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Včelařské dotace krok za krokem

1. Úvod
Tato příručka si klade za cíl poskytnout chovatelům včel základní informace
o možnosti získat dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů
poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“)
a spolufinancované Evropskou unií.
Příručka

nenahrazuje

Organizační

pokyny

vydané

Republikovým

výborem

Českého svazu včelařů, o.s. (dále jen „ČSV“) a zveřejněné ve 4. čísle časopisu
Včelařství a na www.vcelarstvi.cz.
Kdo může získat dotaci
Dotace jsou určeny pro chovatele včel. Dotace jsou chovatelům poskytovány:
a) na základě individuálně podaného požadavku o dotaci
Dotace se poskytuje zpětně po doložení, že byly splněny podmínky pro její získání.
Není možné poskytnout dotaci chovateli včel pouze na základě jeho ujištění,
že si z poskytnuté dotace teprve zařízení pořídí.
b) bez nutnosti podat individuální požadavek o dotaci
V tomto případě hradí chovatel za výrobky i služby sníženou cenu a dotace
je poskytnuta přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb. Chovatel má zajištěn
např. přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům pro včely, neboť
dotaci ve formě doplatku skutečné ceny Fond hradí přímo výrobci léčiv. Obdobně
může chovatel využít možnost získat za sníženou cenu provedení fyzikálně
chemického a mikrobiologického rozboru medu. V tomto případě je dotace
poskytnuta akreditované laboratoři, která rozbory provádí.
V některých

případech

podávají

za

chovatele

včel

hromadné

požadavky

organizační složky žadatele - okresní organizace nebo základní organizace ČSV
(dále jen „OO ČSV“ nebo „ZO ČSV“).
Dotace mohou sloužit rovněž na úhradu nákladů spojených s pořádáním
vzdělávacích akcí pro včelařskou veřejnost.
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Zájemci o dotaci podávají své požadavky na formulářích požadavků
vydaných ČSV (viz přílohy) ve lhůtě uvedené v Organizačních pokynech
ČSV.
Kam doručit požadavek o dotaci
Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Kdo podává žádost o dotaci na Fond
Jediným žadatelem o dotaci za všechny chovatele je ČSV, který shromažďuje
požadavky jednotlivých chovatelů a ve lhůtě do 30. června podává Fondu
hromadnou žádost o dotaci za všechny chovatele včel. K žádosti přikládá ČSV
požadavky chovatelů spolu s ostatními doručenými doklady. Není tedy možné,
aby chovatel včel podal svůj požadavek o dotaci na Fond přímo.
Co je to rozhodné období
Rozhodným obdobím se podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004, v platném
znění, čl. 2 odst. 3. rozumí období od 1. září předchozího kalendářního roku
do 31. srpna roku, kdy ČSV podává Fondu hromadnou žádost o dotaci.
Všechny doklady přikládané k požadavkům o dotaci musejí pocházet z tohoto
období a ČSV je předkládá Fondu ve lhůtě do 31. srpna.
V Organizačních pokynech ČSV je chovatelům určen termín pro doručení všech
dokladů na ČSV kratší, zpravidla je to 20. srpen. Tato lhůta k doručení všech
dokladů určená ČSV chovatelům souvisí s povinností ČSV všechny doručené
doklady zpracovat a předat Fondu do 31. srpna. Lze tedy říci, že rozhodné období
pro chovatele trvá od 1. září předchozího kalendářního roku do termínu
stanoveného k doručení všech dokladů na ČSV. Je to zpravidla 20. srpen
příslušného roku, v němž je podána žádost o dotaci.
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Výše finančních prostředků na včelařské dotace
EU stanoví pro každý rok částku v eurech, kterou smí Fond každoročně
na včelařská opatření vydat. Pro rok 2014 je na včelařské dotace určeno
2 331 552 EUR, tj. 63 947 477 Kč (použit směnný kurz 27,427 CZK/EUR
z 31.12.2013).
Pro rok 2015 je na včelařské dotace určeno 2 331 984 EUR, pro rok 2016
je určeno 2 329 120 EUR, směnný kurz CZK/EUR bude možno stanovit až v lednu
příslušného roku.
EU a ČR se spolupodílí na financování dotace 50 % vynaložených prostředků.
Právní předpisy Evropské unie
Nařízení

Evropského

parlamentu

a

Rady

(EU)

č.

1308/2013

ze

dne

17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými
produkty

a

zrušují

nařízení

Rady

(EHS)

č.

922/72,

(EHS)

č.

234/79,

(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti
včelařství, v platném znění.
Právní předpisy ČR
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 373/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 173/2011 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 251/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 400/2013 Sb.
(dále jen „NV č. 197/2005 Sb.“).
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Dotace je poskytována na pět opatření
1. Technická pomoc je určena na pořádání vzdělávacích akcí, na pořízení
nového technického vybavení pro chovatele včel a na pořízení nových
nástavkových úlů pro začínající včelaře (viz kapitola 5).
2. Boj proti varroáze je určen na úhradu nákladů na léčebné prostředky
a na aplikaci aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy (viz kapitola 6).
3. Racionalizace kočování včelstev je určeno na pořízení nového zařízení
pro kočování se včelstvy (viz kapitola 7).
4. Úhrada nákladů na rozbory medu je určena na úhradu fyzikálně
chemických rozborů medu a rozborů na přítomnost spor Paenibacillus
larvae (viz kapitola 8).
5. Obnova

včelstev

je

určena

na

šlechtitelský

chov

včelích

matek

z uznaného šlechtitelského programu na území ČR (viz kapitola 9).
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2. Čím začít
Začínající chovatel včel může získat dotaci pouze je-li evidován jako chovatel
včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko (dále jen „ČMSCH“).
Přihláška do ústřední evidence ČMSCH (viz příloha č. 1) je k dispozici ke stažení
na http://www.cmsch.cz/store/formular-vcelstva-1-6-012.pdf nebo se lze obrátit
na ČMSCH přímo.
Kontakt na ČMSCH
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko
e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210
Na ČMSCH je nutno se přihlásit bez ohledu na to, zda začínající chovatel včel
v okamžiku přihlášení již včelstva vlastní.
ČMSCH při registraci přidělí začínajícímu chovateli včel šestimístné registrační
číslo. Jedná se o číslo, které chovatel vyplní do formuláře požadavku o dotaci.
Bez přiděleného registračního čísla nemůže být dotace chovateli včel poskytnuta!
Tip pro Vás!
Pro začínajícího chovatele včel je určena speciální dotace na pořízení
nástavkových úlů v rámci opatření technická pomoc (viz kapitola 5).
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3. Požadavky o dotaci
Dotace se chovatelům včel poskytuje na základě řádně vyplněných formulářů
požadavků a po doložení všech povinných příloh.
Požadavek o dotaci je možno podat na pět opatření, pro každé opatření
se použije příslušný formulář.

3.1 Formuláře požadavků
Formuláře požadavků jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách
ČSV na http://www.vcelarstvi.cz/evropske-dotace.html nebo v listinné podobě
ve 4. čísle časopisu Včelařství.
V příloze lze nalézt aktuální formuláře požadavků určených pro chovatele včel:
❃ Požadavek na poskytnutí dotace na opatření „technická pomoc“ – příloha č. 2
❃ Požadavek na poskytnutí dotace na opatření „boj proti varroáze“ – příloha č. 3
❃ Požadavek na poskytnutí dotace na opatření „racionalizace kočování“ – příloha č. 4
❃ Požadavek na poskytnutí dotace na opatření „rozbory medu“ – příloha č. 5
❃ Požadavek na poskytnutí dotace na opatření „obnova včelstev“ – příloha č. 6

Důležité upozornění
K podání požadavku nelze využít staré vzory formulářů, které se používaly
před rokem 2014, vždy je nutno podat požadavek na aktuálním formuláři
zveřejněném v příslušném dotačním roce.

3.2 Vybraná důležitá pole formulářů požadavků
Rodné číslo, bod 1. pole č. 5.
Pokud je chovatelem včel fyzická osoba, která nemá přiděleno IČ, je nutno,
aby na formuláři uvedla v poli 5. rodné číslo. RČ nelze nahradit datem narození
(viz § 12 odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb. o SZIF).
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Plátcovství DPH, bod 1. pole č. 7.a., 7.b.
Uplatnění odpočtu DPH je důležitý údaj, podle něhož se řídí výše poskytované
dotace. Chovatelům - plátcům DPH - se dotace vypočítává z ceny zařízení bez DPH.
Chovatel ale může být např. plátcem DPH na činnosti, které s chovem včel
nesouvisejí. Pak při vyplňování požadavku uvede v poli 7.a. ANO („jsem plátcem
DPH“) a v poli 7.b. NE („neuplatním na předmět dotace odpočet DPH“).
Paušální dotace - např. dotace na včelí úly nebo prodané včelí matky - se poskytují
všem chovatelům ve stejné výši bez ohledu na to, zda chovatel je či není
plátcem DPH.
Členství ve včelařských sdruženích, bod 1. pole č. 8.a., 8.b.
Údaje uvedené v této části („jsem členem ČSV“ a „jsem členem jiného
včelařského sdružení“) slouží výhradně pro statistické účely a v žádném případě
nemají vliv na poskytnutí/neposkytnutí dotace. Pokud chovatel uvede v poli 8.b.
(„jsem členem jiného včelařského sdružení“) ANO, uvede též o jaké sdružení
se jedná do pole „název sdružení“.
Kontakty, bod 1. pole č. 16. – 18.
Je nutno vyplnit kontakty - telefon, fax, e-mail - slouží v případě nutnosti
k operativní domluvě s chovatelem. Zasílání dopisů je finančně i časově velmi
náročné.
Registrační číslo chovatele, bod 1. pole č. 19.a.
Bez tohoto unikátního čísla přiděleného ČMSCH nelze získat dotaci (viz kapitola 2).
Počet včelstev k datu podání požadavku, bod 1. pole č. 19.b.
Je nutno vyplnit podle skutečného počtu včelstev chovaných ke dni podání
požadavku.
Bankovní spojení žadatele, bod 4. pole č. 34. – 36.
Nezbytný údaj, dotace jsou odesílány chovatelům pouze bankovním převodem.
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Podpis požadavku oprávněnou osobou
Požadavky je nutno řádně a úplně vyplnit a podepsat. Pokud je chovatelem
nezletilá osoba, podepisuje požadavek i zákonný zástupce s připojením dovětku,
ze kterého bude patrno, z jakého titulu zástupce požadavek o dotaci podepsal
např. „rodič“, „osvojitel“ apod.

3.3 Důležité termíny pro podání a doložení požadavku
V Organizačních

pokynech

ČSV

zveřejněných

na

www.vcelarstvi.cz

a ve 4. čísle časopisu Včelařství jsou stanoveny termíny pro doručení
požadavku a doložení všech podkladů:
❃ 20. červen - datum doručení vyplněného formuláře požadavku na ČSV,
❃ 20. srpen - datum doručení všech dokladů na ČSV.

3.4 Stornování požadavku o dotaci
Pokud chovatel požadavek o dotaci podal a později se rozhodl dotaci nečerpat
(např. si původně plánované zařízení nepořídil), je nutno požadavek stornovat.
O stornování požadavku postačí informovat ČSV e-mailem.
Tip pro Vás!
Pokud v době podání požadavku máte související doklady k dispozici,
doručte je na ČSV rovnou s požadavkem.
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4. Čím doložit požadavky
Dotace se poskytuje pouze na nová zařízení. Všechny požadavky je nutno doložit
originálními doklady, nikoliv kopiemi. Za originální doklad je považován i průpis
s originálním podpisem, případně úředně ověřená kopie.
Na dokladu o pořízení musí být vždy uvedeno konkrétně, o jaké zařízení
se jedná. Není přípustné, aby bylo v textu dokladu uvedeno pouze např. „zařízení
pro získávání vosku“, ale je nutno uvést např. „tavidlo vosku“ apod. Stejně
tak např. u pořízeného medometu je nutno uvést i základní technické parametry.
Všechny doklady musejí pocházet z rozhodného období (tj. např. pro rok 2014
je to období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014). U vystaveného dokladu musí spadat
datum zdanitelného plnění do rozhodného období, případně datum vystavení
dokladu, pokud není na dokladu datum zdanitelného plnění uvedeno. Pokud
je na dokladu uvedeno i datum splatnosti, které je mimo rozhodné období
(tj. např. pro rok 2014) 15. září 2014, je chovatel povinen prokázat, že k úhradě
zařízení došlo ve lhůtě do 31. srpna 2014, tedy v rozhodném období (viz kapitola 1).
Pokud je na daňovém dokladu jako způsob úhrady uvedeno „Placeno převodem“,
je chovatel povinen prokázat, že k úhradě došlo (zpravidla kopií výpisu z účtu
s vyznačením platby, ostatní nesouvisející údaje mohou být skryty).
Pro některé dotační tituly se od chovatele nevyžaduje samostatný požadavek
(např. dotace na léčiva a jejich aplikaci aerosolem). Podklady chovatelů
jsou součástí soupisky zpracované některou z organizačních jednotek ČSV
(ZO ČSV, OO ČSV).
K podpisu na předkládaných dokladech není vhodné používat černou náplň
z důvodu rozlišení originálního dokumentu od kopie.
Seznam dokladů, které je nutno doložit k požadavku o dotaci, je vždy uveden
ve formuláři požadavku k příslušnému opatření v bodě „povinné přílohy“.
Podrobnější popis dokladů lze nalézt v kapitolách věnovaných jednotlivým
opatřením.
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Zařízení pořízené v zahraničí
Zařízení je možno zakoupit v zahraničí. Hodnota zařízení v zahraniční měně
bude převedena na Kč kurzem ČNB platným pro den zdanitelného plnění.
K cizojazyčné faktuře je nutno přiložit překlad (nemusí být úřední), aby z faktury
bylo patrné, o jaké zařízení se jedná.
Důležité upozornění
Ověření obvyklé tržní ceny
V případě pochybností o přiměřenosti ceny pořízeného zařízení může Fond
vyzvat chovatele k doložení 2 až 3 veřejně dostupných cenových nabídek
jiných prodejců stejného zařízení srovnatelných technických parametrů.
Vracení originálních dokladů chovateli
Doklady zůstávají Fondu a nebudou chovateli včel vráceny. V případě, že si chce
chovatel ponechat originály dokladů, doporučujeme doložit požadavky úředně
ověřenými kopiemi dokladů.
Výjimkou jsou doklady prokazující prodej včelích matek z uznaného šlechtitelského
programu, které po kontrole obdrží chovatelé zpět.
Tip pro Vás!
Jakmile máte k dispozici úplné doklady, co nejdříve je předejte ČSV. Zajistíte
si tak časovou rezervu k odstranění případných nedostatků a nejasností,
které by mohly bránit získání dotace.
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5. Opatření technická pomoc
Rozsáhlé opatření zahrnující tři na sobě nezávislé dotační okruhy umožňuje
získat dotaci pořadatelům vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání včelařů,
dále dotaci pro individuální žadatele na pořízení nových zařízení na získávání
a zpracování medu a rovněž dotaci na pořízení nových úlů pro začínající včelaře.

5.1 Dotace na vzdělávací akce
Komu je dotace určena
Dotace je určena organizátorům vzdělávacích akcí na úhradu nákladů spojených
s jejich pořádáním. Požadavky organizátorů vzdělávacích akcí shromažďuje
a požadavek na ČSV za všechny organizátory podává SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky.
Druhy vzdělávacích akcí
Vzdělávací akce se podle zaměření, stanoveného tématu, povinného počtu
účastníků, stanovené doby trvání a výše paušální (pevné) dotace rozlišují na:
a) praktické kurzy pro chovatele včel,
b) semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele,
c)

přednášky pro chovatele včel,

d) včelařské kroužky pro děti a mládež konané převážně v průběhu školního
roku.
Požadavky na zajištění vzdělávací akce musí být doloženy prezenčními listinami
s originálními podpisy účastníků.
Bližší podmínky jsou uvedeny v § 4 NV č. 197/2005 Sb.
Požadavky na vzdělání lektorů
Požadovaná kvalifikace lektorů je stanovena v § 4 odst. 4 NV č. 197/2005 Sb.
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Nejčastější dotazy
✿

Prosím o sdělení, zda je možnost získat dotaci na uspořádání vzdělávací akce
v rámci opatření technická pomoc, kde je přednášejícím člověk neuvedený
v seznamu odborníků na stránkách ČSV. Jsou seznamy přednášejících
sestavené ČSV a Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s. (PSNV)
rovnocenné z pohledu dotací poskytovaných SZIF?

❀

Seznamy přednášejících odborníků sestavené ČSV a PSNV jsou naprosto
rovnocenné a Fond mezi nimi rozdíl nehledá ani nedělá. Podle § 4 odst. 4
písm. a) a c) NV č.197/2005 Sb., musí být přednášející kromě jiného uveden
v seznamu schváleném žadatelem (to je případ lektorů stanovených ČSV)
anebo v seznamu předloženém žadateli (to je případ lektorů jmenovaných
např. PSNV). Odbornou i pedagogickou úroveň jmenovaných lektorů garantuje
každé občanské sdružení samostatně.

5.2 Pořízení nového zařízení
Předmět dotace
V rámci opatření technická pomoc je tato dotace určena na vybavení chovatele
zařízením na získávání a zpracování medu a ostatních včelích produktů. Požadavek
na dotaci podává chovatel individuálně přímo na ČSV.
Seznam nového zařízení, na které je možno získat dotaci, je uveden
v části A přílohy č. 2 NV č. 197/2005 Sb.
1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu
odstředivé síly - medomet).
2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu
a jeho úpravu do pastovité konzistence).
3. Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů).
4. Dekantační nádoba (nádoba sloužící k hrubému čistění vytočeného medu)
a nádoba určená k cezení medu.
5. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu).
6. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu).
7. Nádoba umožňující míchání, popřípadě temperaci medu před plněním.
8. Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů).

