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Účelem těchto „Obecných pokynů“ je seznámit členy Českého 
svazu včelařů, o. s., s hlavními podmínkami poskytnutí „národní“ 
dotace v roce 2014.

ZÁSADY,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014

na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů

Č.j.: 4101/2014-MZE-17251

Část A 
Obecné podmínky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“)  na základě § 2 a § 
2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č.252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 74 ze 4. schůze 
konané dne 19. prosince 2013, vydává Zásady, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zásady“).

Ministerstvo zemědělství České republiky  poskytuje dotace 
na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Jednotliví žadatelé 
mohou uplatňovat své požadavky dle „Zásad“ i prostřednictvím 
uznaného chovatelského sdružení nebo oprávněné osoby 
na základě podané „Žádosti“ včetně „Čestného prohlášení“ podle 
uvedeného vzoru (viz str. DOTACE 9, DOTACE 11 této vnitřní 
přílohy časopisu Včelařství).
  

ODPOVĚDNOST ŽADATELE – PŘÍJEMCE DOTACE

•  Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v „Žádosti“ 
jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání „Žádosti“ 
do doby před vydáním „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 
(dále jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen 
předložit zdokladované správné údaje. Po termínu ukončení 
přijímání „Žádostí“ nemůže žadatel zvyšovat požadavek 
na objem fi nančních prostředků.

•  Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla 
poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu 
uvedeném v „Rozhodnutí“.

•  Změny, které nastanou oproti skutečnostem uvedeným 
v „Rozhodnutí“, je příjemce dotace povinen neprodleně oznámit 
Ministerstvu zemědělství ČR.

•  Příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, 
které byly podkladem pro „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

 
UPOZORNĚNÍ
Nečerpání celkové výše fi nančních prostředků uvedené 
v „Rozhodnutí“ se nepovažuje za neplnění stanovených 

podmínek. Nezakládá však právo žadatele na dočerpání 
fi nančních prostředků v následujícím roce.

ZÁSADY – Část B/1.D. Podpora včelařství

ÚČEL:
• zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

PŘEDMĚT DOTACE:
• včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.

SUBJEKT:
•  včelař chovající včely na území České republiky. Český svaz 

včelařů, o. s., který zajišťuje administraci podpory a jehož 
prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely 
na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.  

FORMA DOTACE:
• dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

VÝŠE DOTACE:
• do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

POZNÁMKA:
•  zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí 

včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 
39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

 
•  Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o. s., 

a jeho organizačních jednotek (dle jmenného seznamu včelařů 
a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro 
poskytování dotace je umožnění komisionálního hodnocení 
poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými 
zástupci Českého svazu včelařů, o. s.

•  Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu 
včelařů, o. s., jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní 
organizace Českého svazu včelařů, o. s., na jejímž území 
má umístěna včelstva. V případě, že základních organizací, 
na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak 
podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních 
organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet 
včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace 
neorganizovaný včelař nepodal žádost. 

•  Český svaz včelařů, o. s., vypracuje „Vnitřní směrnici 
k administraci a kontrole dotací“ (viz str. DOTACE 5 této vnitřní 
přílohy časopisu Včelařství).

PODPORA VČELAŘSTVÍ 
V ROCE 2014
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ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI:
•  Doklad o vývoji stavu včelstev od roku 2003 (předkládá Český 

svaz včelařů, o. s.).

ZÁSADY – Část C/Vzory formulářů

V originálu ministerského dokumentu, v části C „Zásad“ 
jsou uvedeny formuláře, které vyplňuje pouze sekretariát 
republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. Proto je 
nepublikujeme.

PODROBNÉ INFORMACE:
• Celé znění „Zásad“, které vydalo Ministerstvo zemědělství 

České republiky pod č.j. 4101/2014-MZE-17251 je k dispozici 
na MZe ČR a je uveřejněno na webových stránkách Českého 

svazu včelařů, o. s. (www.vcelarstvi.cz, podpora včelařství). Zde 
najdete i podrobné informace.

VNITŘNÍ SMĚRNICE 
K ADMINISTRACI DOTACE

SMĚRNICE ČSV, o. s.,
O POSKYTNUTÍ DOTACE V ROCE 2014

Podmínky pro poskytnutí dotace a postup při podání „Žádosti“

Podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství“, v části B – Dotační titul 1.D., vydává Český svaz 
včelařů, o. s., vnitřní směrnici k administraci dotace.

PODÁNÍ „ŽÁDOSTI“
•  Žadatel (včelař) podává „Žádost“ na formuláři „Příloha k žádosti 

dotačního programu 1.D.“, jehož součástí je i „Čestné prohlášení“. 
Pokud přikládá i „Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO 
ČSV, o.s.“,stává se rovněž součástí „Žádosti“

•  Pod písmenem A této přílohy jsou údaje, které vyplňuje fyzická 
osoba (FO). Pod písmenem B této přílohy jsou údaje, které 
vyplňuje právnická osoba (PO). V „Žádosti“ pro fyzickou osobu 
je žadatel povinen vyplnit všechny požadované údaje, včetně 
rodného čísla. V „Žádosti“ pro právnickou osobu musejí být 
vyplněny také všechny předepsané údaje, včetně identifi kačního 
čísla.

