZO během minulého roku,
• kontrola plnění usnesení z minulé VČS
• návrh činnosti ZO na r. 2020/21, Zpráva o pokračující rajonizaci

př. L. Kavka

7)

Zpráva k fungování CISu

př. L. Krumpholz

8)

Zpráva o hospodaření ZO ČSV Přerov I (pokladní zpráva)

př. R. Bubík

9)

Zpráva stavu inventáře a majetku ZO ČSV Přerov I

př. F. Dostál

10)

Zpráva kontrolní komise (KK) ZO ČSV Přerov I

př. Jurečka

11)

Zpráva o škodách na včelách a včelař. majetku v ZO ČSV Přerov I

př. M. Kyselák

12)

Zpráva nákazového referenta
• Informace o výsledcích analýz ZM 2019/20 na Vd a MVP
• Celková situace na rajonech ZO ohledně Vd a MVP

13)

Schválení příspěvků na činnosti ZO – na člena, poplatek za 1 vč. na
léčiva a za aerosolování, systém objednávání léčiv

př. M. Kyselák

14)

Vystoupení zástupce OO ČSV či člena RV ČSV

př. Fr. Hošek

15)

Diskuse – pouze k předneseným zprávám

16)

VOLBY – volba orgánů ZO:
Nejprve počet členů Výboru a KK a pak samotné členy
VOLBY – volba delegátů a jejich náhradníků na OO

17)
18)

př. L. Kuklová

Návrhová komise

→→ hlasování

Př. S. Bubíková

→→ hlasování

VOLBY - volba místních důvěrníků ZO, důvěrnické záležitosti

Př. F. Dostál

→→ hlasování

Usnesení – návrh textu usnesení z členské schůze

NK

→→ hlasování

Název souboru: VČS_2020_Výroční celková zpráva ZO ČSV Přerov I_r0.docx
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19)

Závěr, diskuse – volná, názory a dotazy členů k jakémukoliv tématu,
výměna zkušeností

20)

OBČERSTVENÍ

21)

Od 11 hod. - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA:
• LOŇSKÉ MASIVNÍ ÚHYNY VČELSTEV
• STRUČNÉ ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ VČELSTEV

př. M. Kyselák

Př. Ing. J. Peterek,
učitel včelařství
abs. SOU Blatná

Zpráva z VČS 2020 bude umístěna na webu www.vcelariprerov1.cz

Příloha č.2: Výroční souhrnná zpráva o činnosti ZO ČSV Přerov I. za rok 2019
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.3: Pohyb členské základny ZO ČSV Přerov I v roce 2019
Tato příloha obsahuje jména a přímení, registrační čísla včelařů/stanovišť a konkrétní adresy stanovišť.
Vzhledem k GDPR a ochraně osobních údajů je tato příloha neveřejná a je k dispozici k nahlédnutí u předsedy
ZO nebo u správce CISu.

Příloha č.4: Zpráva k fungování CISu v ZO ČSV Přerov 1 v r. 2019
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.5: Zpráva o hospodaření ZO ČSV Přerov I (pokladní zpráva) za r. 2019
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.6: Zpráva o stavu inventáře a majetku ZO ČSV Přerov I – stav k 31.12.2019
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.7: Zpráva Kontrolní komise ZO ČSV Přerov I – za r. 2019
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.8: Zpráva nákazového referenta ZO ČSV Přerov I
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.9: Text usnesení Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
Viz dále - samostatně přiložený soubor ve formátu pdf

Příloha č.10: Prezenční listina přítomnosti členů na VČS 2019
Tato příloha obsahuje jména a přímení, registrační čísla včelařů a jejich podpisy.
Podepsaný originál Prezenční listiny (šablona z CISu) je k dispozici k nahlédnutí u předsedy ZO ČSV Přerov I
Vzhledem k GDPR a ochraně osobních údajů je tato příloha neveřejná.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO ČSV PŘEROV I za r. 2019
zahrnující období od minulé výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I 2019 až po výroční členskou schůzi ZO
ČSV Přerov I, konající se dne 8. 3. 2020.
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás informoval o činnosti naší organizace v předešlém roce.
Březen 2019
24. 3. - proběhla výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I a výdej protivarr. léčiva pro jarní léčení (Sokolovna,
Bochoř).
Duben 2019
do 10. 4. - provedeno jarní léčení všech včelstev u včelařů, kteří ve směsných vzorcích zimní měli překročili v
průměru 3 roztoče/1 včelstvo
Květen 2019
4. - 5. 5. - včelařská výstava s odbornou přednáškou v rámci hodových oslav a výročí 725. let obce Bochoř
23. 5. - ukončeno ochranné pásmo okolo ohniska MVP v obci Grygov I. 05/2018
31. 5. - ukončeno ochranné pásmo okolo ohniska MVP v obci Věrovany 05/2018
- objednávka léčiva GABON přes OO ČSV Přerov
Červenec 2019
12. 7. - distribuce léčiva (Gabon)
19. 7. - ukončeno ochranné pásmo okolo ohniska MVP v obci Majetín 07/2018
26. 7. - ukončeno ochranné pásmo okolo ohniska MVP v obci Grygov II. 07/2018
Srpen 2019
12. 8. – schůze výboru ZO (U Koblihů, Bochoř)
Září 2019
12. 9. – schůze výboru ZO (Parník, Přerov)
22. 9. – aktiv ČSV pro Olomoucký kraj z úsporných důvodů ČSV zrušen
Říjen 2019
3. 10. - odeslána finální verze hromadné žádosti o st. dotaci 1.D, vytvořená pomocí CISu
- léčení - fumigace varidol
Listopad 2019
7.11. – schůze výboru a důvěrníků (Býčárna, Bochoř)
22. 11. – přednáška Ing. Františka Texla Racionalizace chovu včel – chov včel v průběhu celého roku v gesci
OO ČSV Přerov
- hlášení o situaci v ZO o masivním podzimním úhynu včelstev Okresní veterinární správě v Přerově
- léčení aerosolem
Prosinec 2019
2. 12. – výplata dotace 1.D (restaurace Pivovar, Přerov) členům ZO, kteří pro výplatu dotace nezvolili možnost
bankovního účtu
8. 12. - Přednáška Mgr. Prokové z Bratislavy - léčení včelstev teplem v Bystřici pod Hostýnem
- opětovné oslovení starostů o dataci či daru na činnost ZO ČSV Přerov I
- léčení aerosolem
Leden 2020
13. 1. - schůze výboru (Parník, Přerov)
26. 1. - schůze výboru (př. Kuklová, Redslavice) spojená s přípravou vzorků na vyšetření včelí měli
27. 1. - odevzdány vzorky zimní měli k veterinárnímu vyšetření
Únor 2020
1. 2. – výsledky vzorků zimní měli
Březen 2020
24. 3. - výroční členská schůze (Sokolovna, Bochoř) spojena s přednáškou p. Peterka na téma „Důvody

vysokých úhynů včelstev“.
Závěrem bych rád poděkoval celému výboru ZO, důvěrníkům z jednotlivých obcí i řadovým členům ZO
za práci zabezpečující řádnou činnost naší ZO ČSV Přerov I.
V Bochoři dne 8.3.2020 Zprávu sestavil a přednesl: Ing. Libor Kavka, Ph.D. Jednatel ZO ČSV Přerov I

Zpráva k fungování CISu v ZO ČSV Přerov I v r. 2019
/tato zpráva je součástí celkové výroční zprávy pro VČS 8.3.2020/
•

Z historie vzniku CISu. Od r. 2015 jsme v elektronické evidencí včelařů a včelstev v systému CIS. Na ČSV v Praze a
také u ostatních ZO se vžilo, že osoba která systém CIS pro ZO obsluhuje je nazývána – SPRÁVCE CISu – za ZO
Přerov I jsem byl na výroční členské schůzi zvolen já. Letošní rok je "volební" a máte možnost zvolit nového
správce.

•

Již v začátcích fungování CISu, tj. v roce 2014, Republikový výbor rozhodl, že výhradně odpovědné za údaje v CISu
budou ZO a systém bude důkladně zakódován s tím, aby k údajům měl přístup jen velmi omezený okruh
funkcionářů v ZO. V naší ZO má přístup na zadávání dat pouze SPRÁVCE CISu tedy já a pokladník ZO a dále práva na
nahlížení mají všichni členové výboru a také všichni důvěrníci, kterým jsem přístup zřídil v roce 2016. Tito uživatelé
jsou povinni dodržovat mlčenlivost o soukromých údaji dle GDPR.

•

Již šestým rokem jsem správcem elektronického systému CIS (centrální evidenční systém), za tuto dobu se podařilo
zadat do systému spoustu údajů pro usnadnění práce se zadáváním dat pro úpravu stanovišť k 15.2., 1.5., 1.9. a
vyúčtování dotace 1.D a ukončení včelařského roku. Díky tomuto preciznímu systému se podařilo i v loni zadat
údaje z formulářů na dotaci 1.D hned na "první dobrou" kontrolou s papírovou verzí jsme zjistili že jeden včelař
nám nesedí a tak jsme byli nuceni provést kontrolu na místě stanoviště včelstev. Po kontrole jsme odeslali žádost
přes tento systém CIS.

•

Tímto Vás všechny a hlavně důvěrníky chválím a opět žádám o spolupráci při vyplňování formulářů, které já
musím za všechny členy zadat do systému. Každý nekompletní formulář mi přidává spoustu práce. Jen pro
informaci měla naše ZO evidováno k datu uzávěrky žádostí o st. Dotaci 1.D, zde je výtah z žádosti o počtech.
Celkem jsme žádali o 185400,- (180 Kč/vč.). Poskytnuto v 11/2019 bylo v rámci 1.D dotace 158 620 Kč (154 Kč/vč.)

•

V průměru bezchybně vyplněná žádost a její zadání do systému trvá 1/2 minuty na jedno stanoviště. Z tohoto
důvodu je nutné, aby se ke mně dostali formuláře řádně vyplněné a včas. Tímto všem důvěrníkům co toto splnili,
děkuji a ty kteří takto nečinili doteď prosím o akceptování mé prosby. Jako vloni i v předešlých letech tak i letos
platí, pokud se ke mne dostane žádost a to i přes kontrolu důvěrníka s chybnými údaji či nekompletně vyplněna
NEBUDU již pátrat po skutečnosti, ale prostě tato žádost NEBUDE do systému CIS zadána.

•

S tímto řádným zadáváním dat souvisí i přechody členů mezi jednotlivými ZO. Od podání žádosti na dotace, tedy od
září až do ledna následujícího roku NEBUDE již možné přestupovat mezi organizacemi a to z důvodu komplikace
s vyplácením dotací a platbou příspěvků.

•

Závěrem zopakuji znění z loňské zprávy o fungování CISu. Vzhledem k časové náročnosti zadávání změn u
včelařů je nutné aby se ke mně tyto informace dostávali a to přes důvěrníky mailem, který je na stránkách naší
ZO a to www.vcelariprerov1.cz POUZE tyto údaje budu zadávat do CISu ke správnému fungování elektronického
systému. Jde především o změnu stanoviště (jak nové tak přemístění), aktuální počet včelstev (u kterého pokud mi
jej nahlásíte máte povinnost doplatit … zatím 16Kč/včelstvo jako pojištění přes ČSV+ 30,-/včelsto na léčivo) aktuální
tel. kontakt, změnu bydliště, e-mailový kontakt (pro rychlou a bezplatnou komunikaci výboru se všemi členy) a
další důležité údaje.

Děkuji za pozornost
Místo a datum:
Zprávu zapsal:

V Dluhonicích 24.2.2020
Krumpholz Libor, správce CISu v ZO ČSV Přerov I

Český svaz včelařů z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I
ul. Náves 202/41, 751 08 Bochoř
číslo ZO: 70810, IČ: 619 86 321, právní forma: pobočný spolek, spis. značka L 41718
č. účtu: 2401208098/2010

Stran:

1 / 18

www:

Datum:

8.3. 2020

Revize:

0

www.vcelariprerov1.cz

e-mail: zoprerov1@vcelarstvi.cz

predseda@vcelariprerov1.cz

POKLADNÍ ZPRÁVA ZO ČSV PŘEROV I za rok 2019
Účetní uzávěrka za období: 1.1. 2019 – 5.2. 2020
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3.

Úvod

3.1.

Historie, nové konto u FIO-banky, e-bankovnictví

predseda@vcelariprerov1.cz

Od roku 04/2017 bez problému funguje nové bankovní konto založené u FIO-banky, č.ú. 2401208098/2010.
•
•
•
•

Díky e-bankovnictví jsou všechny platby spolku řešeny okamžitě, jednoduše a bez poplatků
Dispoziční práva k účtu + e-bankovnictví má předseda, jednatel a pokladník
Pasivní přístup přes internet (bez možnosti cokoliv odesílat) může mít celý Výbor
Elektronické výpisy z b.ú. jsou tvořeny automaticky každý měsíc

Přehled nejčastějších plateb, které jsou realizovány elektronicky:
• Mandatorní platby centrále ČSV Praha
• za léčiva (M1-AER, Formidol, Gabony, Varidol)
• za žluté diagnostické podložky
• za vyšetření vzorků na spory MVP
• platby 1.D. dotace pro řádné členy
• platby 1.D. dotace pro neorg. včelaře
• platby ČP či navýšení počtu vč. na spolkový b.ú.
• účelové dotace a dary od obcí podporující spolek
• platby za nákup přístrojů, aceton, příslušenství

→ RV ČSV Praha
→ OO ČSV Přerov
→ VúVč Dol
→ SVÚ Olomouc
→ řádní členové ZO
→ neorg. včelaři na našem rajonu
← od řádných členů
← od obcí v našem rajonu
→ VúVč Dol, Fisher Scientific..

a)

Bezhotovostní platby/transakce – celé účetnictví spolku je jednodušší, transparentní a vše je
dohledatelné. Pokladník potvrzuje svým včelařům přijetí jakékoliv platby SMS/e-mailem → včelař ví,
že má „splněno!

b)

Celkové účetnictví spolku se skládá z bankovního účtu (FIO) + příruční pokladny (PP) vedené u
pokladníka na okamžité drobnější výdaje, do které si pokladník vybírá vždy 6000 Kč,- kvůli lepší
orientaci/kontrole ve výpisech.
Nicméně všechny ostatní platby, transakce a převody, a to zejména větších částek, probíhají
bezhotovostně přes bankovní účet.

c)

Maximum plateb a převodů je provedeno elektronicky, veškeré faktury, účtenky, paragony, příjmové
a výdajové doklady se v papírové formě a oskenované elektronické formě nacházejí u pokladníka.

d)

V následujících kapitolách zprávy je peněžní deník ZO ČSV Přerov I za rok 2019 – konkrétně
za účetní období od 1.1.2019 do 5.2.2020 vyhodnocen pomocí finančně-analytického nástroje
„kontingenční tabulka“ ve formě přehledných souhrnů pro různé kategorie/podkategorie a filtrační
kritéria.

Do nového účetního roku 2020 vstupuje naše ZO ČSV Přerov I bez jakýchkoliv závazků a pohledávek.
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Způsob vedení účetnictví ZO ČSV Přerov I

Celková pokladna spolku se skládá z bankovního účtu (FIO-banka) + příruční pokladny (PP) vedené u
pokladníka na okamžité výdaje, do které si pokladník vybírá vždy 6000 Kč,- kvůli lepší orientaci/kontrole ve
výpisech.
Účetnictví spolku (Peněžní deník) je vedeno ve freewarovém účetním programu, který jednoznačně eviduje
jednotlivé zadané účetní položky, které vždy musí mít zadány svoje vlastnosti-své atributy:
• svoji časovou značku, svůj název/popis
• finanční částku položky
• definice PŘÍJEM / VÝDEJ / TRANSFER
• kategorii + podkategorii
• jméno osoby (Příjemce/plátce)
• typ podúčtu, ze kterého je transakce prováděna (tj. bankovní konto či příruční pokladna PP)
• ID. operace – jedinečný identifikátor položky (jednoznačná identifikace operace/položky)
Program mj. umožňuje:
• Současné vedení účetnictví ve vícero účtech a umožňuje transfery mezi podúčty (tj. v našem případě
mezi bankovním účtem ZO a příruční pokladnou).
• Filtraci/třídění dat dle zadaných kritérií
• rozpoložkování kategorií a podkategorií – dle požadavků uživatele
• seskupení a tvorbu automatických souhrnů – dle požadavků uživatele
• tvorba protokolů, scénářů, sumárních tabulek – podle filtračních kritérií (od-do, kategorie ….)
• okamžitý export všech dat do Excelu / pdf / txt / csv
• možnost hromadného textového importu do programu – např. z výpisu internetového bankovnictví
Ukázka logické struktury kategorií / podkategorií:
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4.

Hlavní účetní položky v účetním roce 2019 – detaily, výpočet

4.1.

Navyšování počtu včelstev v průběhu roku – evidence/platby v CISu, doplatky

Platby včelařů za navýšení počtu včelstev průběžně během roku:
Platby včelařů za navýšení počtu včelstev – při odesílání 1.D. dotace:
ZO následně odesílá platby do centrály na bank. účet RV ČSV Praha:

→ na bankovní účet ZO
→ při vyúčtovávání 1.D. dotace
→ přes CIS

Včelař, řádný člen ZO, platí za 1 včelstvo do ZO
Základní organizace do centrály RV ČSV Praha odvádí:
V základní organizaci zůstává:
Platby ZO do centrály RV ČSV Praha:

16 Kč/ 1 vč.
85% z 16 Kč/včelstvo (≈ 13,6 Kč/vč.)
15% z 16 Kč/včelstvo (≈2,4 Kč/vč.)
→ přes CIS, bankovním převodem

Platba 17.4. 2019
ID#14309 přes CIS (1x členství s 10 vč. + další 2vč.)
→ 563,2 Kč
Platba 17.4. 2019
ID#14308 přes CIS (1x vč. od 1 včelaře)
→ 13,6 Kč
Platba 18.8. 2019
ID#14691 přes CIS (1x členství s 3vč. + další 5 vč.)
→ 295,2 Kč
Platba 5.9. 2019
ID#14780 přes CIS (1x členství s 3vč.)
→ 240,8 Kč
Platba 3.10. 2019
ID#14975 přes CIS (73 vč. od 38 včelařů )
→ 992,8 Kč
Platba 27.1. 2020
ID#16547 přes CIS (1x členství s 2 vč. + 4 vč.)
→ 381,6 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM do centrály RV ČSV Praha odešlo průběžně během roku 2019:
→ 2487,2 Kč

Viz VÝDAJE“, kategorie “Platby centrále ČSV Praha“, podkategorie „Platba za navýšení vč. v průběhu roku a
Platba za přijetí nových členů“
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Členské příspěvky na r. 2020 – uzavření včelařského r.2019, počty aktuálních a „1.D.“-včelstev

Stav členské základny a včelstev ke dni:
Počet řádných členů se včelstvy:
Počet řádných členů bez včelstev:
Celkem řádných členů:
Celkem aktuálních včelstev řádných členů:
Celkem 1.D.-včelstev řádných členů:

k 31.12.2019
124
2
124
1 056 včelstev
1 022 včelstev

Předpis platby ČP z CISu – stav 12/2019:

Předpis platby ČP z peněžního deníku a účetnictví ZO - částky jsou totožné:

Vyúčtování členských příspěvků ČSV na příští rok 2020
Platba člena za 1 včels tvo / popř. člen bez včels tev

16 Kč/1 včels tvo

Platba na člena

300 Kč/člena

Počet řádných členů s aktuálními včels tvy (nikoli 1D-vč.)

124 řádných členů s aktuálními vč.

Počet řádných členů bez včels tev (platí 16 Kč)

2 členů bez včels tev

Počet vš ech aktuálních včels tev řádných členů

1056 včels tev

Počet včelstev *16 Kč/vč. + členové bez vč.→

16 928 Kč za včelstva

→ a toho jde

15 % pro ZO ČSV Přerov I =

→ a toho jde

85 % pro RV ČSV Praha =

Počet vš ech řádných členů:

126 x 300 Kč=

2 539 Kč
14 389 Kč
37 800 Kč

CELKEM: Odvod do ČSV - Členské příspěvky na člena+ na včelstva 54 728 Kč
→ a těchto celkových 54728 Kč pak jde do RV ČSV Praha:
→ a těchto celkových 54728 Kč zůs tává v ZO ČSV Přerov I:

52 189 Kč,2 539 Kč,-

≈ 100%
≈ 95%
≈ 5%

CELKEM do centrály RV ČSV Praha – uzavření včelařského roku 2019 a platba ČP na r. 2020:
Platba 31.12. 2019
ID#16263 přes CIS
→ 52 188,8 Kč
Viz VÝDAJE“, kategorie “Platby centrále ČSV Praha“, podkategorie „Uzavření včelařského roku“
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Výpočet členských příspěvků na příští rok – r. 2020 se skládá ze 4 částí:
1) paušální platba za členství v ČSV: 300 Kč na člena (100% se odvádí na ústředí RV ČSV Praha)
2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. (85% se odvádí na ústředí RV ČSV Praha, 15% zůstává v ZO)
3) záloha na objednání léčiva na příští rok 2020 (30 Kč/vč.)
4) eventuální doplatek za včelstva pro ty včelaře (16 Kč/vč.), kteří navýšili počet včelstev v r.2019
a zároveň v CISu měli uveden nižší počet včelstev nežli aktuálně na žádosti o 1.D. dotaci.
Počtem včelstev pro účely výpočtu ČP se rozumí počet včelstev aktuální=reálný, nikoli tzv. "1.D."-včelstev. Je to proto, že
někteří včelaři mají reálný počet včelstev vyšší, nežli uvedli ve své žádosti o 1.D.-dotaci – tzn. že na některá svá včelstva si
nežádali 1.D. dotaci (například si nevyřídili potvrzení od místně-příslušné ZO nebo jejich včelstva nesplnila požadavek
obsazenosti rámků popř. si včelař vůbec nepodal žádost o státní 1.D. dotaci, což je jeho právo).
Pro srovnání počty včelstev (stav k 31.12. 2019):
• Počet aktuálních (reálných) včelstev řádných členů ZO:
1 056 vč.
• Počet tzv. „1.D.“-včelstev řádných členů ZO, na které byla vyplacena 1.D.-dotace:
1 022 vč.

Informace k výběru členských příspěvků:
• Pokud si člen ČSV zvolí výplatu 1.D. dotace na bankovní konto, jehož číslo uvede v papírové žádosti
obdrží plnou, nijak nekrácenou státní 1.D. dotaci. Následně v bankovní poznámce + emailu nalezne
přesný výpočet svých ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím má člen splněnu základní
členskou povinnost=platbu ČP na příští rok. Pokladník spolku členovi potvrdí přijetí platby ČP
emailem/SMS.
• Pokud si člen zvolí výplatu 1.D. dotace v hotovosti, tak po převzetí celé 1.D. dotace zároveň zaplatí
své ČP na příští rok. Následně podepíše převzetí 1.D. dotace a zaplacení členských příspěvků.
• Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva doplácejí členské příspěvky.
• Možnost platby ČP na bank. účet spolku využívají i ti členové kteří si nežádali o 1.D. dotaci (měli
nulový počet včelstev anebo prostě si nepožádali z nějakého důvodu o 1.D.-dotaci, i když včelstva
měli) anebo jim 1.D-dotace nepokryla ani vlastní členský příspěvek (případy včelařů s 1 či 2 včelstvy).
Malá část těchto členů zaplatili po urgencích pokladníka své ČP do ZO přes bankovní účet opožděně
až po 31.12. 2019, proto byla uzávěrka posunuta až do 5.2.2020, aby tyto ČP byly zahrnuty
v účetnictví. Tento stav opožděných plateb ČP nelze do budoucna tolerovat, protože je v rozporu se
Stanovami ČSV.
4.3.