❁
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9. Zařízení pro chlazené sklady (technologické vybavení prostoru s regulovanou
teplotou a vlhkostí sloužící pro skladování medu a plástů).
10. Nádoby na med (konve, sudy).
11. Refraktometr.
12. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny).
13. Zařízení pro získávání pylu.
14. Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, monitorovací podložky).
15. Jednoúčelový mechanický ometač včel.
16. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg.
Podmínky pro získání dotace
Požadavek chovatele včel se může skládat z více vyjmenovaných zařízení,
jejichž celková pořizovací hodnota však musí dosahovat nejméně 20 000 Kč
bez ohledu na to, zda chovatel je či není plátcem DPH. Do ceny zařízení,
která slouží jako základ pro výpočet dotace, nelze započítat další vedlejší náklady
(poštovné, dopravu apod.) Do minimální hodnoty zařízení ve výši 20 000 Kč
nelze rovněž započítat hodnotu nástavkových úlů pro začínající včelaře.
Výše dotace
Dotace je poskytována ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše
však 100 000 Kč.
Pokud je chovatel plátcem DPH a uplatní nárok na odpočet DPH, základem
pro výpočet dotace bude cena zařízení bez DPH.
Výši dotace je možno poměrně snížit, pokud souhrn oprávněných nároků přesáhne
částku, kterou je možno v příslušném roce na včelařské dotace užít.
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Formulář požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 2)
Chovatel vyplní formulář „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická
pomoc“ (bod 1. až 5., bod 10. a bod 13. – podpis požadavku pod čestným
prohlášením).
Pokud v době podání požadavku (do 20. června) není chovateli známá skutečná
cena zařízení, na které požaduje dotaci (chovatel si např. teprve hodlá zařízení
pořídit), vyplní v požadavku v bodě 10. „Druh a hodnota nového zařízení
uvedeného v části A přílohy č. 2 NV“ pouze odhad ceny zařízení.
K požadavku na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc je nutno doložit:
a) originály účetních dokladů prokazující pořízení jednotlivých zařízení,
na které je dotace požadována,
b) doklady o úhradě,
c) soupisku účetních dokladů (u většího počtu dokladů - viz příloha č. 2.1),
d) fotodokumentaci k zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus je vyšší
než 40 000 Kč.
Z dokladu o pořízení musí být jednoznačně zřejmé, o jaké zařízení se konkrétně
jedná (obecné informace o dokladech – viz též kapitola 4).
Nejčastější dotazy
✿

Před dvěma lety jsem využil dotace na pořízení stáčecích nádob. Nepovedlo
se mi však pořídit obyčejné nádoby na čeření, které by po čase nezrezivěly.
Chystám se proto nakoupit nádoby tentokrát nerezové. Mohu si znovu
požádat o dotaci?

❀

Dotace se poskytuje na nové nádoby způsobilé k uchování potravin,
je možno o ni zažádat vícekrát, je však nutno splnit podmínku celkové
hodnoty pořízeného zařízení minimálně 20 000 Kč. Dotace se neposkytuje
na spotřebitelské obaly (sklenice s víčky).

✿

V rámci opatření technická pomoc je v seznamu zařízení uvedeno odvíčkovací
zařízení (stroj na odstranění voskových víček z plástů). Je možno uplatnit
dotaci i na klasické ruční odvíčkovací vidličky a odvíčkovací talíř?

❀

Dotaci lze bez problémů uplatnit i na ruční odvíčkovací zařízení, tj. na vidličku
nebo talíř.

❁
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Je horkovzdušná pistole považována za odvíčkovací zařízení? Je na ni možno
získat dotaci podle § 4 odst. 4 písm. d) NV č. 197/2005 Sb.?

❀

Horkovzdušná pistole není považována za odvíčkovací zařízení a dotaci
na její pořízení přiznat nelze.

✿

Jsem kovář, podnikám jako OSVČ, a chtěl bych si vyrobit medomet
a odvíčkovací stůl a získat na ně dotaci. Je možné vystavit fakturu,
kde bych se uvedl jako prodávající a zároveň jako kupující?

❀

V daném případě jde o shodnou osobu prodávajícího i kupujícího, nedochází
proto k nákupu, tzn. ke změně vlastnictví dotčeného zařízení. Předložený
doklad nesplňuje podmínku podle § 4 odst. 4 písm. d) NV č. 197/2005 Sb.

✿

Hodlám si nechat vybudovat v části garáže tepelnou komoru pro zkapalňování
medu, mohu na ni získat dotaci?

❀

Na jakékoliv stavební úpravy (zdivo, izolace apod.) se dotace nevztahuje.
V uvedeném případě je možné získat dotaci pouze na technologické vybavení,
které je schopno udržovat požadovanou teplotu.

5.3 Dotace na pořízení nových nástavkových úlů
pro začínající včelaře
Předmět dotace
Dotace je určena začínajícím včelařům na maximálně 4 kusy nových nástavkových
úlů libovolného typu. Požadavek o dotaci podává chovatel individuálně přímo
na ČSV.
Kdo je začínající včelař
Začínající

včelař

v kalendářním

je

roce

chovatel

včel

předcházejícím

evidovaný

v databázi

kalendářnímu

roku

ČMSCH

nejdříve

podání

žádosti.

Tzn., že začínající chovatel včel může podat požadavek na nové úly ve dvou
různých termínech, a to buď v roce první registrace u ČMSCH, nebo rok
po zaregistrování se tamtéž.
Datum první registrace chovatele u ČMSCH ověřuje Fond v Integrovaném
zemědělském registru.
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Podmínky pro získání dotace
1. včelař musí být evidován v databázi ČMSCH (viz též kapitola 2) nejdříve
v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti.
2. včelař musí doložit pořízení nových nástavkových úlů v rozhodném období
(viz též kapitola 1).
Výše dotace
Dotaci lze získat na pořízení nejvýše čtyř nových nástavkových úlů, přičemž
dotace na jeden úl může činit nejvýše 1 000 Kč.
Výši dotace je možno poměrně snížit, pokud souhrn oprávněných nároků přesáhne
částku, kterou je možno v příslušném roce na včelařské dotace užít.
Důležité upozornění
Pokud si chovatelé včel požádají o dotaci ve dvou termínech (viz nadpis
Kdo je začínající včelař), maximální výše dotace je v takových případech
společná pro obě podání. Tzn., že pokud součet nároků z jednotlivých
podání překročí maximální limit, bude vyplacena dotace pouze v jeho výši
(tj. 4 000 Kč). Bude-li součet nároků nižší nebo roven maximálnímu limitu,
bude vyplacena dotace v odpovídající výši.
Příklad
Začínající chovatel se zaregistroval u ČMSCH v lednu roku 2013 a v témže roce
požádal o dotaci na 2 nové úly. V roce 2013 (tj. první rok evidence v databázi
ČMSCH) získal dotaci 2 000 Kč. V roce 2014 podá požadavek na další 4 nové úly.
V roce 2014 (druhý rok evidence v databázi ČMSCH) mu bude dotace poskytnuta
opět ve výši 2 000 Kč, neboť celková dotace na nové nástavkové pro začínajícího
včelaře úly může činit nejvýše 4 000 Kč, bez ohledu na to, že v roce 2014 doloží
chovatel pořízení 4 nástavkových úlů.
Formulář požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 2)
Chovatel vyplní formulář „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická
pomoc“ (bod 1. až 5., bod 11. a bod 13. - podpis požadavku pod čestným
prohlášením).
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K požadavku na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc je nutno doložit:
a) originál nebo úředně ověřená kopie účetních dokladů o pořízení nových
nástavkových úlů,
b) soupisku účetních dokladů (při větším počtu dokladů - viz příloha č. 2.1).
Jak již bylo zmíněno pořízení nástavkových úlů je nutno doložit prostřednictvím
daňového dokladu. Ty se mohou lišit v závislosti na tom, zda byl úl vyroben
na zakázku u truhláře nebo byl-li zakoupen po částech např. ve specializovaném
včelařském obchodu. V prvním případě je dostačující uvádět na účetním dokladu
jako předmět úhrady „výroba X-kusů nástavkových úlů“. V druhém případě,
kdy je úl nakoupen po částech, musí doklad o pořízení obsahovat alespoň
základní úlové části (jako jsou dno, nástavky a víko) vždy v počtu odpovídajícím
počtu pořizovaných a v požadavku o dotaci nárokovaných úlů. Na varroadna
uplatněná při prokazování pořízení nového nástavkového úlu nelze zároveň
požadovat dotaci v rámci podopatření Pořízení nového zařízení (bod 14. Pomůcky
sloužící k diagnostice varroázy v Seznamu nových zařízení viz kapitola 5.2).
Nejčastější dotazy
✿

Jako začínající včelař požaduji dotaci v rámci opatření technická pomoc – nové
nástavkové úly. Objednal jsem si u výrobce úly zatím pouze s jedním nástavkem.
Byl jsem upozorněn výrobcem, že pro přiznání dotace je nutno objednat
ke každému úly nejméně dva nástavky. Je to skutečně tak jak uvádí výrobce?

❀

Předpisy EU ani NV č. 197/2005 Sb. nestanovuje přesný počet nástavků u úlů,
které jsou předmětem dotace. Dotaci lze tedy poskytnout i na úl s jedním
nástavkem. Je na zvážení chovatele, zda je účelné osadit úl pouze jedním
nástavkem.

✿

Mohu do požadavku o dotaci v rámci opatření technická pomoc – úly pro začínající
včelaře zahrnout i rámky a další nejnutnější materiál, který do začátku potřebuji?

❀

Dotace se poskytuje v paušální výši 1 000 Kč/1 kompletní úl bez ohledu
na pořizovací cenu. Na samostatné rámky se dotace neposkytuje.

✿

Musím jako začínající včelař obsadit úly ještě v témže roce, kdy požádám o dotaci?

❀

Nařízení nestanovuje začínajícím včelařům povinnost pořídit si včelstva současně
s pořízením úlů. Je tedy možno zakoupit včelstva až v období následujícím.
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6. Opatření boj proti varroáze
Opatření boj proti varroáze zahrnující dvě na sobě nezávislé dotační okruhy
umožňuje získat dotaci na prostředky sloužící k prevenci nebo léčení varroázy
a na úhradu nákladů spojených s aplikací těchto léčiv ve formě aerosolu.
Komu je dotace určena
Dotace je určena chovatelům včel bez ohledu na jejich členství v ČSV na léčení
a prevenci všech včelstev, chovaných na území ČR.
Na toto opatření nepodává požadavek chovatel včel samostatně, ale některá
z organizačních složek ČSV (např. OO ČSV nebo ZO ČSV), jiné občanské sdružení
nebo osoby, které aplikaci aerosolu prováděly.

6.1 Úhrada nákladů na prostředky sloužící k prevenci
nebo léčení varroázy
Výše dotace
Fond poskytuje dotaci ve výši 70 % skutečně vynaložených nákladů na preventivní
nebo léčebné prostředky určené k ošetření všech včelstev chovaných na území ČR.
Seznam prostředků na prevenci a léčbu varroázy je uveden v části B přílohy č. 2
NV č. 197/2005 Sb.
Tip pro Vás!
Chovatel včel (i nečlen ČSV) nejvýhodněji získá léčiva prostřednictvím
organizačních složek žadatele (OO ČSV, ZO ČSV) za dotovanou cenu,
která tvoří 30 % skutečné pořizovací hodnoty léčiv.
Na základě objednávek léčiv a léčebných prostředků přijatých od OO ČSV
nebo ZO ČSV vystavuje výrobce léčiv faktury, na nichž je rozlišena dotovaná cena
ve výši 30 % skutečné pořizovací ceny. Tuto dotovanou cenu hradí objednavatel,
tj. OO ČSV nebo ZO ČSV. Dotace ve výši zbývajících 70 % ceny léčiv hradí Fond
za chovatele přímo výrobci léčiv.
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Důležité upozornění
Pokud se chovatel včel rozhodne podat samostatný požadavek o dotaci
na léčiva, je povinen uhradit výrobci léčiv plnou cenu léčiv (100 %)
a formulář požadavku doložit fakturou s uvedením nedotované ceny
a dokladem o úhradě. Dotace ve výši 70 % uhrazené ceny mu bude
poskytnuta na základě samostatně podaného požadavku s ohledem
na plátcovství DPH.

