Jak jsme postupovali při naší odluce od ČSV

1. Nejprve je třeba mít na své straně členskou základnu. Ukázat např. bilanci odchodu, říci
poctivě pro a proti. Je třeba odpovědět na různé otázky.
a) Dotace 1.D. dostanou členové jako doposud. Pokud ne přímo od MZe nebo sekretariátu
ČSV (tak se to již i nyní děje ), tak pak je třeba žádost dát nejbližší ZO, jinak je vše stejné
(žádá každý včelař samostatně, novému spolku ubyde práce v CISu).
b) Totéž u ostatních dotací např. 197/2005 – technika (medomety apod.).
c) Účetnictví povede nový spolek stejné jako doposud, tedy peněžní deník jednoduchého
účetnictví stačí.
d) Peníze z příspěvků zbydou všechny – nic se neodvádí na ústředí.
e) Nevýhoda časopis – nahradit lze odběrem např. Moderní včelař
2. Na členské schůzi (ČS)to musí odsouhlasit nadpoloviční většina. Zde je třeba postupovat
podle platných stanov ČSV.
3. Chcete-li si odnést s sebou peníze a majetek je třeba:
Majetek prodat spolehlivému členovi, který jej zase prodá zpět do nového spolku.
Peníze si zachráníte tak, že členům výboru vyplatíte odměny (limit Dohody o provedení práce
je do 10000,- Kč na jednotlivce za 1 měsíc), odvedete daň (15%) FÚ- to vše ze starého spolku.
Doporučuji Dohodu o provedení práce(DPP) a veďte si docházku třeba při zajištění dotace
1.D, kontrol na stanovištích apod. Je nutná písemná forma této DPP.
Dotyční funkcionáři vloží zdaněné peníze jako mimořádný členský příspěvek do nového
spolku. Dohody musí opět schválit čl. schůze. Určitě je třeba mít vše podchyceno příjmovými
a výdajovými pokladními doklady, výplatní listinou. Mějte v pořádku své účetnictví a vše
řádně podchyceno doklady. Pokud vám nějaké peníze ve starém spolku zbydou, utraťte je
třeba za občerstvení.
4. Co je třeba a jak to má vypadat najdete na webu
http://dvorsky.leos.sweb.cz/AKTUALITY/aktuality.htm
(posledních 5 příspěvků), ale návod je ve své podstatě ve Včelařství č. 10 nebo
http://www.vcelarstvi.cz/zo-a-oo-ktere-maji-ico.html
To vše budete potřebovat pro zápis nového spolku do spolkového rejstříku – nejlépe dát
podklady právníkovi a ten zařídí zápis do Spolkového rejstříku. Nás to stálo cca 2500,- Kč.
5. Ihned po ČS, kde rozhodnete o odchodu, udělejte zakládající ČS nového spolku, viz. web
Leoše Dvorského, ta schválí členské příspěvky, funkcionáře, registraci, zase viz web.
6. K zápisu do veřejného rejstříku potřebujete údaje, tak jak jsou v našem případě, stanovy,
zápis ze zakládající ČS se členy výboru (doporučuji jen 3 členy kvůli jednoduchosti), důležitý je
předseda RK, který je navíc a nesmí být členem statutárního orgánu – v našem případě
výboru. Potřebujete souhlas s umístěním sídla (všechny formuláře viz Včelařství č.10/2015),
viz. např.
http://www.vcelarstvi.cz/files/zmena_nazvu_-_formulare/souhlas-s-umistenim-sidlasoukromy-vlastnik-9-9-2015.pdf

dále čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu - výboru (moc si jich tam
nedávejte – tak 3-5) viz.
http://www.vcelarstvi.cz/files/zmena_nazvu_-_formulare/cestne-prohlaseni-9-9-2015.pdf
7. Zbytek za vás udělá právník, pak musíte k notáři ověřit podpisy a pošlete.
8. Až dostanete rozhodnutí z příslušného soudu, který vede spolkový (ale i obchodní) rejstřík,
zřekněte se písemně práva na odvolání (nemusí být podpisy ověřeny notářem), urychlíte
zveřejnění (to je vlastně až termín, kdy váš nový spolek vznikl).
9. Pokud jste již odvedli členské příspěvky, máte smůlu. V opačném případě je třeba je odvést
ČSV za členy, kteří nevstoupí do nového spolku. Mějte své finance v pořádku. Můžete těm,
kteří ve starém spolku zůstanou převést zpět jejich (podíl na majetku, bude-li to třeba)
10. Založíte účet pro nový spolek např. u ERA (jediná banka nemá pro nevýdělečné organizace
poplatky za vedení účtu) a tam vložíte z pokladny nového spolku všechny členské příspěvky,
odkoupíte majetek.
11. Po určité době přijde čas na založení zastřešující organizace spolků. Třeba Ústředí včelařských
spolků. Na to se nejvíce těšíme. To totiž bude společenství plnoprávných spolku tj. s plnou
právní subjektivitou, kteří budou moci se rozhodovat o tom, zda setrvají v tomto společenství
nebo zda odejdou se svým majetkem. Nebudou to vazalové, kteří mají pouze odvozenou
právní subjektivitu od hlavního spolku.
Pozor !!! Kdo chce, ten nehledá důvody, ale hledá řešení 
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