
197/2005 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne 11. kv ětna 2005 
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provád ění opat ření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci v čela řských produkt ů a jejich uvád ění na 
trh 
 ve zn ění na řízení vlády č. 285/2007 Sb., č. 373/2010 Sb., č. 173/2011 
Sb. a č. 251/2013 Sb. 
 
 
 
Vláda na řizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zem ědělství, 
ve zn ění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2a  
zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zem ědělském 
interven čním fondu a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů (zákon o Státním 
zemědělském interven čním fondu), ve zn ění zákona č. 128/2003 Sb., zákona 
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 
482/2004 Sb.: 
 
 
§ 1 
 
Předmět úpravy 
 
Toto na řízení upravuje v návaznosti na p římo použitelný p ředpis Evropské 
unie 2) bližší podmínky poskytování dotací na prová dění opat ření ke 
zlepšení obecných podmínek pro produkci v čela řských produkt ů p ůvodem z 
České republiky a jejich uvád ění na trh chovateli v čel evidovanými podle 
zvláštního právního p ředpisu 3) (dále jen "dotace"). 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
2) Na řízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se 
stanoví spole čná organizace zem ědělských trh ů a zvláštní ustanovení pro 
některé zem ědělské produkty ("jednotné na řízení o spole čné organizaci 
trh ů"), v platném zn ění. 
Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 o provád ěcích 
pravidlech k na řízení Rady (ES) č. 797/2004 o opat řeních v oblasti 
včela řství, v platném zn ění. 
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlecht ění, plemenitb ě a evidenci 
hospodá řských zví řat a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů 
(plemená řský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
 
§ 2 
 
Druhy opat ření 
 
Dotaci lze poskytnout na tato opat ření: 
a) technická pomoc, 
b) boj proti varroáze, 
c) racionalizace ko čování v čelstev, 
d) úhrada náklad ů na rozbory medu, 
e) obnova v čelstev. 
 
 
§ 3 
 
Žádost o dotaci 



 
(1) Žádost o dotaci na opat ření podle § 2 podává Státnímu zem ědělskému 
interven čnímu fondu (dále jen "Fond") ob čanské sdružení 4), které 
a) soustavn ě p ůsobí v oblasti chovu v čel nejmén ě po dobu 3 kalendá řních 
let bezprost ředně p ředcházejících kalendá řnímu roku, ve kterém je podána 
žádost o dotaci na opat ření podle § 2 (dále jen "žádost"), a 
b) sdružuje nejmén ě 50 % chovatel ů v čel v České republice, evidovaných 
podle zvláštního právního p ředpisu 3), 
(dále jen "žadatel"). 
 
(2) Žádost doru čí žadatel Fondu na formulá ři vydaném Fondem do 30. června 
kalendá řního roku, ve kterém žádá o dotaci na opat ření podle § 2 (dále 
jen "p říslušný kalendá řní rok"). 
 
(3) V žádosti žadatel uvede 
a) název sdružení, sídlo, identifika ční číslo a cíl jeho činnosti, 
b) ur čení orgán ů a funkcioná řů oprávn ěných jednat jménem sdružení, 
c) údaje o po čtu člen ů sdružení ke dni podání žádosti, 
d) p říslušné opat ření podle § 2, na které žádá dotaci, a 
e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rám ci p říslušného 
opat ření podle § 2, stanovené v § 4 až 8. 
 
(4) K žádosti žadatel p řiloží 
a) ú ředně ov ěřenou kopii stanov žadatele, p ředložených Ministerstvu 
vnitra, v četn ě všech jejich pozd ějších zm ěn, 
b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v r ámci p říslušného 
opat ření podle § 2, stanovené v § 4 až 8. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlecht ění, plemenitb ě a evidenci 
hospodá řských zví řat a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů 
(plemená řský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování ob čanů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
 
 
§ 4 
 
Technická pomoc 
 
(1) Dotaci v rámci opat ření technická pomoc lze poskytnout na 
a) po řádání praktických kurz ů pro chovatele v čel bez ohledu na jejich 
členství v ob čanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovat el 
včel"), zam ěřených na tématiku uvedenou v části A p řílohy č. 1, 
b) po řádání seminá řů pro funkcioná ře organiza čních jednotek žadatele, 
zaměřených na tématiku uvedenou v části B p řílohy č. 1, 
c) po řádání p řednášek pro chovatele v čel, zam ěřených na tématiku uvedenou 
v části C p řílohy č. 1, 
d) po řízení nových za řízení pro chovatele v čel podle části A p řílohy č. 2 
nejmén ě v hodnot ě 20 000 K č,  
 e) vedení v čela řských kroužk ů pro d ěti a mládež, zam ěřených na tematiku 
uvedenou v části C p řílohy č. 1, 
 f) po řízení nových nástavkových úl ů pro chovatele v čel evidovaného podle 
plemená řského zákona 3) nejd říve v kalendá řním roce p ředcházejícím 
kalendá řnímu roku podání žádosti. 
 
(2) Žadatel v žádosti uvede 



a) témata praktických kurz ů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci 
podle odstavce 1 písm. a), 
b) témata seminá řů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle 
odstavce 1 písm. b), 
c) témata p řednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle 
odstavce 1 písm. c), 
d) druh nových za řízení podle části A p řílohy č. 2, na jejichž po řízení 
požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 p ísm. d), a závazek, že 
toto za řízení bude držet a provozovat nejmén ě po dobu 5 let, 
 e) témata v čela řských kroužk ů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci 
podle odstavce 1 písm. e), 
 f) typ nových nástavkových úl ů, na jejichž po řízení požaduje dotaci, 
jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. f), a závaze k, že toto za řízení 
bude držet a provozovat nejmén ě po dobu 5 let. 
 
(3) K žádosti žadatel p řiloží kopii živnostenského oprávn ění na 
příslušnou vzd ělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), 
b), pop řípad ě c). 
 
(4) Fond poskytne dotaci na 
a) po řádání praktických kurz ů pro chovatele v čel podle odstavce 1 písm. 
a), prokáže-li žadatel nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního 
roku, že jednotlivý kurz 
 1. vedl p řednášející, který má vysokoškolské vzd ělání, nebo st řední 
vzd ělání s výu čním listem v oboru vzd ělání v čela ř, nebo získal odbornou 
kvalifikaci u čitele odborného výcviku pro obor vzd ělání v čela ř, anebo je 
držitelem osv ědčení získaného v kurzu pro u čitele v čela řství, schválený 
žadatelem a uvedený v seznamu p ředloženém žadateli do 31. ledna 
kalendá řního roku, v n ěmž má být kurz uskute čněn, ob čanským sdružením 
soustavn ě p ůsobícím v oblasti chovu v čel nejmén ě po dobu 3 kalendá řních 
let bezprost ředně p ředcházejících tomuto kalendá řnímu roku, 
2. trval nejmén ě 4 hodiny každý den, po který byl po řádán, a 
3. navštívilo jej nejmén ě 10 chovatel ů v čel, kte ří byli p řítomni po dobu 
alespo ň 80 % celkové doby trvání kurzu, 
b) po řádání seminá řů pro funkcioná ře organiza čních jednotek žadatele 
podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpo zději do 31. srpna 
příslušného kalendá řního roku, že jednotlivý seminá ř 
1. vedl p řednášející schválený žadatelem, 
2. trval nejmén ě 4 hodiny každý den, po který byl po řádán, a 
3. navštívilo jej nejmén ě 30 funkcioná řů organiza čních jednotek žadatele, 
kte ří byli p řítomni po dobu alespo ň 80 % celkové doby trvání seminá ře, 
c) po řádání p řednášek pro chovatele v čel podle odstavce 1 písm. c), 
prokáže-li žadatel nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku, 
že jednotlivou p řednášku 
 1. vedl p řednášející, který má vysokoškolské vzd ělání, nebo st řední 
vzd ělání s výu čním listem v oboru vzd ělání v čela ř, nebo získal odbornou 
kvalifikaci u čitele odborného výcviku pro obor vzd ělání v čela ř, anebo je 
držitelem osv ědčení získaného v kurzu pro u čitele v čela řství, schválený 
žadatelem a uvedený v seznamu p ředloženém žadateli do 31. ledna 
kalendá řního roku, v n ěmž má být p řednáška uskute čněna, ob čanským 
sdružením soustavn ě p ůsobícím v oblasti chovu v čel nejmén ě po dobu 3 
kalendá řních let bezprost ředně p ředcházejících tomuto kalendá řnímu roku, 
2. trvala nejmén ě 2 hodiny každý den, po který byla po řádána, 
3. navštívilo ji nejmén ě 10 chovatel ů v čel, kte ří byli p řítomni po dobu 
alespo ň 80 % celkové doby trvání p řednášky, 
d) po řízení nových za řízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel  
nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku nákup tohoto 
zařízení a doloží identifika ční údaje osoby, která toto za řízení 



