
 Návrh na stanovení členských příspěvků ČSV, z.s.

                               pro rok 2024

Věková hranice výše příspěvků

I. od 11 do 15 max. 2 včelstva
Celkem věková skupina I. 100,00

     Komentář. Výše navrženého příspěvku je do výše počtu dvou včelstev

     jako pomoc začátečníkům. Nad dvě včelstva je automaticky plná výše příspěvků

     dle kategorie III.

II. od 16 do 20 max. 2 včelstva
Celkem věková skupina II. 300,00

     Komentář. Výše navrženého příspěvku je do výše počtu tří včelstev

     jako pomoc mladým včelařům. Nad tři včelstva je automaticky plná 

    výše příspěvků dle kategorie III.

III. od 21 do 65 bez omezení
Celkem věková skupina III. 700,00

IV. od 66 do 70 bez navýšení počtu včel
Celkem věková kategorie IV. 500,00

     Komentář. Výše navrženého příspěvku je pro pokračování včelaření

     včelařů přecházející svým věkem ze skupiny III. do věkové skupiny IV.

     bez možnosti navýšení počtu včelstev. Jinak zůstavá v kategorii III.

V. od 71 do 85 bez navýšení počtu včel

Celkem věková kategorie V. 400,00

     Komentář. Výše navrženého příspěvku je pouze pro pokračování včelaření

     včelařů přecházející svým věkem ze skupiny IV. do věkové skupiny V.

     bez možnosti navýšení počtu včelstev. Jinak zůstavá v kategorii III.

VI. od 86 do 105 bez navýšení počtu včel

Celkem věková skupina VI. 0,00

     Komentář. Výše navrženého příspěvku je pouze pro pokračování včelaření

     včelařů přecházející svým věkem ze skupiny V. do věkové skupiny VI.

     bez možnosti navýšení počtu včelstev, jinak zůstavá v kategorii III.

K posuzování do jaké skupiny člen patří na základě věku, se přistoupí tak, že pokud v roce 

vybíráme členský příspěvek na rok následující, dosáhne člen příslušného věku do 31.12. 

členský příspěvek platí člen příspěvek dle skupiny do které spadá. Neboli spadám do nové 

skupiny až v roce následujícím, kdy nastává rozhodný věk pro změnu skupiny s ohledem na 

skutečnost, že v roce dovršení věkové hranice jsou příspěvky uzavřeny vždy na konci  

předcházejícího roku. Tzn. že pokud mi v roce 2023 je 66 let, na rok 2024 platím 

za skupinu  IV. jen 500,- Kč.


