
âl. 1

Vãelafiskému krouÏku mÛÏe b˘t pfii jeho vzniku udû-
lena finanãní dotace na nákup vãelafisk˘ch pomÛcek
trvalej‰ího rázu a úlÛ, které budou vedeny v evidenci,
v˘jimkou je moÏnost nákupu jedné v˘bûrové nebo
pfiirozenû spáfiené matky, která bude v krouÏku evido-
vána podle ustanovení plemenáfiského zákona a vy-
hlá‰ek jej upravujících. Jsou to v‰echny druhy prodá-
van˘ch úlÛ, rojáky, oplodÀáãky, kle‰tû, kufiák, rukavice
a podobnû. Za tento finanãní pfiíspûvek nelze kupovat
mezistûny, vãelstva, cukr, barvu, drobné vãelafiské ná-
fiadí, uteplivky a podobnû. Podpora bude udûlena tak-
to: pfii vzniku krouÏku 1000 Kã, po roce aktivní ãin-
nosti krouÏku dal‰í 4000 Kã.

âl. 2

O finanãní pfiíspûvek Ïádá zfiizovatel krouÏkÛ sekreta-
riát ÚV âSV prostfiednictvím ZO a OV âSV. ZO a OV
Ïádost doporuãí a postoupí sekretariátu ÚV âSV. Na
základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ o koupi (potvrzen˘ch
paragonÛ nebo faktury) obdrÏí ZO âSV na svÛj ban-
kovní úãet ãástku dle ãl. 1 této smûrnice. Souãasnû obû
sloÏky zafiídí, aby zakoupené prostfiedky byly fiádnû
zaevidovány. 

âl. 3

Po pûti letech nepfietrÏité ãinnosti mÛÏe b˘t krouÏku

udûlena podpora ve v˘‰i 5000 Kã na obnovu vãelafi-
ského zafiízení za obdobn˘ch podmínek jako v ãl. 1.
a 2.

âl. 4

KrouÏku mÛÏe b˘t poskytnut jednou roãnû poukaz na
nákup jedné v˘bûrové nebo pfiirozenû spáfiené matky
dodané nûkter˘m ze sítû ‰lechtitelsk˘ch chovÛ. 

âl. 5

Vãelafisk˘ krouÏek je ãlenem âeského svazu vãelafiÛ
jako kolektiv. âlenské pfiíspûvky neplatí pfii zachování
v‰ech v˘hod s ãlenstvím v âSV spojen˘ch (vãetnû zasí-
lání jednoho v˘tisku ãasopisu Vãelafiství).

âl. 6

Pro propagaci oboru vãelafiství v okruhu pÛsobnosti
vãelafiského krouÏku, pfiípadnû pro potfieby krouÏku
mÛÏe krouÏek na základû vyÏádání obdrÏet od sekre-
tariátu ÚV âSV bezplatnû star‰í v˘tisky ãasopisu Vãe-
lafiství v poãtu do 10 kusÛ na krouÏek a ãíslo.

âl. 7

Tato smûrnice ru‰í v‰echny pfiedchozí smûrnice âSV
t˘kající se podpory vãelafisk˘ch krouÏkÛ a vstupuje
v platnost schválením ÚV âSV dne 22. 8. 1998.
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XIII.
SMùRNICE â. 4/1998/S

O PODPO¤E 
VâELA¤SK¯CH KROUÎKÒ MLÁDEÎE

CHARAKTERISTIKA:

Smûrnice vznikla k provedení § 3 písm. a) a d) stanov a dne 22. 8. 1998 ji schválil ÚV âSV. Sazby finanãní pomoci byly zmûnûny
usnesením PÚV dne 10. 2. 2004 a potvrzeny usnesením ÚV dne  27. 3. 2004.

ÚPLNÉ ZNùNÍ:


