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všem pobočným spolkům (organizačním jednotkám ČSV)

V úvodu letošního prvního oběžníku si vás dovolujeme požádat o informování členů a zajištění níže
uvedených úkolů:
I.
II.
III.
IV.

Centrální informační systém (CIS) – ochrana osobních údajů
Informace o kontrolách SZIF
Registrace změn zapisovaných údajů pobočných spolků (tj. ZO a OO ČSV)
Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních léčivých
přípravků

I.
Centrální informační systém (CIS)
Omluva
Dlouho chystané převedení členských dat z lokálního datového úložiště do webové aplikace
„Centrální informační systém“ (dále jen CIS) s sebou bohužel přineslo dosti závažné nepřesnosti
v distribuci tisku.
Aktualizovaná data dosavadní členské evidence byla předána autorovi aplikace p. Formanovi 17.
prosince 2013, aby zajistil jejich převod do nové aplikace. Počínaje první zásilkou roku 2014
(Včelařství č. 1/2014 a Včelár č. 12/2013) jsou tedy adresní dávky pro distribuci tisku připravovány
z CIS. Podle množících se reklamací, telefonátů a vracejících se zásilek je stále zřejmější, že převod
dat do CIS neproběhl korektně a v důsledku toho nebyly správně připraveny ani adresní dávky pro
distribuční firmu Postservis.

Velmi pravděpodobně nebylo včas zohledněno vyřazení členů provedené ještě ve staré evidenci.
Tato chyba je v současné době již opravena. Odběratelům OVP bylo zasláno Včelařství, stejně tak
jako členům s pozastaveným odběrem (tisk bere jiný člen rodiny, nenahlášené změny adres apod.).
Naopak časopis Včelár téměř jistě neobdrželi učitelé a přednášející odborníci. Když jsme se
pokoušeli u vracejících se zásilek (adresát na uvedené adrese nebydlí) zrušit odběr tak, jak to bylo
ve staré evidenci, zjistili jsme, že to nová aplikace nejspíš neumožňuje.
V současné době máte již v rukou Včelařství č. 2/2014 a číslo 3/2014, které sice ještě nebyly
distribuovány bez chyb, ale přeci jen ty největší chyby byly odstraněny,
Za chyby a nedostatky se velice omlouváme. Ve spolupráci s autorem CIS se snažíme situaci řešit
tak, aby nové zpracování bylo postupně uvedeno do použitelného stavu a sloužilo dobře jak
základním a okresním organizacím, tak i komunikaci mezi ústředím a členskou základnou.
Máte li k Centrálnímu informačnímu systému dotazy nebo připomínky, prosíme o jejich zaslání na
mail: cis@vcelarstvi.cz

Ochrana osobních údajů – souhlas a prohlášení člena
Základní organizace a spuštění nového systému CIS:
V souvislosti s uvedením do provozu nového systému CIS a dalším činnostem, které svazu
přibyly, je vhodné mít v pořádku příslušná prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
našich členů. Prvotní souhlas členů byl dán již krátce po přijetí zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů (dále jen zákon) a další v r. 2008, který je archivován na sekretariátu ČSV.
Přiložený nový formulář slouží především pro potřeby základních organizací, neboť základní
organizace zpracovává prvotní evidenci členů a používá rodná čísla členů, ale také pro potřeby
sekretariátu ČSV, který administruje dotace svých členů. Prosíme, formulář vytiskněte 2x, nechte
od svých členů podepsat, jedno vyhotovení si uložte pro případ kontroly příslušného úřadu a jedno
zašlete na sekretariát ČSV. V příloze a též na našem webu www.vcelarstvi.cz najdete nové znění
členských přihlášek, které zohledňuje výše uvedená opatření.
Sekretariát RV ČSV:
V důsledku toho, že rodné číslo je zvlášť chráněným osobním údajem, bylo upuštěno v rámci
sekretariátu od jeho používání. Naše členy identifikujeme v programu „Evidence časopisu
Včelařství“ jen podle data narození, jména a příjmení, případně registračního čísla chovatele.
Program „Adresář funkcionářů ČSV, o.s. (ČVS) rodná čísla neobsahuje. Taktéž ve formuláři
Žádosti o příspěvek ze Svépomocného fondu, který je ke stažení na našich webových stránkách,
údaj rodného čísla vystřídalo datum narození. Na starých tiskopisech jej žadatelé nemusí vyplňovat,
místo něj uvedou datum narození.
Dále je třeba upozornit ty členy, kteří nebudou souhlasit se zpracováním svých osobních údajů
(jména, příjmení, data narození a bydliště) pro účely evidence a činnosti ČSV, že podle § 5 odst. e)
zákona není v našem případě nutný výslovný souhlas člena k vedení evidence. Jen o této evidenci
musí být člen informován (§ 11 odst. 5 zákona). V prohlášení jsou potřebné informace obsaženy.
Těžko si představit, že by někdo chtěl být členem ČSV a přitom nesouhlasil s tím, aby byl v jeho
evidenci. Jak ho zvát na členské schůze, jak evidovat zaplacení členského příspěvku, jak mu zasílat
časopis Včelařství, jak by žádal o příspěvek ze SF, jak ověřit, že právě ten, kdo se obrátí na ČSV
s problémem, je jeho členem?
Upozorňujeme, že osobní údaje členů se nesmí bez jejich souhlasu poskytnout jiné osobě
mimo ČSV!
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Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů člena ČSV
Členové ZO ČSV, o.s. ……………………….…….. svými podpisy na této listině udělují následující
s o u h l a s a zároveň p r o h l a š u j í podle zákona č.101/2000 Sb., v platném znění:

Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s tím, aby mé
osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonické, elektronické spojení a
registrační číslo chovatele) byly zpracovávány a používány pro potřeby evidence a činnosti ČSV a
to i po ukončení členství. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo. Dále souhlasím,
aby uvedené osobní údaje byly zpracovávány elektronicky i písemně. Zároveň prohlašuji, že jsem
byl(a) poučen(a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a o mém právu přístupu ke
svým osobním údajům a právu na jejich opravu, a to prostřednictvím příslušného funkcionáře
ZO ČSV, případně pracovníka sekretariátu RV ČSV – oddělení expedice a evidence. Dále
souhlasím s tím, že ZO ČSV, ve které jsem členem, je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje
do evidence ČSV vedené sekretariátem RV ČSV pro účely evidence a zasílání časopisu Včelařství,
zpracování žádostí o příspěvek ze svépomocného fondu ČSV, jakož i pro další potřebu ČSV
(zpracování dotací, statistické údaje, svazová korespondence, spolupráce s pověřenou osobou
spravující evidenci chovatelů a hospodářských zvířat, archivace apod.).
V případě, že některý z členů ZO ČSV, o. s. není ochoten výše uvedený souhlas udělit, je třeba, aby
tuto skutečnost výslovně uvedl u svého jména a podpisu.
p.
č.
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Jméno a příjmení
Registrační číslo chovatele

Datum narození
Rodné číslo

Ulice
PSC obec (město)

Podpis

Jméno a příjmení
Registrační číslo chovatele

Datum narození
Rodné číslo

Ulice
PSC obec (město)

Podpis

Podpisy a razítko ZO CSV, o.s.

Vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Za správnost:

Datum:

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
Fyzické osoby
ČESKÝ SVAZ VCELAŘU, o. s. (ČSV), základní organizace ……………………………..………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………… datum narození: ……………………
Rodné číslo: ……………… Bydliště: ………………………………………………………PSČ: …………….
Okres:…………………….....*Telefon: ………………*e-mailová adresa ……………………………………
*Registrační číslo chovatele: ……..……………. *Registrační číslo stanoviště: …………………………… *Včelstva
mám umístěna (okres, obec, katastr. území)….…………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s tím, aby mé osobní
údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, registrační číslo chovatele, případně též
registrační číslo stanoviště, telefonické, elektronické spojení) byly zpracovávány a používány pro
potřeby evidence a činnosti ČSV a to i po ukončení členství. Tento souhlas se výslovně vztahuje i
na mé rodné číslo. Dále souhlasím, aby uvedené osobní údaje byly zpracovávány elektronicky i
písemně. Zároveň prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné, a o mém právu přístupu ke svým osobním údajům a právu na jejich opravu, a to
prostřednictvím příslušného funkcionáře ZO ČSV, případně pracovníka sekretariátu RV ČSV –
oddělení expedice a evidence. Dále souhlasím s tím, že ZO ČSV, ve které jsem členem, je
oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do evidence ČSV vedené sekretariátem RV ČSV pro
účely evidence a zasílání časopisu Včelařství, zpracování žádostí o příspěvek ze svépomocného
fondu ČSV, jakož i pro další potřebu ČSV (zpracování dotací, statistické údaje, svazová
korespondence, spolupráce s pověřenou osobou spravující evidenci chovatelů a hospodářských
zvířat, archivace apod.). Zároveň prohlašuji, že v souladu se stanovami ČSV umožním vstup
funkcionářům svazu na své stanoviště včelstev.
Jsem si vědom(a), že okamžikem přijetí za člena(ku) ČSV jsem vázán(a) jeho stanovami a dalšími
předpisy, jakož i rozhodnutími jeho orgánů, a zavazuji se jimi řídit.“
V ……………..………… dne……………….

……………………………………………………..
vlastnoruční podpis,
u nezletilých rovněž podpis zákonného zástupce

……………………………………………………..
razítko základní organizace a podpis zástupců

Za člena přijat dne:………………………………..

*zájemci o členství bez včelstev kolonku proškrtnou, stejně tak nemají-li přidělena příslušná registrační čísla či nemají nebo nechtějí uvést svůj
telefon, či elektronickou adresu

II.
Začínají nové kontroly konečných příjemců dotace podle NV č.
197/2005 Sb. SZIFem
Tak jako i minulý rok připravují se kontroly příjemců dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
Od 1. 1. 2014 byl změněn kontrolní řád, což se dotkne i průběhu kontrol.
Co je pro naše kontroly důležité, doba podání námitek je prodloužena ze 7 dnů na 15 dnů. Proto již
nebudou kontrolní listy podepisovány na místě kontroly a protokoly budou doručovány jednak
žadateli, což je ČSV, a současně též kontrolovanému konečnému příjemci. Ale pozor lhůta k podání
námitek běží ode dne, kdy obdrží protokol žadatel, tedy ČSV. Pracovníci kontroly již na místě
kontroly však sdělí konečnému příjemci předběžně výsledek kontroly tak, aby si mohl připravit
případné námitky. Bližší informace ke změnám kontrol najdete na webových stránkách SZIFu –
článek Nové procesně-právní prostředí v oblasti kontrol prováděných SZIF.
Kontaktní osoby, které byly určeny okresními organizacemi pro účely zastoupení žadatele – ČSV u
jednotlivých kontrol v minulém roce, budou osloveny i letos. Pokud by okresní organizace chtěly
provést změny těchto osob, spojte se s Mgr. Machovou, která zajišťuje kontakt s kontrolním
odborem SZIF ohledně účasti žadatele.