•  Do „Žádosti“, případně i „Potvrzení o umístění včelstev“  
vyplňte i registrační čísla chovatele a stanoviště.

•  Včelař-člen ČSV, o. s., předává „Žádost“ nebo ji zašle 
prostřednictvím České pošty v termínu do 15. září 2014 včetně 
(datum poštovního razítka) základní organizaci ČSV, o. s., 
jejímž je členem.

•  Neorganizovaný včelař (nečlen ČSV) podává „Žádost“ u  ZO ČSV, 
o. s., na jejímž území má umístěna včelstva. „Žádost“ podá také 
v termínu do 15. září 2014 včetně.

•  Včelař - organizovaný i neorganizovaný (člen i nečlen ČSV), jehož 
včelstva jsou umístěna kromě území základní organizace, u které 
podává „Žádost“, i na území dalších základních organizací ČSV, 
o.s., si nechá na formuláři „Potvrzení o umístění včelstev“ potvrdit 
počty včelstev, splňující podmínky poskytnutí dotace 1.D., u každé 
základní organizace, kde nežádá o dotaci zvlášť, a tato potvrzení 
odevzdá současně s „Žádostí“. Pokud včelstva splňují podmínky 
dotace, příslušná ZO potvrzení vystaví.

•  Pokud žadatel (včelař), mající včelstva umístěna na území 
více organizací, nepředloží společně s „Žádostí“ i „Potvrzení 
o umístění včelstev“, může žádat dotaci pouze na počet včelstev 
umístěných v obvodu základní organizace, kde podává žádost. 

•  DOPORUČUJE se včelařům, členům ČSV v zájmu eliminace 
rozdílů mezi stavem včelstev v ústřední evidenci a počtem 
včelstev, na který je žádána dotace 1.D, aby současně s žádostí 
předložili aktuální hlášení do ústřední evidence. 

•  „Žádosti“ s „Čestným prohlášením“ a „Potvrzením“ od žadatelů-
včelařů zůstanou uloženy u ZO ČSV, o. s., po dobu 10 let.

•  Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., zadá potřebná 
data z doručených „Žádostí“ chovatelů do programu CIS a tím 
získá „Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 
2014“ (jmenný seznam), který připojí k „Sumární žádosti 
o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2014“ (sumární žádost). Všechny 
formuláře budou přílohou oběžníku ČSV, o. s. Sumární žádost 
a jmenný seznam musí zaslat nejpozději do 30. září 2014 včetně 
na sekretariát RV ČSV, o. s., (Křemencova 8, 115 24 Praha 1).

Jmenný seznam slouží jako doklad k celkové žádosti o dotaci 
za Český svaz včelařů, o. s., pro Ministerstvo zemědělství České 
republiky. Proto vás žádáme o jejich pečlivé zpracování. Jmenný 
seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2014 musí 
obsahovat následující údaje:
• jméno a příjmení nebo obchodní jméno žadatele;
•  datum narození, rodné číslo, u obchodního jména identifi kační 

číslo (IČ) a případně registrační číslo chovatele
•  adresu včetně PSČ;
•  počet včelstev (podle jednotlivých „Žádostí“ od žadatelů-

včelařů);
•  dotace celkem (do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět 

dotace). Celková výše dotace = počet včelstev x 180 Kč.

Tento jmenný seznam (jedná se o seznam bez podpisů jednotlivých 
žadatelů) musí být opatřen datem i razítkem ZO ČSV, o. s., 
a podpisy oprávněných osob jednajících za ZO ČSV, o. s. Jmenný 
seznam se odesílá zároveň se sumární žádostí a kopií dokladu 
o zřízení účtu (kopie bankovního výpisu předmětného účtu nebo 
kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu). Základní organizace 
ČSV, o. s., které používají účet OO ČSV, o. s., si zjistí bankovní 
spojení příslušné OO ČSV a doplní jej do databáze CIS.
Příslušný OO ČSV, o. s., zašle na sekretariát RV ČSV, o. s., do 15. 
září 2014 včetně jednu kopii dokladu o zřízení bankovního 
účtu a písemné „Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o. s., 
s hlášením, která ZO ČSV, o. s., používá bankovní spojení OO 
ČSV“ (formulář bude přílohou oběžníku ČSV, o. s.)
Sekretariát RV ČSV, o. s., zpracuje přijaté sumární žádosti s připojenými 
jmennými seznamy od ZO ČSV, o. s., a podá je na Ministerstvo 
zemědělství České republiky nejpozději do 31. října 2014. Po poskytnutí 
fi nančních prostředků Ministerstvem zemědělství ČR zašle sekretariát 
RV ČSV, o. s., požadované obnosy na účet ZO ČSV, o. s.
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HODNOCENÍ - OVĚŘOVÁNÍ ÚDAJŮ 
 Základní organizace ČSV, která přijala „Žádost“ nebo vydala 

„Potvrzení o umístění včelstev“ je oprávněna komisionelně ověřit  
pravdivost údajů obsažených v podané žádosti, zejména počet 
a sílu včelstev žadatele na stanovišti včelstev. 

