
                Anketa členské základny o svazovém uspořádání

Základní organizace ČSV, z.s. se sídlem:

reg.č. IČ

na základě diskuze v naší základní organizaci se členové vyjadřují následovně:

pro proti zdržel se

1 Chceme, aby i po 150 letech bylo uchováno naše svazové uspořádání

a pokračovali jsme společně v odkazech našich včelařských předků.

2 Pokládáme za nutné, aby místopředseda pro ekonomiku analyzoval, spolu s vedením, veškeré 

finanční prostředky k dosažení maximálních úspor za účelem schopnosti provozu naší činnosti i 

bez případných dotací.

3 Jsme pro písemnou  podobu tištěného měsíčníku Včelařství.      

4 Jsme pro elektronickou  podobu měsíčníku Včelařství.

5 Požadujeme zrušení používání části z poplatku na včelstvo pro ČSV, kdy výběr za včelstvo bude 

snížen ze 16,0 Kč na 9,0 Kč s rozdělením výhradně na: 3,0 Kč svépomocný fond s pojištěním, 3,0 

Kč pro OO a 3,0 Kč pro ZO.

6 Souhlasíme s navýšením členských příspěvků na činnost ČSV v rozsahu návrhu OO Klatovy se

zohledněním věkových skupin a začínajících včelařů.

7 Požadujeme účtování obchodní marže fakturou VUV Dol, jako nároku obchodního

partnera jejich obchodní činnosti (viz původní návrh OO Česká Lípa), který byl na srpnovém 

zasedání RV předložen jako bod jednání).

8 Použít část našetřených finančních prostředků, uložených v bance, na zahájení okamžité opravy a 

rekonstrukci našeho svazového objektu Křemencova 177/8, Praha 1. Bez zásahu do 

Svépomocného fondu.

Komentář - eventuelní náměty

k bodu 3 a 4: Podle pravidel dotačních titulů musel svaz ve výběrovém řízení vybrat grafické studio

a tiskárnu a uzavřít s nimi dvouletou smlouvu. Tyto smlouvy budou ukončeny k 31.12.2023. 

Výhodou je, že na ceny uzavřené ve smlouvě s tiskárnou se vztahuje ochrana před inflací. Nemůže 

dojít tudíž k navýšení cen v důsledku zdražení plynu, el. energie a papíru. Do budoucna se musíme 

rozhodnout, zda budeme mít náš časopis v papírové, nebo elektronické podobě. Kumulace vydávání 

není možná, neboť čím menší počet výtisků, tím vyšší náklady.

k bodu 7: Je vysvětleno v dopise OO Česká Lípa, který byl součástí materiálu posledního zasedání

RV.

Zaznamenal:

Prosíme o zaslání dotazníku do 15.2.2023, aby mohly být výsledky ankety zpracovány a 

předloženy na zasedání Republikového výboru v březnu 2023.

Dotazník zašlete zpět ke zpracování na adresu uvedenou v dopise e-mailem nebo písemně.