III.
Od 1. 1. 2014 máme nový občanský zákoník a nový spolkový rejstřík
Nový občanský zákoník upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na
spolek a mění také způsob jejich registrace. Principiálně se ale pro občanská sdružení moc nemění.
Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve
stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v
okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.
Pouze nepatrná část zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze v rámci stanov
odchýlit.
Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit novému občanskému zákoníku nejpozději do tří let
od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat
pobočný spolek v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky s právní subjektivitou, a to pod
sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném
znění v sídle spolku.
Spolky a pobočné spolky s právní osobností se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat
do veřejného rejstříku.
Název spolku:
Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být
slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s.“
Svůj název (v minimálním rozsahu přidání zkratky z. s.) musí spolky přizpůsobit nové právní
úpravě nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1. 1. 2016.
Pro pobočné spolky svazu v zájmu minimalizace změn se jeví jako nejlepší pouze oprava dodatku
o. s. (občanské sdružení) na z. s. (zapsaný spolek). Pobočné spolky si však sami nemohou měnit
název. Jsou součástí hlavního spolku a o změně názvu rozhodují příslušné nejvyšší orgány, v našem
případě RV nebo sjezd. To jsou orgány ČSV, které jediné mohou měnit stanovy, a změna názvu je
změnou stanov.
Od 1. 1. 2014 stejně jako nový občanský zákoník je v účinnosti i nový rejstříkový zákon
č. 304/2013 Sb., který nově upravuje i spolkový rejstřík. Podle tohoto zákona přebírají od 1. 1. 2014
agendu spojenou s registrací spolků (dosud občanských sdružení) místně příslušné krajské soudy.
Do spolkového rejstříku k dnešnímu dni tak, jak stanovil nový rejstříkový zákon, předalo
Ministerstvo vnitra ČR v elektronické podobě údaje o občanských sdruženích. Do 31. 3. 2014 by
měly být předány i spisy občanských sdružení.

Hlavnímu spolku, tj. Českému svazu včelařů § 3045 odst. 2 NOZ ukládá povinnost podat do 3 let
návrh na zápis pobočného spolku, tj. základní nebo okresní organizace, do spolkového rejstříku.
Tato povinnost je považována podle § 125 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb. za splněnou zapsáním
údajů, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob a zapíše do spolkového rejstříku
bez řízení. Spolkový rejstřík již obsahuje údaje Českého svazu včelařů, o.s. jakožto spolku hlavního
a i údaje o pobočných spolcích, tj. základních a okresních organizacích (těch, které mají IČO).
Podle zákona o soudních poplatcích, č. 549/1991 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2014, bude každý
zápis (nového spolku i změněných údajů) do rejstříku zpoplatněn částkou 1 000 Kč. Případné
osvobození spolků, případně i jiných právnických osob od soudních poplatků je v zákoně
navázáno na status veřejné prospěšnosti, který má být podle znění nového občanského zákoníku
upraven zvláštním zákonem. Návrh tohoto zákona však nebyl schválen, a proto lze předpokládat, že
poplatek bude soudy požadován.
Jak je vidět z výše uvedených termínů změn, mají občanská sdružení dost času na úpravu jak
stanov, tak vnitřní struktury. Práce na změnách Stanov ČSV probíhají již od loňského roku. V prvé
řadě bude nutno schválit věcný návrh stanov. Poté bude zpracováno paragrafové znění.
Změny údajů ZO a OO ČSV a Registrační list
Ty ZO a OO, a je vás drtivá většina, u kterých nedošlo od 1. 1. 2014 k žádným změnám, mohou být
v klidu a nedělat nic. MV ČR jejich údaje předal spolkovému rejstříku a tím jsou vloženy do
rejstříku bez řízení. Hlavní spolek má pak tři roky na to, aby doplnil zapisované skutečnosti do
spolkového rejstříku podle § 25 rejstříkového zákona. S ohledem na ustanovení § 122 odst. 2
(Osoba zapsaná do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem.) rejstříkového zákona nelze
považovat za stav, který je v rozporu se zákonem, pokud v období 3 let nebude zapsaný stav
v souladu se skutečností. To dává spolkům přechodnou dobu, po kterou je třeba obecně
přizpůsobit zapsaný stav stavu skutečnému.
Ty ZO a OO, které provedly od začátku roku, kdy je již v účinnosti nový rejstříkový zákon, nějaké
změny v zapisovaných údajích a potřebují aktuální registrační list zejména pro jednání s bankou,
registrační listy vystavujeme a zasíláme jako dosud.
Postupy změn ve spolkovém rejstříku u pobočných spolků nejsou jednoznačné, proto je zjišťujeme i
prostřednictvím příslušných úřadů. Jakmile budeme vědět přesné informace postupů, budeme ZO a
OO ČSV informovat.
Žádáme všechny ZO a OO ČSV, aby pro účely zápisů do spolkového rejstříku měly připraveny
listiny, které prokazují skutečnosti navrhované k zápisu do rejstříku, zejména příslušné zápisy
orgánů, ze kterých vyplývá změna zapisovaných údajů. Je pravděpodobné, že bude nutno tyto
změny dodatečně zapsat a doložit potřebnými přílohami.