nakoupila (jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, datum narození a adresa 
místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identi fika ční číslo, bylo-li 
přid ěleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo 
a identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o právnickou osobu), a 
která se zaváže držet a provozovat za řízení podle odstavce 1 písm. d) 
nejmén ě po dobu 5 let, 
 e) vedení v čela řských kroužk ů pro d ěti a mládež podle odstavce 1 písm. 
e), prokáže-li žadatel nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního 
roku, že jednotlivé v čela řské kroužky 
 1. vedl vedoucí v čela řského kroužku schválený žadatelem nebo uvedený v 
seznamu p ředloženém žadateli do 31. ledna kalendá řního roku, v n ěmž má 
být vedení kroužku uskute čněno, ob čanským sdružením soustavn ě p ůsobícím v 
oblasti chovu v čel nejmén ě po dobu 3 kalendá řních let bezprost ředně 
předcházejících tomuto kalendá řnímu roku, 
 2. trvaly v sou čtu nejmén ě 50 hodin v p říslušném období a 
 3. navštívilo nejmén ě 5 člen ů v čela řského kroužku, kte ří byli p řítomni 
po dobu alespo ň 80 % celkové doby trvání p řednášky, 
 f) po řízení nových nástavkových úl ů podle odstavce 1 písm. f), prokáže-
li žadatel nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku nákup 
tohoto za řízení a doloží identifika ční údaje chovatele v čel evidovaného 
podle plemená řského zákona 3) nejd říve v kalendá řním roce p ředcházejícím 
kalendá řnímu roku podání žádosti, který toto za řízení nakoupil (jméno, 
popřípad ě jména, p říjmení, datum narození a adresa místa trvalého poby tu 
nebo místa podnikání a identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o 
fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, síd lo a identifika ční 
číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o právnickou osobu), a který se zaváže  
držet a provozovat za řízení podle odstavce 1 písm. f) nejmén ě po dobu 5 
let. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlecht ění, plemenitb ě a evidenci 
hospodá řských zví řat a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů 
(plemená řský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
 
§ 5 
 
Boj proti varroáze 
 
(1) Dotaci v rámci opat ření boj proti varroáze lze poskytnout na 
a) úhradu náklad ů na prost ředky uvedené v části B p řílohy č. 2, sloužící 
k prevenci nebo lé čení varroázy, 
b) úhradu náklad ů spojených s aplikací aerosolu p ři prevenci nebo lé čení 
varroázy. 
 
(2) Žadatel v žádosti uvede 
a) po čet a druh použitých prost ředk ů, na které požaduje dotaci, jde-li o 
dotaci podle odstavce 1 písm. a), 
b) po čet v čelstev ošet řených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 
písm. b). 
 