Výpočet záloh na nákup protivarroázního léčiva (z aktuálního počtu včelstev, stav k 31.12.2019)

Vyúčtování povinných nákladů ZO na rok 2020
Záloha na nákup protivarroázního léčiva na příští rok
Počet aktuálních včelstev (nikoli 1.D. vč.)
Záloha na nákup protivarroázního léčiva na příší rok

30 Kč/1 včels tvo
1056 včelstev
-31 680 Kč

Záloha na objednání protivarroázního léčiva na příští rok (tj. 30 Kč/vč.) v sobě zahrnuje (s nutnou rezervou na
možné navýšení počtu včelstev od stávajících či od nových členů v následujícím roce):
• M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)
• Gabony na letní srpnové ošetření
• Varidol na podzimní první + druhé ošetření
• Varidol či M1-AER na třetí ošetření (zimní aerosolování popř. třetí fumigace)
•
+ další možná registrovaná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR
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1.D. dotace v roce 2019 – CELKEM, sumární žádost z CISu

Počet řádných členů ZO se včelstvy:
Počet řádných členů ZO bez včelstev:
Celkem všech řádných členů ZO :

124
2
126

Ze 126 řádných členů se včelstvy si zažádalo o 1.D. dotaci 120 řádných členů (tj. 1 022 „1.D.“-včelstev).
2 řádní členové si nezažádali.
Dále si žádali o 1.D. dotaci prostřednictví svazu dalších 3 neorganizovaní včelaři = nečlenové ČSV.
Členové ČSV
nečlenové ČSV
CELKEM k 1.D. dotaci
Počet žádajících včelařů
120
3
= 123 žadatelů
Počet 1.D.-včelstev
1022 vč.
8 vč.
= 1 030 vč.
CELKEM 1.D.-dotace:
1 030 vč. * 154 Kč = 158 620 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedna již zaslaná 1.D. dotace ve výši 616 Kč byla v řádném termínu vrácena zpět v souladu s postupem pro
vrácení dotace. Důvod pro vrácení dotace byl omyl při zadávání dat k 1.D. dotaci (v CISu se u jednoho včelaře
nevynulovaly předloňské údaje k dotaci a zůstaly tam viset jakožto loňské platné.)
Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx
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1.D. dotace v roce 2019 – způsoby vyúčtování na bankovní účet včelařů / v hotovosti

Členové ČSV nečlenové ČSV
CELKEM k 1.D. dotaci
Počet žádajících včelařů
120
3
= 123 žadatelů
Počet 1.D.-včelstev
1022 vč.
8 vč.
= 1 030 vč.
CELKEM 1.D.-dotace zaslaná:
1 030 vč. * 154 Kč = 158 620 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výplata 1.D. dotace elektronicky na bank. účty žadatelů:
Odeslána plná 1.D. dotace na bank. účet řádných členů ZO:
Odeslána plná 1.D. dotace na bank. účet nečlenů ČSV:
CELKEM: odesláno elektronicky všem žadatelům:

76 převodů / 92 862 Kč
2 převody / 924 Kč
78 převodů / 93 786 Kč

Výplata 1.D. dotace v hotovosti:
Vyplacena plná 1.D. dotace v hotovosti řádných členům ZO:
Vyplacena plná 1.D. dotace v hotovosti nečlenů ČSV:
CELKEM: vyplaceno hotově:

43 výplat / 63 910 Kč
1 výplata / 308 Kč
44 výplat / 64 218 Kč

Výplata 1.D. CELKEM vyplacená:
Bezhotovostně na b.ú. včelařů
V hotovosti:
CELKEM:

93 786 Kč,64 218 Kč,158 004 Kč,-

59 %
41 %
100%

Vrácená 1.D. dotace zpět:
616 Kč / 1 dotace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 1.D.-dotace přijatá a vyplacená:

158 620 Kč

Srovnání – podíl včelařů preferující bezhotovostní výplatu 1.D roste:
V roce 2017 - poprvé možnost bezhotovostní výplaty 1.D dotace
V roce 2018 - možnost bezhotovostní výplaty 1.D dotace
V roce 2019 - možnost bezhotovostní výplaty 1.D dotace

7 včelařů
63 včelařů
78 včelařů

• Výplata státní 1.D. dotace (ať v hotovosti či na bank. účet) se musí ze zákona vyplácet celá, nijak
nekrácená. Poté až v druhém kroku – a to v případě členů ČSV - se mohou od výplaty 1.D. dotace
odečítat členské příspěvky pro spolek popř. jiné poplatky (např. doplatky za navýšení včelstev
v předmětném roce).
• Pokud si člen ČSV zvolí výplatu 1.D. dotace na bankovní konto, jehož číslo uvede v papírové žádosti,
obdrží plnou, nijak nekrácenou dotaci. Následně v bankovní poznámce + emailu nalezne přesný
výpočet ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím má člen splněnu základní členskou
povinnost=platbu ČP na příští rok. Pokladník spolku členovi potvrdí přijetí platby ČP emailem/SMS.
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5.

PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019

5.1.

Závěr z loňské pokladní zprávy za r.2018: Převod zůstatku → do r.2019

POKLADNÍ ZŮSTATEK k 31.12. 2018 – tzn. převod do r. 2019:
= 55 696 Kč
… z toho na bank. účtu FIO
[44 984 + (349 693-332 105) -12 000] … 50 572 Kč (viz výpis z b.ú)
… z toho v příruční pokladně [777 + (0+12000) -7 653]
… 5 124 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓ Výpis z peněžního deníku k 31.12.2018 CELKEM (bank. účet FIO + příruční pokladna PP)

↓ Výpis pohybů/zůstatku na bank. účtu k 31.12. 2018: 50 572 Kč → tzn. soulad s Peněžním deníkem ↑

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx
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↓ Výpis peněžního deníku k 31.12.2018 – separátně jen bankovní účet FIO

↓ Výpis peněžního deníku k 31.12.2018 – separátně jen příruční pokladna

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx
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PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: celkový souhrn za r.2019

Celkové příjmy za r. 2019:
… z toho do bankovního účtu FIO příjmy
… z toho do příruční pokladny příjmy
… z toho do příruční pokladny přesun z bank. účtu FIO

319 107 Kč
… 315 147 Kč
… 3 960 Kč
… (+6 000 Kč přesun do PP)

Celkové výdaje za r. 2019:
… z toho z bankovního účtu FIO výdaje
… z toho z bankovního účtu FIO přesun do příruční pokladny
… z toho výdaje z příruční pokladny

295 891 Kč
… 285 806 Kč
… (-6 000 Kč přesun do PP)
… 11 148 Kč

Rozdíl – POKLADNÍ ZŮSTATEK – konec r.2019
= 77 848 Kč
… z toho na bank. účtu FIO
[50 572 + (315 147-285 806) -6 000]
… 73 913 Kč
… z toho v příruční pokladně [5 124 + (3 960+6 000) -11 148]
… 3 936 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓ Výpis z peněžního deníku k 5.2. 2020 CELKEM (bank. účet FIO + příruční pokladna PP)

↓ Výpis pohybů/zůstatku na bank. účtu k 5.2. 2020: 73 913 Kč → tzn. soulad s Peněžním deníkem ↑

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Datum vydání: 8.3. 2020

Strana 11 / celkem 18

Český svaz včelařů z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I
ul. Náves 202/41, 751 08 Bochoř
číslo ZO: 70810, IČ: 619 86 321, právní forma: pobočný spolek, spis. značka L 41718
č. účtu: 2401208098/2010

Stran:

12 / 18

www:

Datum:

8.3. 2020

Revize:

0

www.vcelariprerov1.cz

e-mail: zoprerov1@vcelarstvi.cz

predseda@vcelariprerov1.cz

↓ Výpis peněžního deníku k 5.2. 2020 – separátně jen bankovní účet FIO

↓ Výpis peněžního deníku k 5.2. 2020 – separátně jen příruční pokladna

• Veškeré faktury, účtenky, paragony, příjmové a výdajové doklady se v papírové formě a oskenované
elektronické formě nacházejí u pokladníka.
• V následujících kapitolách je peněžní deník ZO ČSV Přerov I za účetní období 1.1. 2019 – 5.2.2020
vyhodnocen pomocí finančně-analytického nástroje „kontingenční tabulka“ ve formě přehledných
souhrnů pro různé kategorie a filtrační kritéria.
Popisky řádků
FIO-banka, účet ZO ČSV Přerov I, č. 2401208098/2010
PŘESUNY
PŘÍJMY
VÝDAJE
Příruční pokladna, ZO ČSV Přerov I
PŘESUNY
PŘÍJMY
VÝDAJE
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Součet z Částka
23 341
-6 000
315 147
-285 806
-1 188
6 000
3 960
-11 148
22 152
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5.3.
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PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: souhrn dle příjmů/výdajů

Popisky řádků
FIO-banka, účet ZO ČSV Přerov I, č. 2401208098/2010
PŘESUNY
PŘÍJMY
Čl ens ké přís pěvky na b.ú.
Da r na či nnos t s pol ku
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (do ZO)
Pl a tba za za řízení Ga bonů
SZIF-dotace (za a eros ol ova ná vč.)
Účel ová dotace na či nnos t s pol ku
Výpl a ta 1.D. pro včel a ře
za FORMIDOL
VÝDAJE
1.D._Dotace - hroma dný výběr pro výpl a tu v hotovos ti
1.D._Dotace - vrá cení 1.D.dotace
1.D._Dotace - výpl a ta pl né dotace (na b.ú.)
Aeros ol _ná kup nového VAT-1a +kompres oru
Aeros ol _provoz a eros ol u
Důvěrníci
Interní výda je
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (centrá l e)
Pl a tba za při jetí nových čl enů ČSV (centrá l e)
Pl a tba ZO --> OO, Formi dol /Ga bony/Va ri dol /M1-AER
Uza vření včel a řs kého roku 2017 (centrá l e)
Příruční pokladna, ZO ČSV Přerov I
PŘESUNY
+
PŘÍJMY
1.D._Dotace - Admi ni s tra ce dotace ( ≈5%)
Vra tky původně hotovos tního vyúčtová ní 1.D.+ČP
VÝDAJE
Aeros ol _provoz a eros ol u
Interní výda je
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Součet z Částka
23 341
-6 000
-6 000
315 147
91 249
25 000
338
90
4 690
30 000
158 620
5 160
-285 806
-65 912
-616
-93 786
-37 782
-4 818
-5 362
-1 085
-1 006
-1 481
-21 769
-52 189
-1 188
6 000
6 000
3 960
3 396
564
-11 148
-1 193
-9 955
22 152
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Popisky řádků
FIO-banka, účet ZO ČSV Přerov I, č. 2401208098/2010
PŘESUNY
TRANSFER
PŘÍJMY
1.D._Dota ce_vš e okol o
Pl a tby nečl enů ČSV
Pl a tby řá dných čl enů ZO
SZIF-dota ce (za a eros ol ova ná vč.)
Účel ové dota ce+da ry na či nnos t s pol ku
VÝDAJE
1.D._Dota ce_vš e okol o
AEROSOL_vš e
Ná kl a dy na l éči vo proti VD
Pl a tby centrá l e ČSV Pra ha
ZO - vl a s tní chod
Příruční pokladna, ZO ČSV Přerov I
PŘESUNY
TRANSFER
PŘÍJMY
1.D._Dota ce_vš e okol o
Pl a tby řá dných čl enů ZO
VÝDAJE
AEROSOL_vš e
ZO - vl a s tní chod
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

predseda@vcelariprerov1.cz

Součet z Částka
23 341
-6 000
-6 000
315 147
158 620
90
96 747
4 690
55 000
-285 806
-160 314
-42 600
-21 769
-54 676
-6 447
-1 188
6 000
6 000
3 960
3 396
564
-11 148
-1 193
-9 955
22 152
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predseda@vcelariprerov1.cz

PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: souhrn dle kategorií a podkategorií

Popisky řádků
1.D._Dotace_vše okolo
1.D._Dota ce - Admi ni s tra ce dota ce ( ≈5%)
1.D._Dota ce - hroma dný výběr pro výpl a tu v hotovos ti
1.D._Dota ce - vrá cení 1.D.dota ce
1.D._Dota ce - výpl a ta pl né dota ce (na b.ú.)
Výpl a ta 1.D. pro včel a ře
AEROSOL_vše
Aeros ol _ná kup nového VAT-1a +kompres oru
Aeros ol _provoz a eros ol u
Náklady na léčivo proti VD
Pl a tba ZO --> OO, Formi dol /Ga bony/Va ri dol /M1-AER
Platby centrále ČSV Praha
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (centrá l e)
Pl a tba za při jetí nových čl enů ČSV (centrá l e)
Uza vření včel a řs kého roku 2017 (centrá l e)
Platby nečlenů ČSV
Pl a tba za za řízení Ga bonů
Platby řádných členů ZO
Čl ens ké přís pěvky na b.ú.
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (do ZO)
Vra tky původně hotovos tního vyúčtová ní 1.D.+ČP
za FORMIDOL
SZIF-dotace (za aerosolovaná vč.)
SZIF-dota ce (za a eros ol ova ná vč.)
TRANSFER
+
Účelové dotace+dary na činnost spolku
Da r na či nnos t s pol ku
Účel ová dota ce na či nnos t s pol ku
ZO - vlastní chod
Důvěrníci
Interní výda je
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Součet z Částka
1 702
3 396
-65 912
-616
-93 786
158 620
-43 793
-37 782
-6 011
-21 769
-21 769
-54 676
-1 006
-1 481
-52 189
90
90
97 311
91 249
338
564
5 160
4 690
4 690
0
-6 000
6 000
55 000
25 000
30 000
-16 402
-5 362
-11 040
22 152
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5.5.
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PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: souhrn dle kategorie a příjemce/plátce

Popisky řádků
FIO-banka, účet ZO ČSV Přerov I, č. 2401208098/2010
1.D._Dotace_vše okolo
<--- od "Centrá l a ČSV Pra ha "
---> do "Centrá l a ČSV Pra ha "
---> do "neorg. včel a ři "
---> do "Řá dný čl en ZO"
---> do "včel a ři v ra jonu"
AEROSOL_vše
---> do "Řá dný čl en ZO"
---> do "VúVč Má s l a vi ce-Dol 94, 252 66 Li bči ce n. Vl ta vou"
---> do Fi s her Sci enti fi c
---> Enkel Mi ros l a v, Enkel -Ca s e
Náklady na léčivo proti VD
---> do "OO ČSV Přerov, Pa rš ovi ce 19, 753 55 Pa rš ovi ce"
Platby centrále ČSV Praha
---> do "Centrá l a ČSV Pra ha "
Platby nečlenů ČSV
<--- od "nečl ena "
Platby řádných členů ZO
<--- od "řá dného čl ena ZO"
SZIF-dotace (za aerosolovaná vč.)
<--- od "OO ČSV Přerov, Pa rš ovi ce 19, 753 55 Pa rš ovi ce"
TRANSFER
<--- od "FIO ba nka , konto ZO"
Účelové dotace+dary na činnost spolku
<--- od "dá rce"
ZO - vlastní chod
---> do "Centrá l a ČSV Pra ha "
---> do "Řá dný čl en ZO"
---> do Forps i .cz
---> Enkel Mi ros l a v, Enkel -Ca s e
Příruční pokladna, ZO ČSV Přerov I
1.D._Dotace_vše okolo
<--- od "OO ČSV Přerov, Pa rš ovi ce 19, 753 55 Pa rš ovi ce"
AEROSOL_vše
---> do "Řá dný čl en ZO"
Platby řádných členů ZO
<--- od "FIO ba nka , konto ZO"
TRANSFER
<--- od "FIO ba nka , konto ZO"
ZO - vlastní chod
---> do "Řá dný čl en ZO"
---> Ka ufl a nd, Ma kro ...
---> Res ta ura ce Pa rník Přerov
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Součet z Částka
23 341
-1 694
158 620
-616
-924
-92 862
-65 912
-42 600
-2 434
-31 500
-2 384
-6 282
-21 769
-21 769
-54 676
-54 676
90
90
96 747
96 747
4 690
4 690
-6 000
-6 000
55 000
55 000
-6 447
-131
-5 362
-755
-199
-1 188
3 396
3 396
-1 193
-1 193
564
564
6 000
6 000
-9 955
-1 407
-7 744
-804
22 152
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5.6.

PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: souhrn dle typu účtu – tzn. bank. účet + příruční pokladna

Popisky řádků
FIO-banka, účet ZO ČSV Přerov I, č. 2401208098/2010
1.D._Dota ce - hroma dný výběr pro výpl a tu v hotovos ti
1.D._Dota ce - vrá cení 1.D.dota ce
1.D._Dota ce - výpl a ta pl né dota ce (na b.ú.)
Aeros ol _ná kup nového VAT-1a +kompres oru
Aeros ol _provoz a eros ol u
Čl ens ké přís pěvky na b.ú.
Da r na či nnos t s pol ku
Důvěrníci
Interní výda je
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (centrá l e)
Pl a tba za na výš ení vč. v průběhu roku (do ZO)
Pl a tba za při jetí nových čl enů ČSV (centrá l e)
Pl a tba za za řízení Ga bonů
Pl a tba ZO --> OO, Formi dol /Ga bony/Va ri dol /M1-AER
SZIF-dota ce (za a eros ol ova ná vč.)
Účel ová dota ce na či nnos t s pol ku
Uza vření včel a řs kého roku 2017 (centrá l e)
Výpl a ta 1.D. pro včel a ře
za FORMIDOL
Příruční pokladna, ZO ČSV Přerov I
+
1.D._Dota ce - Admi ni s tra ce dota ce ( ≈5%)
Aeros ol _provoz a eros ol u
Interní výda je
Vra tky původně hotovos tního vyúčtová ní 1.D.+ČP
Celkový součet

5.7.

predseda@vcelariprerov1.cz

Součet z Částka
23 341
-6 000
-65 912
-616
-93 786
-37 782
-4 818
91 249
25 000
-5 362
-1 085
-1 006
338
-1 481
90
-21 769
4 690
30 000
-52 189
158 620
5 160
-1 188
6 000
3 396
-1 193
-9 955
564
22 152

PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: souhrn dle příjemce/plátce

Popisky řádků
<--- od "Centrá l a ČSV Pra ha "
<--- od "dá rce"
<--- od "FIO ba nka , konto ZO"
<--- od "nečl ena "
<--- od "OO ČSV Přerov, Pa rš ovi ce 19, 753 55 Pa rš ovi ce"
<--- od "řá dného čl ena ZO"
---> do "Centrá l a ČSV Pra ha "
---> do "neorg. včel a ři "
---> do "OO ČSV Přerov, Pa rš ovi ce 19, 753 55 Pa rš ovi ce"
---> do "Řá dný čl en ZO"
---> do "včel a ři v ra jonu"
---> do "VúVč Má s l a vi ce-Dol 94, 252 66 Li bči ce n. Vl ta vou"
---> do Fi s her Sci entifi c
---> do Forps i .cz
---> Enkel Mi ros l a v, Enkel -Ca s e
---> Ka ufl a nd, Ma kro ...
---> Res ta ura ce Pa rník Přerov
Celkový součet

Název souboru: VČS_2020_Pokladní zpráva_r0.docx

Součet z Částka
158 620
55 000
564
90
8 086
96 747
-55 423
-924
-21 769
-103 258
-65 912
-31 500
-2 384
-755
-6 481
-7 744
-804
22 152
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5.8.

predseda@vcelariprerov1.cz

Účelové dotace a dary na činnost spolku od obcí v rajonu ZO ČSV Přerov I

Na tomto místě si dovolujeme vyjádřit poděkování těmto obcím za poskytnutý finanční příspěvek na činnost
ZO ČSV Přerov I, který byl poskytnut buď ve formě účelové neinvestiční dotace či daru na činnost spolku.
Popisky řádků
Účelové dotace+dary na činnost spolku
Dar na činnost spolku
Fin. přís pěvek od obcí_HORNÍ MOŠTĚNICE
Fin. přís pěvek od obcí_Obec Suš ice
Účelová dotace na činnost spolku
Fin. přís pěvek od obcí_Obec Bochoř
Fin. přís pěvek od obcí_Obec Rokytnice
Fin. přís pěvek od obcí_Obec Měs tys Brodek
Fin. přís pěvek od obcí_OBEC BEŇOV
Fin. přís pěvek od obcí_OBEC PŘESTAVLKY
Fin. přís pěvek od obcí_měs to Přerov
Celkový součet

5.9.

Součet z Částka
55 000
25 000
20 000
5 000
30 000
3 000
3 000
3 000
3 000
5 000
13 000
55 000

Hlavní náklady na aerosol, nákup nového vyvíječe

Popisky řádků
Součet z Částka
AEROSOL_vše
-43 793
Nákup nového VAT-1a + kompres oru
-31 500
Platba - aceton do vyvíječe VAT-1a, 16l, fa č.FV190012829
-2 384
Platba ZO --> fa č. 20190043 Trans port. Al u-kufr
-3 141
Platba ZO --> fa č. 20190044 Trans port. Al u-kufr
-3 141
Přís luš ens tví ke kompres oru, d.č.4263/04 (kanys tr plas tový 5l)
-133
Přís luš ens tví ke kompres oru, d.č.20190923 (Ferona, na vozík ke kompres oru)
-1 694
Přís luš ens tví ke kompres oru, d.č.20190923 (Ferona, vykružovák na aeros ol)
-607
Platba - 4x dlouhá pinzeta na Firon do vyvíječe
-356
Platba - s tříbrná pás ka na hubici VAT-1a+4x nůž
-472
Přís luš ens tví ke kompres oru - benzín (č.58602/1/191127/209)
-185
Přís luš ens tví ke kompres oru - benzín (č.DD19080039)
-180
Celkový součet
-43 793
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Úvod

Inventář ZO ČSV Přerov I doznal v účetním roce 2019 několik nutných změn:
•
•

Pro potřebu doplnění knihovny nebyly v roce 2019 zakoupeny nebo výměnou získány žádné další
vydané almanachy od sousedních ZO.
Rozmnožování vrbových řízků z původních matečnic se nám již po několik let vcelku daří
a problém s rozšiřováním včelí pastvy vysazováním medonosných dřevin a vytrvalých bylin ve
větším měřítku stále trvá.

•

V r.2004 byla pořízena první kompletní sada na aerosolování (agregát 2-taktního motoru OLEOMAC / MK4 s kompresorem FUK-2, vyvíječ VAT-1a)

•

V r.2018 byla dokoupena druhá modernější kompletní sada na aerosolování (agregát 4-taktního
motoru Mitsubishi GB-100 PN-RSM s kompresorem, vyvíječ VAT-1a, transportní Al-kufr a další
příslušenství (pojezdová kola, kovová konstrukce, spirálové hadice, rychlospojky)

•

V r.2019 byla dokoupena třetí moderní kompletní sada na aerosolování (agregát 4-taktního
motoru Kawasaki FJ-100D s kompresorem, vyvíječ VAT-1a, transportní Al-kufr a další
příslušenství (pojezdová kola, konstrukce, spirálové hadice, rychlospojky)

•

V r.2019 byl ještě dokoupen jeden nový separátní vyvíječ VAT-1a s transportním Al-kufrem (bez
kompresoru) pro ty, co mají včelstva blízko domu a mohou použít jako zdroj stlačeného vzduch
svůj vlastní elektrický kompresor se vzdušníkem.

Následující kapitola uvádí soupis inventáře a majetku v ZO ČSV Přerov I. V tabulce jsou uvedeny pořizovací
ceny přístrojů a vybavení v době nákupu.
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4.

Přehled o stavu inventáře a soupis majetku

4.1.

Soupis inventáře, zodpovědné osoby a dalšího majetku ZO

Položka

Popis

u koho

Pořizovací
cena v době
nákupu

př. Machura

13 500 Kč

př. Machura

3 250 Kč

2.

Mobilní kompresor s 2-taktním benzinovým motorem
Typ: OLEO-MAC / MK4, FUK 2
Výrobní číslo: 70/458 410 6437, nákup v 09/2004
Vyvíječ aerosolu VAT-1a, nákup v 09/2004

3.

191 ks knih s včelařskou tematikou

př. Dostál

3 450 Kč

4.

68 ks knih s včelařskou tematikou

př. Dostál

1 000 Kč

5.

1 ks pamětní kniha a 1 ks fotoalbum

př. Dostál

100 Kč

6.

5 ks USB Flash-disků s archivem souborů v minulých let

funkcionáři ZO

1 000 Kč

7.

př. Kyselák

2000 Kč

př. Krumpholz

26 300 Kč

př. Krumpholz

4 700 Kč

10.

4 ks plechové skříně s pořadači na složky – komise (500 kč/ks)
Agregát 4-taktního spalovacího motoru s kompresorem
Typ agregátu: BLAF-1b, Výrobce: VúVč Dol, 752 66 Libčice
Motor: 2,2 kW Mitsubishi, GB100PN-RSM
Výrob. číslo: 03/18, nákup 21.5.2018
Aerosolový vyvíječ VAT-1a
Výrobce: VúVč Dol, 752 66 Libčice
Výrobní číslo: 82/18, nákup 21.5.2018
Transportní Alu-kufr č.1 na vyvíječ VAT-1a

př. Krumpholz

3141 Kč

11.

Spirálová tlaková hadice + rychlospojky,

př. Krumpholz

532 Kč

12.

Odsávačka oleje 1,5l + kanystr plastový 5l,

př. Krumpholz

440 Kč

13.

př. Krumpholz

607 Kč

př. Bubík

26 300 Kč

př. Bubík

4 700 Kč

př. Bubík

4 700 Kč

17.

Vykružovací vrták na otvor do podmetu na aerosolování
Agregát 4-taktního spalovacího motoru s kompresorem
Typ agregátu: BLAF-1c, Výrobce: VúVč Dol, 752 66 Libčice
Motor Kawasaki FJ-100D, Výrob. číslo: 19/19, nákup 07/2019
Aerosolový vyvíječ VAT-1a
Výrobce: VúVč Dol, 752 66 Libčice,
Výrobní číslo: 83/19, nákup 07/2019
Aerosolový vyvíječ VAT-1a
Výrobce: VúVč Dol, 752 66 Libčice
Výrobní číslo: 84/19, nákup 07/2019
Transportní Alu-kufry č.2 a č.3 na vyvíječe VAT-1a:

př. Bubík

6 282 Kč

17.

Spirálové tlakové hadice + rychlospojky, kola, materiál, vozík

př. Krumpholz

1 694 Kč

18.

Kanystr plastový 5l
př. Bubík
Včelařské knihy z akce COLOSS (Tepelné ošetřování včelstev,
Př. Dostál
Sborníky Včelařství, Brtnictví)

1.

8.

9.

14.

15.

16.

19.

133 Kč
775 Kř

Celková hodnota inventáře a majetku ZO ČSV Přerov I ke dni 31.12. 2019 činí:
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Fotodokumentace: Agregát 4T-motoru Mitsubishi GB-100 PN-RSM s kompresorem (05/2018)
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
ZO ČSV PŘEROV I za rok 2019
1/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI - stav k 31.12. 2019
Statutární zástupci – dle výpisu ve Spolkovém rejstříku
Předseda ZO:
Ing. Kyselák Milan
Místopředseda ZO:
RNDr. Kuklová Lada
Jednatel ZO:
Ing. Kavka Libor, PhD
Pokladník ZO:
Mgr. Radomír Bubík

Přerovská 117/256, Bochoř 750 02
Nová 211, Radslavice 751 11
Chmelničky 403/34, Bochoř 750 02
9. Května 286/80 H.Moštěnice 751 17

Kontrolní komise:
předseda
Jurečka Vladimír
Kokory 295
člen
Ing. Hloušek Jaromí
Přerov, Dluhonská 91
člen
Cekota Vít
Čekyně, Borošín 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a/
Kontrola výběru a platby ČP na r.2020 – uzavření včelařského roku 2019, počty aktuálních a „1.D.“vč.
Stav členské základny a včelstev ke dni:
k 31.12.2019
Počet řádných členů se včelstvy:
124
Počet řádných členů bez včelstev:
2
Celkem řádných členů:
124
Celkem aktuálních včelstev řádných členů:
1 056 včelstev
Celkem 1.D.-včelstev řádných členů:
1 022 včelstev
CELKEM do centrály RV ČSV Praha – uzavření včelařského roku 2019 a platba ČP na r. 2020:
Platba 31.12. 2019
ID#16263 přes CIS
→ 52 188,8 Kč

b/
Kontrola výplaty 1.D.-Dotace na rok 2019 - všichni žadatelé obdrželi 1D dotaci v termínu – výplata
byla prováděna elektronicky bezhotovostně anebo hotovostně s podpisem do výplatní listiny.
Ze 126 řádných členů se včelstvy si zažádalo o 1.D. dotaci 120 řádných členů (tj. 1 022 „1.D.“-včelstev).
2 řádní členové si nezažádali.
Dále si žádali o 1.D. dotaci prostřednictví svazu dalších 3 včelaři = nečlenové ČSV.

Počet žádajících včelařů
Počet 1.D.-včelstev
CELKEM 1.D.-dotace zaslaná

Členové ČSV
120
1022 vč.

nečlenové ČSV
3
8 vč.
1 030 vč. * 154 Kč

CELKEM k 1.D. dotaci
= 123 žadatelů
= 1 030 vč.
= 158 620 Kč

Jedna 1.D. dotace ve výši 616 Kč byla v řádném termínu vrácena zpět v souladu s postupem pro vrácení
dotace. Důvod pro vrácení dotace byl omyl při zadávání dat k 1.D. dotaci (v CISu se u jednoho včelaře
nevynulovaly předloňské údaje k dotaci a zůstaly tam viset jakožto loňské platné.)
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c/ Kontrola příjmů a výdajů za r. 2019, kontrola peněžního deníku a výpisů z bank. účtu
PŘÍJMY – VÝDAJE za r. 2019: celkový souhrn za r.2019
Celkové příjmy za r. 2019:
… z toho do bankovního účtu FIO příjmy
… z toho do příruční pokladny příjmy
… z toho do příruční pokladny přesun z bank. účtu FIO

319 107 Kč
… 315 147 Kč
… 3 960 Kč
… (+6 000 Kč přesun do PP)

Celkové výdaje za r. 2019:
… z toho z bankovního účtu FIO výdaje
… z toho z bankovního účtu FIO přesun do příruční pokladny
… z toho výdaje z příruční pokladny

295 891 Kč
… 285 806 Kč
… (-6 000 Kč přesun do PP)
… 11 148 Kč

Rozdíl – POKLADNÍ ZŮSTATEK – konec r.2019
… z toho na bank. účtu FIO [50 572 + (315 147-285 806) -6 000]
… z toho v příruční pokladně [5 124 + (3 960+6 000) -11 148]

= 77 848 Kč
… 73 913 Kč
… 3 936 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpis z peněžního deníku k 5.2. 2020 CELKEM (bank. účet FIO + příruční pokladna PP)

