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Oběžník č.3/2020 

 
 

1)  Výdej léčiv 2020     
  Objednané léčivo budeme vydávat ve čtvrtek 25. června v klubovně ZO Olomouc, Škrétova 2, v době 
od 14 do 17 hod. Kdo si v uvedeném termínu léčiva neodebere, má možnost si je vyzvednout v náhradním 
termínu ve čtvrtek 9. července v klubovně od 17 hod do 19 hod. Případný další termín výdeje léčiv bude 
upřesněn na stránkách www.csvolomouc.cz podle situace a možností ČLENŮ VÝBORU.  
 

2) Nový učet 
 Od 1.7.2020 máme nový účet u Raiffeisen Bank. Podařilo se nám zachovat číslo učtu, změnil    se 
jen kód banky. Při odesílání peněz prosím dbejte zvýšené kontroly, na jaký učet peníze zasíláte. Nové 
číslo účtu je: 256633944 / 5500 

 
3)  Nákazová situace 

Od vydání posledního oběžníku byla vyhlášena v Olomouckém kraji tato ochranná pásma:  Červenka, 
Těšíkov, Lašťany, Nové Valteřice, Nová Hradečná, Smržice.  

 
4) Postup podání žádostí o dotaci 1.D  

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím ČSV poskytuje i letos dotaci na opylovací činnost. 
Včelaři si podávají žádost o dotaci na řádně a úplně vyplněných tiskopisech, které budou uveřejněny v 
časopise Včelařství, nebo si je mohou stáhnout z celostátního webu ČSV na www.vcelarstvi.cz. Poslední 
termín příjmu žádostí bude ve čtvrtek 10. 9. 2020 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, Škrétova 2, 
Olomouc. Žádost je také možno doručit osobně, nebo zaslat Českou poštou na adresu předsedy, nebo 
jednatelky ZO Olomouc do 14. 9. 2020. Žádosti o dotace není možno zasílat e-mailem, neboť tyto musí 
být předloženy vždy jen v originále.  
Pokud pověříte svého důvěrníka převzetím dotace, musíte k žádosti přiložit podepsanou plnou moc jak 
žadatelem, tak i zmocněncem (ten, kdo bude dotaci přebírat).  
K žádosti musí být přiloženo rovněž podepsané Potvrzení o registraci v Ústřední evidenci chovatelů, které 
vám bude zasláno poštou, nebo na váš e-mail. Toto podepsané potvrzení proto neposílejte do Ústřední 
evidence, po kontrole a porovnání počtu včelstev, uvedených na dotaci, s počtem včelstev v potvrzení bude 
ZO Olomouc všechna tato potvrzení zasílat do Ústřední evidence hromadně. Pokud přesto pošlete Potvrzení 
o registraci do Ústřední evidence e-mailem, musíte přiložit kopii tohoto potvrzení rovněž i k žádosti o 
dotaci se zřetelným označením: KOPIE!  
Ten, kdo má stanoviště včel umístěné na území jiné základní organizace, musí k žádosti o dotaci přiložit 
Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné základní organizace s prohlášením, že u ní nežádá o dotaci. K 
žádosti o dotaci nezapomeňte také přiložit vyplněný statistický výkaz o včelaření za rok 2020.  
 Žádosti zaslané po výše stanoveném termínu, žádosti neúplné, nebo bez povinných příloh nemohou 
být zpracovány a nárok na dotaci zaniká!     

 
5)   Dotace pro členy ČSV v okrese Olomouc 

     I v tomto roce pokračuje dotace od firmy ADM pro členy ČSV v okrese Olomouc. Tak jako v minulých 
letech bude poskytnut příspěvek na nákup včelích matek, příspěvek na rozbor vzorku na přítomnost moru 
včelího plodu, na nákup včelařských dřevin, na včelařské přednášky ve školách, příspěvek na nákup zařízení 
na aerosolovou techniku a příspěvky na včelařské kroužky mládeže. 
 

6)   Celozávodní dovolená Včelařský obchod  Koppová 
     Včelařský obchod Koppová oznamuje, že bude mít od 27.7. do 9.8.2020 firemní dovolenou.  Poslední  

internetové objednávky přijímá do 22. 7. a možnost posledního nákupu bude 24.7. od 8-16 hod.  
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