6.2 Aplikace aerosolu při prevenci nebo léčení
varroázy
Výše dotace
Dotaci ve výši 10,- Kč lze poskytnout na jedno včelstvo 1x za jeden kalendářní
rok a je určena k úhradě nákladů spojených s aplikací léčiv ve formě aerosolu.
Formuláře požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 3)
OO ČSV, ZO ČSV nebo případně osoby, které aplikaci aerosolu prováděly, vyplní
formulář „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze“
(bod 1. až 5., bod 8. a bod 10. – podpis požadavku pod čestným prohlášením).
K požadavku na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze je nutno doložit:
a) podepsané jmenné seznamy s počtem ošetřených včelstev - seznam chovatelů
včel, u kterých bylo provedeno ošetření včelstev aerosolem (viz příloha č. 3.1),
b) soupisku předkládaných seznamů (viz příloha č. 3.2).
Rekapitulace důležitých podmínek pro získání dotace na ošetření
včelstev aerosolem
Povinným dokladem, na jehož základě lze poskytnout dotaci na ošetření včelstev
aerosolem, jsou seznamy a soupisky včelstev, u nichž chovatelé včel provedli
nebo nechali provést ošetření aerosolem. Formuláře jsou k dispozici ve 4. čísle
časopisu Včelařství a na www.vcelarstvi.cz. Protože tyto seznamy jsou jediným
důkazem o provedeném ošetření, je nezbytné:
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a) v názvu seznamu uvést, že se jedná o aplikaci aerosolu (název
pouze např.: „aplikace léčiv“ je nedostatečný),
b) u každého chovatele uvedeného v seznamu, u kterého bylo ošetření
včelstev provedeno, uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu
a registrační číslo chovatele, dále počet ošetřených včelstev a datum
provedení ošetření aerosolem,
c) v seznamu potvrdit aplikaci aerosolu vlastnoručním podpisem
chovatele, jehož včelstva byla aerosolem ošetřena, nárok na dotaci
je možno u jednoho včelstva uplatnit pouze na jednu aplikaci aerosolu,
d) v seznamu chovatelů, jejichž včelstva byla aerosolem ošetřena, uvést
součet takto ošetřených včelstev,
e) originál tohoto seznamu přiložit k požadavku o dotaci

❁
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7. Opatření racionalizace kočování
Předmět dotace
Dotace je určena chovatelům včel, kteří kočují s nejméně 20 včelstvy za snůškou
medu mimo trvalé stanoviště.
Důležité upozornění:
Aby bylo možno provádět kočování s 20 včelstvy, je vhodné mít nejméně
20 včelstev na začátku kočovné sezóny. Pokud chovatel včel dosáhne počtu
20 včelstev v průběhu kočovné sezóny, je nutno okamžitě zvýšení počtu
chovaných včelstev nahlásit ČMSCH.
Dotace se poskytuje pouze na nová zařízení sloužící k přesunu včelstev
a jejich umístění mimo trvalé stanoviště:
1. nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická zařízení ke zvedání),
2. přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu včelstev),
3. palety (podstavce k umístění úlů).
Podmínky pro získání dotace
Celková pořizovací hodnota zařízení na kočování včelstev musí činit nejméně
20 000 Kč včetně DPH bez ohledu na to, zda chovatel je či není plátcem DPH.
Do ceny zařízení, která slouží jako základ pro výpočet dotace, nelze započítat
další vedlejší náklady (poštovné, dopravu apod.). Vlastní kočování není nutno
prokazovat, chovatel prokazuje zdravotní způsobilost včelstev ke kočování
a to doložením dokladu o provedeném vyšetření včelstev na mor včelího plodu.
Výše dotace
Dotace se poskytuje ve výši 50 % pořizovací hodnoty, nejvýše však 150 000 Kč.
Pokud je chovatel plátcem DPH a uplatní si nárok na odpočet DPH, dotace
se vypočítává z hodnoty zařízení bez DPH.
Výši dotace může Fond poměrně snížit, pokud souhrn oprávněných nároků přesáhne
částku, kterou je možno v příslušném roce na včelařské dotace využít.
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Formulář požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 4)
Požadavek podává chovatel včel na formuláři „Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření racionalizace kočování včelstev“ přímo na ČSV.
K požadavku na poskytnutí dotace na opatření racionalizace kočování včelstev
je nutno doložit:
a) originály účetních dokladů prokazující pořízení zařízení, na které je dotace
požadována,
b) doklady o úhradě,
c) soupisku účetních dokladů (u většího počtu dokladů - viz příloha č. 4.1),
d) fotodokumentaci pořízeného zařízení,
e) kopii potvrzení o provedení vyšetření měli na mor včelího plodu provedené
akreditovanou laboratoří.
Důležité upozornění
Vyšetření měli na mor včelího plodu nelze nahradit vyšetřením měli
na výskyt varroázy.
Nejčastější dotazy
✿

Pokud si v srpnu zakoupím na fakturu nakládací zařízení, datum splatnosti
faktury bude až v září. Musím dokládat zaplacení faktury?

❀

Pokud bude na dokladu o zaplacení datum splatnosti mimo rozhodné období,
chovatel je povinen doložit doklad o zaplacení ve lhůtě do 31.8.

✿

Zakoupil jsem přívěs k přesunu včelstev. Jsem plátcem DPH, jak se tato
skutečnost projeví ve výpočtu dotace?