 Žadatel je povinen toto ověření umožnit. 

 V případě, že při ověření budou zjištěny rozdíly, postupuje se 
podle ustanovení Zásad - část A/obecná část, článek II odst. 1. 
(ODPOVĚDNOST ŽADATELE - PŘÍJEMCE DOTACE) 

 V případě, že žadatel ověření údajů  neumožní, jedná se o porušení 
podmínky pro poskytnutí dotace podle ustanovení Zásad – část 
B/1.D. Podpora včelařství „Poznámka“ a dotace nebude přiznána. 

 JUDr. Karel  BRÜCKLER  v. r.
 předseda

 Mgr. Jarmila MACHOVÁ  v. r.
     pověřená výkonem funkce tajemnice

ORGANIZAČNÍ POKYNY
K VÝPLATĚ FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ
Až základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., obdrží 
fi nanční prostředky na svůj účet, vyzve žadatele k jejich převzetí.

Žadatel (včelař) musí převzetí vyplacené částky potvrdit podpisem 
v „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2014“ 
(tento „Seznam“ bude přílohou oběžníku ČSV, o. s.).
Současně při výplatě fi nančních prostředků předá ZO ČSV, o. 
s., žadatelům i „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“ 
(„Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace“ budou přílohou 
oběžníku ČSV, o. s.).

Pokud se žadatel nemůže dostavit k výplatě fi nančních prostředků osobně:

•  může pověřit jinou osobu plnou mocí k převzetí dotace 1.D. 
(viz str. DOTACE 13 této vnitřní přílohy Včelařství) k převzetí 
požadované částky. V celkové výši musí dotace souhlasit 
se stanovenou částkou za jedno včelstvo, dle platného 
„Rozhodnutí“ Ministerstva zemědělství ČR. Neodečítejte 
z dotace platbu za členské příspěvky nebo příspěvky pro 
ZO ČSV, o.s.  Originály plných mocí přiloží ZO ČSV, o. s., 
k originálu „Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. 
v roce 2014“.

•  ZO ČSV, o. s., může požadovanou částku zaslat poštovní 
poukázkou nebo převodním příkazem. K originálu „Seznamu 
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2014“ přiloží 
kopii těchto dokladů. Platba musí být odeslána v plné výši 
na jedno zazimované včelstvo dotace 1.D. Základní organizace 
ČSV, o. s., z této platby nesmí odečíst poštovní poplatky či 
členské příspěvky na rok 2015.

•  V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 15 
a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané nebo zadržené 
prostředky.

•  ZO ČSV, o. s., si po výplatě dotace z podepsaného originálu 
„Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2014“ 
a plných mocí pořídí kopie. Tyto kopie společně s originály 
stvrzenek poštovních poukázek a převodních příkazů si ZO ČSV, o. s.,
ponechá a zůstanou u ní uloženy 10 let.

•  V případě, že ZO ČSV, o. s., nevyplatí všem žádajícím včelařům 
celou výši požadované dotace, oznámí tuto skutečnost 
okamžitým zasláním „Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 
1.D. v roce 2014 za jednotlivé včelaře“ (tento „Seznam“ bude 
přílohou oběžníku ČSV, o. s.).

•  Získá-li dotaci příjemce, který uvedl v „Žádosti“ nepravdivé 
údaje nebo nesplnil ustanovení „Rozhodnutí“, je povinen 
v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, neprodleně poskytnutou dotaci odvést (vrátit zpět) 
do státního rozpočtu prostřednictvím ZO ČSV, o. s. Vrácené 
fi nanční prostředky odvede ZO ČSV, o. s., obratem na stanovený 
účet RV ČSV, o. s. Číslo účtu bude uvedeno v oběžníku ČSV, o. s.

•  Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor 
ZO ČSV, o. s., který se společně s revizní komisí ZO ČSV, o. s., 
přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na nějž jsou 
požadovány fi nanční prostředky.

ZDANĚNÍ DOTACE
Dotace je neinvestiční a podléhá zdanění podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních
ŽÁDOST
•  Žádáme všechny funkcionáře ZO a OO ČSV, o. s., o to, 

aby věnovali kontrole kvality a počtu včelstev, vyplněným 
„Žádostem“ a následné výplatě dotací co nejvyšší pozornost 
a postupovali podle závazných směrnic a pokynů.

   JUDr. Karel  BRÜCKLER  v. r. 
   předseda

 Mgr. Jarmila  MACHOVÁ  v. r.
     pověřená výkonem funkce tajemnice

STATISTIKA
Ke snadnějšímu zpracování „Statistického výkazu 
o včelařství“ v ZO ČSV, o. s., za rok 2014 vyplní chovatel včel 
„Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2014“ 
a odevzdá je společně se „Žádostí“ o dotaci na ZO ČSV, o. s., 
která údaje zadá do programu CIS.
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