↓ Výpis pohybů/zůstatku na bank. účtu k 5.2. 2020: 73 913 Kč → tzn. soulad s Peněžním deníkem ↑
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2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE ZO
a/ počet kontrol hospodaření s finančními prostředky: 1 (+ kontroly elektronických výpisů z účtu ZO)
předmět kontroly:
Kompletní pokladní zpráva sestavená pokladníkem ZO pro účely VČS 2020
bankovní výpis za r. 2019, oskenované či elektronické faktury
Stav příruční pokladny
Zpráva z loňské VČS 2019 a porovnání s aktuálním stavem
zjištěné nedostatky : nebyly nalezeny .................................................................................
b/ kontrola výplaty dotací členům ZO: ANO NE
předmět kontroly:
bankovní výpis za r. 2019, výpočet dotace z CISu, výplatní listiny 1.D.
zjištěné nedostatky:
nebyly nalezeny .......................................................................................
-

c/ kontrola evidence majetku ZO ČSV: ANO NE
předmět kontroly:
bankovní výpis za r. 2019, seznamy knih, Zpráva o inventáři a majetku ZO,
Zpráva z loňské VČS 2019 a porovnání s aktuálním stavem
zjištěné nedostatky:
nebyly nalezeny ........................................................................................
d/ kontrola provádění léčení včelstev: ANO NE
předmět kontroly:
Protokoly o provedeném podzimním ošetření včelstev aerosolem
Protokoly o vyšetření zimní měli 2019-2020
zjištěné nedostatky:
nebyly nalezeny ..................................................................................
e/ kontrola evidence členů ZO ČSV:
ANO NE
předmět kontroly:
výpisy ze systému CIS, papírové + oskenované verze členských přihlášek,
výplatní listiny všech členů ZO i s evidencí výběru zálohy na léčení
zjištěné nedostatky:
nebyly nalezeny .............................................................................
f/ evidence/archivace papírové + elektronické dokumentace: ANO NE
předmět kontroly:
Peněžní deník vedený v elektronické formě, bankovní výpis za r. 2019
Písemné výstupy a exporty z peněžního deníku, loňská zpráva z VČS 2019
zjištěné nedostatky:
nebyly nalezeny ..................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVĚR REVIZE: Po provedené kontrole peněžního deníku vedeného v elektronické formě a písemných
výstupů z tohoto deníku vedeného u pokladníka ZO a revizi seznamu majetku ZO, který se nachází u př.
Dostála + obsluhy aerosolovacích sad (kompresor + vyvíječ) konstatuji, že dnes přednesená „Pokladní zpráva
+ Zpráva o majetku ZO“ plně odpovídá skutečnosti a proto doporučuji členům ZO, aby při schvalování
závěrečného usnesení VČS 2020 hlasovali "PRO" schválení výše uvedených zpráv.
V Kokorách dne 8.3. 2020, sestavil Jurečka Vladimír, předseda KK ZO ČSV Přerov I
…………………………………………………
Ing. Milan Kyselák
předseda ZO ČSV Přerov I

Název souboru: VČS_2020_Zpráva_KK.docx

…………………………………………………
Vladimír Jurečka
předseda KK ZO ČSV Přerov I
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Zpráva nákazového referenta
Výsledky Varroázy a moru včelího plodu – zimní měl 2020
Obce v územ ní působnosti ZO ČSV Přerov I byly rozděleny na 2 skupiny:
V 1. skupině se vyšetřoval mor (EpM120) i varroáza (EpM300)
 Byly to obce, ve kterých skončilo ochranné pásmo před 2 lety
 Celkem bylo vyšetřeno 100 vzorků na varroázu (z toho 21 nevyhovujících, roztočů více než
3) a 104 na mor (v pořádku)
 Beňov, Bochoř, Dobrčice, Horní Moštěnice, Kozlovice, Lověšice, Pavlovice, Prosenice,
Prusinky, Přestavlky, Radslavice, Sušice, Čekyně, Dluhonice, Vinary, Nelešovice, Rokytnice
Ve 2. skupině se vyšetřovala pouze varroáza (EpM300)
 Bezuchov, Brodek, Císařov, Citov, Čelechovice, Kokory, Luková, Penčice, Říkovice, Stará Ves,
Šišma
 Celkem vyšetřeno 35 vzorků (z toho 11 nevyhovujících)
Vyšetřeno celkem 135 vzorků na varroázu
 32 vzorků nevyhovujících, příklady u včelařů:
 56 roztočů na 2 včelstva (tj. 28 roztočů na včelstvo)
 78 roztočů na 6 včelstva (tj. 13 roztočů na včelstvo)
 Vzorek je nevyhovující, jestliže jsou v něm na 1 včelstvo více než 3 roztoči:
◦ Např. obec Šišma (ze 7 vzorků nevyhovuje 6), obec Horní Moštěnice (ze 13 vzorků
nevyhovuje 7), obec Dluhonice (z 8 vzorků nevyhovují 3)
◦ Obce bez roztočů: Brodek, Čekyně, Lověšice, Luková, Nelešovice, Penčice,
Prosenice, Přestavlky, Říkovice, Stará Ves
Vyšetřeno celkem 104 vzorků na mor včelího plodu
• vše negativní
Včelaři, kteří mají nevyhovující vzorky, provedou na jaře (přelom března a dubna) jarní ošetření nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 AER a následnou fumigaci Varidolem.
Dávkování: 5 kapek M-1 AER do 50 ml vody,
natíráme maximálně 10 dm2 plodu (zhruba 30 x 30 cm).
Ošetření musí být provedeno do 15. dubna.
V Radslavicích 8.3. 2020
RNDr. Lada Kuklová, nákazový referent (referent pro včelí nemoci a nákazy) ZO ČSV Přerov I
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Příloha č.2: TEXT USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020

NÁVRH TEXTU USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020
Návrhová komise VČS 2020 ve složení Stanislava Bubíková, Jaromír Hloušek a Ivana Novotná
předkládá této VČS konané dne 8.3. 2020 v sokolovně Bochoř návrh usnesení v tomto znění:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, konaná dne 8.3. 2020:
I.

bere na vědomí
a)
b)
c)
d)
e)
f)

II.

schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

III.

informaci o účasti členů a schopnosti usnášení VČS
informaci o stavu rajonizace katastrálních území mezi sousedními ZO ČSV
informaci o stavu a fungování naší ZO v Centrálním informačním systému CIS
informaci o pokračující elektronizaci – webové stránky, elektronická komunikace, datová schránka
informaci od nákazového referenta o stavu zamoření Vd (zimní měl 2019-20)
přednesené připomínky a návrhy

zprávu o činnosti ZO ČSV Přerov I
zaměření činnosti a rozpočet ZO na další období
zprávu o fungování CISu
zprávu o hospodaření ZO ČSV Přerov I (pokladní zpráva), zprávu o stavu inventáře
zprávu KK ZO ČSV Přerov I
zprávu nákazového referenta a zprávu o škodách na včelách a včelařském majetku
zvýšení zálohy na objednání protivarroázního léčiva ze 30 Kč/vč na 50 Kč/vč.
zachování stávajícího systému objednávky léčiv – tzn. v rámci 50 Kč/vč. včelař má zajištěno léčivo
na jarní ošetření (nátěr M1-AER+Varidol) + letní ošetření (Gabony 3 pásky/vč., typy Gabonů se
střídají) + podzimní léčení (2x Varidol + poslední Varidol či M1-AER).
Mimo tato „předplacená“ léčiva - si každý člen ZO může přes důvěrníka objednat a hned zaplatit
další schválená léčiva (Formidol, Varromed, Bee-Safe…).
Eventuální změny v tomto systému objednávání a zajišťování léčiv bude schvalovat příští VČS v r.
2021.

ukládá Výboru ZO k realizaci
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pokračovat v dosavadní práci dle pověření ze členské schůze
nákazový referent spolu s důvěrníky zajistí léčivo k přeléčení včelstev u včelařů, jejichž ZM měla více
než 3 roztoče na 1 chované včelstvo.
zajištění včasného objednání a nákupu/distribuci protivarroázních léčiv (M1-AER, Gabony, Varidol)
nákazový referent ve spolupráci s důvěrníky zajistí řádné letní a podzimní léčení proti Vd
s následným diagnostickým sběrem ZM 2020/21.
při komunikaci se státními orgány maximálně používat elektronickou cestu
pokračování elektronizace agendy ZO – plní využívání CISu, pravidelné aktualizace spolkového webu
www.vcelariprerov1.cz, emaily, spolkové aktuality budou publikovány na webu.

Místo a datum:
Sestavila a přednesla:

V Bochoři 8.3. 2020
Stanislava Bubíková
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