❀

Pokud chovatel jako plátce DPH uplatňuje odpočet DPH, výše dotace zohlední
plátcovství DPH takto, viz příklad:

Celková hodnota zařízení uvedená na faktuře včetně DPH……………………20 000 Kč
Cena bez DPH……………………………………………………………………………………………16 000 Kč
DPH 20 %

(ilustrační hodnota)……………………………………………………………………………4

000 Kč

Dotace ve výši 50 % pořizovací ceny zařízení činí pro plátce DPH 8 000 Kč,
pro neplátce DPH 10 000 Kč. V případě převisu požadavků může být dotace
upravena koeficientem krácení (viz kapitola 10).
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8. Opatření úhrada nákladů na rozbory medu
Předmět dotace
V rámci tohoto opatření si může chovatel včel nechat provést u medu z vlastní
produkce rozbory fyzikálně chemických vlastností nebo rozbory na přítomnost
spór Paenibacillus larvae bez nutnosti podávat požadavek o dotaci. Chovatel
odešle vzorky medu do některé z akreditovaných laboratoří. Za rozbor nejvýše
4 vzorků v libovolné kombinaci chovatel uhradí akreditované laboratoři sníženou
cenu. Dotaci následně poskytne Fond akreditované laboratoři.
Výše dotace
Na fyzikálně chemický rozbor medu činí dotace 800 Kč.
Na rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larve činí dotace 400 Kč.
Podání požadavku akreditovanou laboratoří
Akreditované laboratoři poskytne Fond na základě podaného požadavku dotaci
na provedené rozbory na základě seznamu chovatelů, kteří si rozbory v uvedeném
rozsahu nechali provést.
Podání samostatného požadavku chovatelem
Pokud se chovatel rozhodne podat požadavek o dotaci na úhradu nákladů
na rozbory medu samostatně, tj. nikoliv prostřednictvím akreditované laboratoře,
součástí samostatného požadavku bude daňový doklad s vyčíslenou finanční
částkou a doklad o úhradě plné, tj. nedotované ceny.
Tip pro Vás!
Nechte si uvedené rozbory medu provést v akreditované laboratoři,
která nabízí provedení těchto rozborů za dotovanou cenu.
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Formulář požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 5)
Požadavek se podává na formuláři „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření
rozbory medu“ přímo na ČSV.
K požadavku na poskytnutí dotace na opatření úhrada nákladů na rozbory medu
je nutno doložit:
a) kopii dokladu o akreditaci laboratoře,
b) soupisku provedených rozborů,
c)

originál účetních dokladů v případě, že byl podán chovatelem požadavek
samostatně (obecné informace o dokladech - viz též kapitola 4).

❁
24

🐝

Včelařské dotace krok za krokem

9. Opatření obnova včelstev
Předmět dotace
Od roku 2014 lze dotaci získat na prodané včelí matky ze šlechtitelských chovů
z uznaného šlechtitelského programu na území ČR, tj. na rozmnožovací chovy
a vyšší šlechtitelské chovy.
Cílem tohoto opatření je v ČR podpořit rozšíření chovu kvalitních včelích matek
řádně

evidovaných

a

odchovaných

v souladu

s podmínkami

stanovenými

Chovatelským řádem ČSV, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské.
Dodržování podmínek Chovatelského řádu ČSV bude předmětem kontroly
ze strany Fondu.
Požadavek o dotaci podává chovatel individuálně přímo na ČSV.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotaci na šlechtitelský chov včelích matek lze poskytnout pouze chovatelům včel,
kteří jsou Českým svazem včelařů, o.s. prostřednictvím chovatelské komise ČSV
dle Chovatelského řádu ČSV v rozhodném období zařazeni do seznamu chovatelů
včelích matek z uznaného šlechtitelského programu v souladu s § 8 odst. 3
NV č. 197/2005 Sb. Uvedení chovu v tomto seznamu je základní podmínkou
pro přidělení dotace a nahrazuje dříve požadované veterinární atesty a doklad
o účasti ve šlechtitelském chovu.
Výše dotace
Dotace činí 300 Kč na jednu včelí matku prodanou v rozhodném období
(viz kapitola 1).
Výši dotace je možno poměrně snížit, pokud souhrn oprávněných nároků přesáhne
částku, kterou je možno v příslušném roce na včelařské dotace užít.
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Formulář požadavku a povinné přílohy (viz příloha č. 6)
Chovatel vyplní formulář „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření obnova
včelstev“ (bod 1. až 6. a bod 10. – podpis požadavku pod čestným prohlášením).
K požadavku na poskytnutí dotace na opatření obnova včelstev je nutno doložit:
a) originály prodejních dokladů s uvedením počtu prodaných včelích matek,
jména/názvu a úplné adresy/sídla odběratele:
- v případě osobního odběru opatřené vlastnoručními podpisy chovatele
i odběratele,
- v případě prodeje formou zásilky doložené dokladem o podání zásilky
k přepravě (podací lístek, poštovní dobírková poukázka typu C, případně
výpis z účtu s vyznačením přijaté platby),
b) soupiska prodaných včelích matek s uvedením jmen a adres odběratelů,
čísel prodejních dokladů, evidenčních čísel prodaných včelích matek
(z matriky matek) a celkového skutečného počtu prodaných včelích matek,
na které je požadována dotace (viz příloha č. 6.1).
Vracení dokladů o prodeji včelích matek
Originální účetní doklady o prodeji včelích matek jsou vraceny chovatelům zpět.
Těm chovatelům, kteří byli vybráni k provedení kontroly, jsou doklady vraceny
v průběhu kontroly. Ostatním chovatelům jsou originály dokladů zasílány poštou.
Důležité upozornění
U tohoto opatření si chovatelé často stěžují, že jsou nuceni všechny
doklady o prodeji doručit ČSV do 20. srpna příslušného roku, a že nemohou
z časových důvodů uplatnit doklady prokazující prodej včelích matek
mezi 20. a 31. srpnem příslušného kalendářního roku. Proto se pokoušejí
doklady o prodeji matek z tohoto období uplatnit v požadavku v dalším roce.
To však bohužel není možné, na doklady o prodeji pocházející z konce srpna
předchozího roku dotaci nelze získat (bližší vysvětlení – viz kapitola 1).
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10. Výpočet dotace, rozhodnutí o dotaci,
odvolání proti rozhodnutí
Výpočet dotace
ČSV do 31. srpna doručuje Fondu všechny doklady. K dokladům doručeným ČSV
po tomto datu Fond nepřihlíží.
Z dokladů doručených prostřednictvím ČSV do 31. srpna určuje Fond dotaci
pro jednotlivé chovatele. Protože nelze překročit částku, kterou pro příslušný rok
stanovila EU na včelařská opatření, je nutno při převisu požadavků některé
nároky poměrně zkrátit.
Krácení se netýká dotací poskytovaných v rámci opatření boj proti varroáze
a úhrada nákladů na rozbory medu. Ostatní opatření mohou být v souladu
s NV č. 197/2005 Sb. krácena tak, aby výsledný součet poskytovaných dotací
nepřekročil stanovený objem finančních prostředků.
Vydání rozhodnutí o dotaci
O dotaci se vede správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (ČSV) obvykle počátkem měsíce října.
V rozhodnutí se Fond vyjadřuje ke všem podaným požadavkům chovatelů včel.
U zamítnutých požadavků je uvedeno zdůvodnění, proč k zamítnutí došlo.
Součástí rozhodnutí o dotaci je i poučení, v němž je stanovena 15 denní lhůta
pro podání odvolání (viz § 83 Správního řádu). Tato odvolací lhůta začíná běžet
ode dne, kdy ČSV rozhodnutí o dotaci převzal.
Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti zamítnutí dotace může chovatel včel podat Fondu pouze
prostřednictvím ČSV.
Proto ČSV neprodleně po obdržení rozhodnutí o dotaci rozesílá přednostně
chovatelům, jejichž požadavek byl zamítnut, doporučeně informaci o zamítnutí
dotace spolu se zdůvodněním, proč k zamítnutí došlo. Součástí oznámení je i termín,
do něhož chovatel musí své odvolání proti zamítnutí dotace doručit ČSV.
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Pracovníci Fondu se často setkávají s námitkami chovatelů, jimž byla dotace
zamítnuta, že jim ČSV určil příliš krátkou lhůtu pro podání odvolání proti
zamítnutí dotace.
Termín pro doručení odvolání určuje ČSV chovatelům zpravidla co nejdelší,
ale tak, aby nezmeškal stanovenou 15-ti denní odvolací lhůtu.
Obsahem odvolání má být věcný souhrn daného konkrétního problému, nikoliv
obecné názory, náměty nebo stížnosti.
Nezřídka se stává, že obsahem odvolání bývá jako zdůvodnění uveden popis tíživé
životní situace, do které se chovatel dostal spolu se žádostí, aby tato situace
byla při vyřizování odvolání zohledněna.
To bohužel možné není. Je nutno si uvědomit, že dotace se zamítá na základě
nesplnění přesně stanovených kritérií, a chovatel je vždy seznámen s důvody,
proč k zamítnutí dotace došlo.
Stejně často se v odvolání objevuje tvrzení, že chovatel správné doklady
ve stanoveném termínu zaslal, a pošta je buď nedoručila, nebo se ztratily na ČSV
nebo

na Fondu. I

když

nelze

tuto

skutečnost zcela vyloučit,

je

málo

pravděpodobné, že by k takovým případům docházelo a vše je snadno ověřitelné
jak na straně ČSV a Fondu, tak i u České pošty. Nepříjemnostem podobného
druhu se dá předejít nejlépe tak, že chovatel bude své doklady zasílat
doporučeně a včas.
O odvolání rozhoduje nadřízený orgán Fondu, tj. Ministerstvo zemědělství ČR.
Poskytnutí dotace
Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně na ČSV
ve lhůtě do 15. října. ČSV pak rovněž bezhotovostně rozesílá dotace jednotlivým
chovatelům, kterým Fond dotaci přiznal.
Fond každoročně provádí kontrolu, zda všechny finanční prostředky ČSV
chovatelům řádně vyplatil.
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11. Kontrola oprávněnosti získání dotace,
vrácení dotace
Kontrola u chovatele
Každoročně je u chovatelů prováděna kontrola, zda získali dotaci oprávněně.
Při kontrolách je prověřeno nejméně 20 % vyplacených prostředků.
Chovatel musí počítat s tím, že kdykoliv v průběhu 5 let po vyplacení dotace
může být kontrolován pracovníky Fondu, kteří budou vyžadovat, aby prokázal
např. fyzickou přítomnost zařízení, na které mu v předchozích letech byla dotace
poskytnuta. Kontrol u chovatele se zúčastní i zástupce ČSV, o.s.
U kontroly prodeje včelích matek se namátkově provádí tzv. křížová kontrola,
tzn., že kontrolní pracovníci oslovují chovatele, kteří si od kontrolované osoby
včelí matky zakoupili, aby si u nich ověřili údaje získané od kontrolovaného
chovatele z dokladů o prodeji.
Po provedené kontrole je vyhotoven protokol o výsledku kontroly, proti němuž
může chovatel - v případě kontrolního nálezu - podat ve stanovené lhůtě
námitky. Námitky posuzuje ředitel Fondu.
Vrácení dotace
Pokud vznikne chovateli povinnost vrátit dotaci nebo její část, doporučujeme
neotálet a kontaktovat pracovníky ČSV za účelem získání čísel bankovních účtů,
na které je nutno neoprávněně získané dotace vrátit.
O vrácení dotace je vedeno správní řízení. Pokud chovatel finanční prostředky
prostřednictvím ČSV nevrátí Fondu ve stanovené lhůtě, může se finanční částka
zvýšit o vyměřené penále.
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12. Důležité kontakty
Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8, 115 24 Praha 1
www.vcelarstvi.cz
e-mail: info@vcelarstvi.cz
tel.: 224 934 082
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko
www.cmsch.cz
e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou
www.beedol.cz
e-mail: beedol@beedol.cz
tel.: 220 940 480
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
www.szif.cz
e-mail: info@szif.cz
e-mail: vcely@szif.cz
tel.: 222 871 871
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13. Přílohy
Příloha č. 1 - Přihláška do ústřední evidence ČMSCH - Hlášení počtu včelstev
a umístění stanovišť
Příloha č. 2 - Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc
Příloha č. 2.1 - Soupiska účetních dokladů
Příloha č. 3 - Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze
Příloha č. 3.1 - Podepsané jmenné seznamy s počtem ošetřených včelstev
Příloha č. 3.2 - Soupiska předkládaných seznamů
Příloha č. 4 - Požadavek na poskytnutí dotace na opatření racionalizace kočování
včelstev
Příloha č. 4.1 - Soupiska účetních dokladů
Příloha č. 5 - Požadavek na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu
Příloha č. 6 - Požadavek na poskytnutí dotace na opatření obnova včelstev
Příloha č. 6.1 - Soupiska prodaných včelích matek
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