IV.
Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních
léčivých přípravků
V minulém roce byl ČSV vyzván k jednání o postupech v objednávání léčiv tak, aby procesy byly
nastaveny podle obecně závazných právních předpisů. Uskutečnilo se několik jednání mezi ČSV,
SVS (Státní veterinární správa) a ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a
léčiv). Jednání byla vedena všemi účastníky tak, aby při dodržení předpisů byl maximálně zachován
systém organizovaného léčení tak, jak jsou naši členové zvyklí. Součástí změn byl i pokyn SVS
krajským veterinárním správám o zákazu potvrzování objednávek léčiv těm veterinárním
pracovníkům, kteří nejsou privátními veterináři (nejsou uvedeni v Seznamu vedeném Komorou
veterinárních lékařů ČR) a to od 1. 1. 2014. Výsledkem jednání jsou přiložené dokumenty –
Pravidla pro hromadnou objednávku a distribuci veterinárních léčivých přípravků (VLP), Plná moc,
Seznam ošetření včelstev proti varroáze a Záznam o léčení včelstev. Máme za to, že se ČSV
podařilo maximum, když zájmem ČSV bylo zachování zaběhlého systému léčení a minimalizace
nákladů pro naše členy a administrativy pro naše funkcionáře.
Dodržení níže uvedených pravidel, jak základními a okresními organizacemi ČSV, tak i
jednotlivými členy, je předpokladem pro zachování dosavadního bezesporu úspěšného systému
prevence a léčby varroázy v ČR.
Je důležité připomenout, že za dodržování povinností podle zákona je vždy odpovědný chovatel.
Vydaná pravidla mají proto také včelařům pomoci vyhnout se porušování veterinárních předpisů a
tím i případným sankcím kontrolních orgánů.
Formuláře plné moci a evidence ošetření včelstev budou v průběhu března k dispozici na webových
stránkách ČSV. Předpokládá se i využití CISu pro tisk formulářů s možností hromadného vkládání
vyžadovaných dat do formulářů z aktuální databáze.
Je pravděpodobné, že schválené postupy se mohou v budoucnu změnit podle toho, co přinese praxe.
Upozornění pro OO a ZO k hromadným objednávkám léčiv.
Léčiva na veterinární předpis nelze, podle zákona o léčivech, skladovat v OO a ZO dlouhodobě
(nejsou distributory léčiv). Důrazně upozorňujeme, že skladování léčiv může provádět jen držitel
rozhodnutí o registraci podle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech. Proto je třeba se vyvarovat
nepřiměřeně dlouhému skladování léčiv u OO/ZO ČSV. V případě, že OO/ZO neobjednává VLP
jednotlivými objednávkami pro příslušné období, např. předjarní, podletní nebo podzimní, musí
v hromadné objednávce uvádět termín dodání jednotlivých VLP. Tento termín je třeba zvolit tak,
aby léčiva nemusela být před předáním včelaři u ZO skladována po nepřiměřeně dlouhou dobu. To
se netýká Formidolu 40 a Formidolu 80.
Příklad: objednáváte současně Formidol , Gabon PA a Varidol
U Formidolu a Gabonu termín 1. 6. až 30.6.
u Varidolu 31.8.
Po dobu přechodného skladování je v každém případě nutno dodržet podmínky uvedené v
příbalovém letáku, obvykle pod kapitolou " Zvláštní podmínky pro uchovávání".

Pravidla
pro hromadnou objednávku a distribuci léčivých přípravků proti varroáze
prostřednictvím základních a okresních organizací ČSV, o.s.
Na základě požadavků SVS ČR a ÚSKVBL v Brně k zajištění souladu současného systému
hromadných objednávek veterinárních léčivých přípravků k prevenci a léčbě varroázy s platnou legislativou
(zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů - veterinární zákon a
zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ) a v zájmu zachování
dosavadního úspěšného systému prevence a tlumení varroázy včel, vydává ČSV, o.s. následující pravidla:
1) Na základě dohody (může být ústní) vystaví chovatelé, členové ZO ČSV plnou moc (formulář viz
příloha) základní, případně i okresní organizaci ČSV k vyjmenovaným činnostem při zacházení
s veterinárními léčivými přípravky (VLP) k prevenci a léčbě varroázy. Plná moc bude vystavena na
dobu neurčitou. Formulář plné moci bude upraven tak, aby jej mohlo podepsat více včelařů. Plnou
vyhotovte ve dvojím vyhotovení, jednu si ponechte u ZO, druhou plnou moc předejte OO (pro
případ požadavku předložení privátnímu veterinárnímu lékaři).
2) V případě přijetí nových členů bude jimi vystavena další plná moc.
3) Hromadnou objednávku VLP zajišťují okresní nebo základní organizace ČSV (ZO, OO ČSV).
Objednávka OO ČSV se zpracuje na základě dílčích objednávek ZO ČSV a v souladu s nařízenými
veterinárními opatřeními. Žádost o vystavení receptu (v případě požadavku privátního veterinárního
lékaře doložíte plnou moc od chovatelů dané ZO ČSV o.s.) předložte privátnímu veterinárnímu
lékaři.
4) Objednávka pro distributora (např. VÚVč Dol) musí být provázena receptem vystaveným privátním
veterinárním lékařem. Originál receptu bude přiložen k objednávce. Kopii receptu si ponechá
objednavatel (tedy OO nebo ZO, pokud si objednávají přímo bez součinnosti OO)
5) OO ČSV po obdržení VLP přiloží k dodacímu listu rozdělovník léčiv na jednotlivé ZO ČSV. Léčiva
dodaná distributorem neprodleně předá podle rozdělovníku příslušné ZO ČSV.
6) ZO ČSV předá dodaná léčiva neprodleně včelaři buď přímo anebo prostřednictvím členů ZO ČSV
(např. důvěrníků) pověřených komisionálním ošetřením včel. Komisionální ošetření se provádí
výhradně se souhlasem a za účasti chovatele včel. Při zacházení s léčivy je třeba dodržovat pokyny
obsažené v příbalovém letáku k VLP.
7) ZO ČSV vede evidenci o rozdělení - předání a použití léčiv (formulář viz příloha), která obsahuje:
jméno a adresu včelaře, registrační číslo chovatele, název a registrační číslo stanoviště, název léčiva,
datum ošetření a počet včelstev. Provedené úkony musí být potvrzeny podpisem včelaře.
8)

Kopii tohoto seznamu odešle ZO ČSV příslušné krajské SVS jako doklad o provedení ošetření
včelstev proti varoáze podle platných veterinárních předpisů a to po léčebném ošetření včelstev
v podletí a podzimním období do 30. 1. následujícího roku, u nařízeného předjarního ošetření VLP
do 15. 5. téhož roku.

9) ČSV, o. s. doporučuje, aby každý včelař vedl jednoduchý záznam o ošetření včelstev proti varroáze tj.
zejména: datum ošetření, počet včelstev a název léčivého přípravku. Forma není stanovena. Stačí
například záznam do kalendáře. Návrh doporučeného vzoru je v příloze.
V Praze 18. 2. 2014
JUDr. Karel Brückler v. r.
předseda
Příloha: Plná moc
Evidence ZO ČSV o.s. o rozdělení a použití léčiv
Záznam o léčení včelstev

Mgr. Jarmila Machová v. r.
pověřená výkonem funkce tajemnice

Plná moc
k zacházení s veterinárními léčivými přípravky
My, níže uvedení a podepsaní chovatelé včel tímto

zmocňujeme
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s.,
adresa sídla základní organizace:
a
Okresní organizaci Českého svazu včelařů, o. s.,
adresa sídla okresní organizace:
k tomu, aby zastupovala zmocnitele v následujících úkonech týkajících se zacházení s veterinárními
léčivými přípravky (VLP):
1.

učinila našim jménem objednávku VLP určených pro léčbu varroázy včel u distributora veterinárních léčivých
přípravků („distributor“) v souladu s veterinárním předpisem vystaveným ošetřujícím veterinárním lékařem,

2.

od distributora VLP převzala a neprodleně je předala chovatelům včel buď přímo, nebo prostřednictvím členů
ZO pověřených provedením komisionálního ošetření včelstev,

3.

v případě závady v jakosti reklamovala VLP u distributora, který je dodal,

4.

uchovávala nejméně po dobu 5 roků dokumentaci související s objednávkou a dodáním VLP, včetně
lékařského předpisu.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
V …………………….. dne ………………………..

Poř.
číslo

Příjmení a jméno

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu nebo místa
podnikání (ulice, obec, č.popisné, PSČ)

Podpis

Výše uvedené zmocnění přijímám.
předseda (místopředseda) ZO ČSV …………………………………….……………………
(jméno, příjmení, podpis): ……………………………………………………………..
Jednatel ZO ČSV …………………………………………………………………………….
(jméno, příjmení, podpis): ……………………………………………………………..
Předseda OO/ČSV

(jméno, příjmení, podpis): ……………...................……..…
Jednatel OO/ MěVČSV

(jméno, příjmení, podpis): ……………...……………….…

Strana č.
ZO ČSV:

Evidenční číslo:

Úsek:

V ..................... dne ……………………..

Za ČSV

datum
ošetření
.
Aerosol
přípravek

datum
ošetření
.
Název
přípravku

Název
přípravku

Datum
ošetřen.

Příjmení, jméno:
Dat.narození,
reg. čís.chovatele:
Bydliště:
Stanoviště: název, reg. číslo

Název
přípravku

P.č

Počet
včelstev
vč.
Datum
ošetřen.

OŠETŘENÍ VČELSTEV PROTI VARROÁZE V ROCE 201…
Okres:
Podpis
včelaře.

Záznam o léčení včelstev
Jméno a příjmení včelaře:
Adresa:

Způsob ošetření – legenda
NP – nátěr plodu
O – odpařování (např.kys.mrav.)
V – vložení nebo zavěšení
FUM - fumigace
AE - aerosol
J - jiný způsob-vypsat (např.
postřik)

Registrační číslo chovatele:
Registrační číslo stanoviště č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
Datum
ošetření

Počet ošetřených Způsob
včelstev
ošetření

Název
léčiva

Šarže
léčiva

Léčení provedl
podpis:
Poznámka

V Praze dne 5. 3. 2014

Děkujeme funkcionářům a členům za pochopení s provedením výše uvedených opatření.
Za řádné plnění úkolů všem funkcionářům děkujeme.

JUDr. Karel Brückler v. r.
předseda

Mgr. Jarmila Machová v. r.
pověřená výkonem funkce tajemnice