(3) Fond poskytne dotaci na úhradu náklad ů na prost ředky nebo na 
přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), prokáže- li žadatel 
nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku výrobu a prodej, 
případn ě po řízení t ěchto prost ředků nebo p řípravk ů, pop řípad ě jejich 
aplikaci a doloží identifika ční údaje chovatel ů v čel, kte ří tyto 
prost ředky nebo p řípravky po řídili, pop řípad ě aplikovali (jméno, 
popřípad ě jména, p říjmení, datum narození a adresa místa trvalého poby tu 



nebo místa podnikání a identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o 
fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, síd lo a identifika ční 
číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o právnickou osobu). 
 
 
§ 6 
 
Racionalizace ko čování v čelstev 
 
 (1) Dotaci v rámci opat ření racionalizace ko čování v čelstev lze 
poskytnout na po řízení nového, pop řípad ě nových za řízení pro ko čování 
včelstev s celkovou po řizovací hodnotou, která činí nejmén ě 20 000 K č, a 
na n ěž dosud nebyla čerpána dotace. 
 
(2) Žadatel v žádosti uvede 
a) identifika ční údaje chovatele v čel (jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, 
datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a 
identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
obchodní firma nebo název, sídlo a identifika ční číslo, bylo-li 
přid ěleno, jde-li o právnickou osobu), který provádí ko čování v čelstev a 
jehož nejmenší po čet ko čujících v čelstev je 20, 
b) po čet a druh za řízení podle části D p řílohy č. 2, na jejichž po řízení 
požaduje dotaci, a závazek, že tato za řízení bude držet a provozovat 
nejmén ě po dobu 5 let. 
 
(3) Fond poskytne dotaci na po řízení nového za řízení pro ko čování 
včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpozd ěji do 31. srpna 
příslušného kalendá řního roku po řízení takového za řízení chovatelem v čel 
podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet a provozovat toto 
zařízení nejmén ě po dobu 5 let, a sou časně zdravotní zp ůsobilost v čelstev 
tohoto chovatele ke ko čování v p říslušném kalendá řním roce. 
 
 (4) zrušen 
 
 
§ 7 
 
Úhrada náklad ů na rozbory medu 
 
 (1) Dotaci v rámci opat ření úhrada náklad ů na rozbory medu lze 
poskytnout na úhradu náklad ů na 
 a) fyzikáln ě chemický rozbor medu 9), 
 b) rozbor medu na p řítomnost spór Paenibacillus larvae, provád ěný v 
laborato řích akreditovaných podle zákona upravujícího techni cké požadavky 
na výrobky 10). 
 
(2) Žadatel v žádosti uvede 
a) po čet a druh p ředpokládaných rozbor ů medu podle odstavce 1, které 
budou provedeny nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku, 
b) název a sídlo akreditované laborato ře v četn ě kopie osv ědčení o 
akreditaci. 
 
(3) Fond poskytne dotaci na úhradu náklad ů na rozbory medu, prokáže-li 
žadatel nejpozd ěji do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku po čet 
provedených rozbor ů medu a doloží identifika ční údaje chovatele v čel, 
který tyto rozbory nechal provést (jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, 
datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a 
identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 



obchodní firma nebo název, sídlo a identifika ční číslo, bylo-li 
přid ěleno, jde-li o právnickou osobu). 
 
(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozbor ů medu od 1 chovatele 
včel. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
9) Tabulka 2 p řílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky pro p řírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi 
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve zn ění vyhlášky č. 
43/2005 Sb. 
10) § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona č. 71/2000 
Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 
Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 
Sb. 
 
 
§ 8 
 
(1) Dotaci v rámci opat ření obnova v čelstev lze poskytnout na 
šlechtitelský chov v čelích matek z uznaného šlechtitelského programu 11)  
na území České republiky. 
 
 (2) Žadatel v žádosti o dotaci podle odstavce 1 uv ede  
 a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, datum narození a adresu místa 
trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifika ční číslo, bylo-li 
přid ěleno, chovatele v čelích matek z uznaného šlechtitelského programu, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo 
 b) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifika ční číslo, bylo-li 
přid ěleno, chovatele v čelích matek z uznaného šlechtitelského programu, 
jde-li o právnickou osobu. 
 c) zrušeno  
 d) zrušeno  
 
 (3) Fond poskytne dotaci na úhradu náklad ů na šlechtitelský chov v čelích 
matek z uznaného šlechtitelského programu, doloží-l i žadatel nejpozd ěji 
do 31. srpna p říslušného kalendá řního roku seznam chovatel ů v čelích matek 
zařazených do uznaného šlechtitelského programu a dokl ady prokazující 
počet prodaných v čelích matek z uznaného šlechtitelského programu jej ich 
chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 
 
 (4) zrušen  
 
 (5) zrušen  
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb. 
 
 
§ 9 
 
Stanovení dotace 
 
 Výši dotace ú čelov ě ur čené na opat ření podle § 4 až 8 zve řejní Fond 
nejpozd ěji do 31. ledna b ěžného kalendá řního roku zp ůsobem umož ňujícím 
dálkový p řístup. 
 



 
§ 10 
 
Výše dotace na jednotlivá opat ření 
 
 (1) Výše dotace na opat ření podle § 4 činí nejvýše 
 a) 6 000 K č na jednotlivý praktický kurz pro chovatele v čel podle § 4 
odst. 1 písm. a), nejvýše na 2 praktické kurzy vede né p řednášejícím v 
jednom dni, 
 b) 6 000 K č na jednotlivý seminá ř podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o 
seminá ř trvající 1 den, 
 c) 12 000 K č na jednotlivý seminá ř podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o 
seminá ř trvající nejmén ě 2 dny, 
 d) 3 000 K č na jednotlivou p řednášku podle § 4 odst. 1 písm. c), nejvýše 
na 2 p řednášky vedené p řednášejícím v jednom dni, 
 e) 50 % skute čně vynaložených náklad ů na za řízení podle § 4 odst. 1 
písm. d), nejvýše však 100 000 K č, 
 f) 15 000 K č za kalendá řní rok na vedení jednotlivého v čela řského 
kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e), 
 g) 1 000 K č na 1 nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 4 
nástavkových úl ů podle § 4 odst. 4 písm. f). 
 
 (2) Výše dotace na opat ření podle § 5 činí 
 a) 70 % skute čně vynaložených náklad ů na lé čebné nebo preventivní 
prost ředky proti varroáze, nejvýše do množství uvedeného pro jednotlivé 
lé čebné nebo preventivní prost ředky uvedené v části B p řílohy č. 2, 
 b) 10 K č ro čně za jedno v čelstvo na úhradu náklad ů podle § 5 odst. 1 
písm. b). 
 
 (3) Výše dotace na opat ření podle § 6 činí nejvýše 50 % skute čně 
vynaložených náklad ů na za řízení podle § 6 odst. 1, nejvýše však 150 000 
Kč. 
 
 (4) Výše dotace na opat ření podle § 7 činí 
 a) 800 K č na jeden rozbor medu 9) podle § 7 odst. 1 písm. a) , 
 b) 400 K č na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b). 
 
(5) Výše dotace na opat ření podle § 8 činí 300 K č na jednu prodanou v čelí 
matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtite lského programu 11). 
 
 (6) Pokud souhrn všech oprávn ěných nárok ů podle odstavc ů 1 až 5 p řekro čí 
finan ční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond 
přednostn ě vyplatí dotaci podle odstavc ů 2, 4 a 5 a zbylé finan ční 
prost ředky na výplatu dotací podle odstavc ů 1 a 3 pom ěrn ě sníží. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
9) Tabulka 2 p řílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky pro p řírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi 
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve zn ění vyhlášky č. 
43/2005 Sb. 
 11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb. 
 
 
§ 11 
 
zrušen  
 
 



§ 12 
 
zrušen  
 
 
§ 13 
 
zrušen  
 
 
§ 14 
 
Pokud se pro p říslušný kalendá řní rok oproti p ředchozímu kalendá řnímu 
roku sníží celková výše p říjm ů rozpo čtu Fondu ur čených na dotace podle 
tohoto na řízení, sníží se sazby dotací podle tohoto na řízení na p říslušný 
kalendá řní rok o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše 
t ěchto p říjm ů rozpo čtu Fondu oproti p ředchozímu kalendá řnímu roku. 
 
 
§ 14a 
 
zrušen  
 
 
§ 15 
 
Účinnost 
 
Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem jeho vyhlášení. +) 
 
Předseda vlády: 
Ing. Paroubek v. r. 
 
Ministr zem ědělství: 
Ing. Zgarba v. r. 
 
------------------- 
+) 26. 5. 2005 
 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Příloha č. 1 
Témata praktických kurz ů, seminá řů a p řednášek v rámci opat ření technická 
pomoc 
 
 
Část A 
Témata praktických kurs ů pro chovatele v čel 
 
1. Kurz pro za čínající v čela ře s obsahem tematicky orientovaným na: 
význam v čel, druhy a anatomii v čely, obecné p ředpoklady v čela ření, úly, 
včelíny, v čelnice, v čela řské ná řadí, právní p ředpisy související s 
včela řstvím, boj s nemocemi v čel, získávání a zpracování v čela řských 
produkt ů. 
2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaný m na: 



jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpr acování chovných plán ů 
a rodokmen ů v čel, registraci v čel, vedení chovných dokument ů v čel, 
selekci na varroatoleranci. 
3. Kurz prohlížitel ů v čelstev s obsahem tematicky orientovaným na: 
identifikaci nemocí v čel a v čelího plodu, šk ůdce a ochranu v čel, 
laboratorní práce, právní p ředpisy související s v čela řstvím, efektivní 
systém prevence a lé čení v čelstev proti varroáze a moru v čelího plodu. 
4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orientovaným na: 
použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíje čů aerosolu, technologie obsluhy 
včelstev v r ůzných typech a systémech úl ů. 
5. Kurz pro provozn ě-ekonomicky orientované chovatele v čel s obsahem 
tematicky orientovaným na: 
racionalizaci ve v čela řství, senzoriku a marketing medu, va ření medoviny 
a medového piva, p řípravu medového pe čiva. 
6. Kurz u čitel ů v čela řství s obsahem tematicky orientovaným na: 
současnou terapii v čelstev, nejnov ější poznatky v prevenci a lé čení 
včelstev proti varroáze a moru v čelího plodu, p řípravu na kurzy chovu 
včelích matek, využití v čela řských produkt ů ve zdravé výživ ě člov ěka. 
7. Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu v čel, právní 
předpisy související s v čela řstvím, organiza ční zabezpe čení lé čení v čel 
se zvláštním zam ěřením na varroázu a mor v čelího plodu, šlecht ění v čel a 
pro práci s d ětmi a mládeží ve v čela řských kroužcích pro d ěti a mládež. 
 
 
Část B 
Témata seminá řů pro funkcioná ře organiza čních jednotek žadatele 
 
Seminá ře pro funkcioná ře organiza čních jednotek žadatele s obsahem 
tematicky orientovaným na: 
- ekonomickou a kontrolní činnost žadatele v oblasti chovu v čel, 
- právní p ředpisy související s v čela řstvím, 
- organiza ční zabezpe čení lé čení v čel se zvláštním zam ěřením na varroázu 
a mor v čelího plodu, 
- práci se v čela řskou mládeží ve v čela řských kroužcích mládeže, 
- šlecht ění v čel. 
 
 
Část C 
Témata p řednášek a v čela řských kroužk ů 
 
1. V čela řství v České republice a v Evropské unii. 
2. Problematika st ředních a velkých v čela řských podnik ů. 
3. Tlumení nákaz v čel. 
4. Chov v čelích matek. 
5. Šlechtitelská práce v čel. 
6. Ekologický a p řírod ě blízký chov v čel. 
7. Pastva, ekologie a ko čování v čel. 
8. Racionalizace chovu v čel. 
9. Obchod se v čela řskými produkty, marketing, propagace chovu v čel. 
10. Ošet řování v čelstev b ěhem kalendá řního roku. 
11. Provozní metody p ři chovu v ětšího po čtu v čelstev, ko čování se 
včelstvy. 
12. Historie v čela řství. 
13. Anatomie, biologie a fyziologie v čely medonosné. 
14. Právní otázky ve v čela řství. 
15. V čela řské produkty a apitherapie. 
 
 



--------------------------------------------------- --------------- 
 
Příloha č. 2 
Seznam za řízení, prost ředků a druhy ko čovných za řízení 
 
 
Část A 
Seznam za řízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opat ření 
technická pomoc 
 
1. Za řízení na vytá čení medu (p řístroj sloužící k získávání medu na 
principu odst ředivé síly - medomet). 
2. Mícha čka nebo pastovací za řízení (za řízení pro homogenizaci medu a 
jeho úpravu do pastovité konzistence). 
3. Odví čkovací za řízení (stroj na odstran ění voskových ví ček z medných 
plást ů). 
4. Dekanta ční nádoba (nádoba sloužící k hrubému čist ění vyto čeného medu) 
a nádoba ur čená k cezení medu. 
5. Čerpadlo (p řístroj ur čený na p řečerpávání tekutého medu). 
6. Tepelná komora (za řízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapaln ění 
medu). 
7. Nádoba umož ňující míchání, pop řípad ě temperaci medu p řed pln ěním. 
8. Plni čka medu (za řízení sloužící k pln ění medu do obal ů). 
9. Za řízení pro chlazené sklady (technologické vybavení p rostoru s 
regulovanou teplotou a vlhkostí sloužící pro sklado vání medu a plást ů). 
10. Nádoby na med (konve, sudy). 
11. Refraktometr. 
 12. Za řízení pro získávání vosku (tavidla, va řáky na vosk, lis na 
mezist ěny). 
 13. Za řízení pro získávání pylu. 
 14. Pom ůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, mon itorovací 
podložky). 
15. Jednoú čelový mechanický ometa č v čel. 
16. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživos tí do 200 kg. 
 
 
Část B 
Seznam prost ředk ů na prevenci nebo lé čbu varroázy, na které lze 
poskytnout dotaci v rámci opat ření boj proti varroáze 
 
1. VARIDOL 125 mg/ml (roztok k lé čebnému ošet ření v čel a fumiga ční 
pásky). 
2. MP 10 FUM (roztok k ošet ření v čelstva fumigací). 
3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro p řípravu roztoku k lé čebnému 
ošet ření v čel). 
4. GABON PA 1,5 mg (proužky do úlu). 
 5. GABON PF 90 mg (proužky do úlu). 
 6. FORMIDOL 40 ml (desky do úlu). 
7. APIGUARD A.U.V. (gel). 
 8. Jiné prost ředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správ y 
příslušný ve v ěcech veterinární pé če. 
 
 
Část C 
Témata studií spojených s varroatolerancí, na které  lze poskytnout dotaci 
v rámci opat ření boj proti varroáze 
 
zrušena 



 
 
Část D 
Druhy nových ko čovných za řízení 
 
 1. Nakládací za řízení (mechanická, hydraulická a elektrická za řízení ke 
zvedání). 
 2. P řív ěsy (specializované p řív ěsné vozy k p řesunu v čelstev). 
 3. Palety (podstavce k umíst ění úl ů). 
 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Čl. II 
nařízení vlády č. 285/2007 Sb., 
 kterým se m ění na řízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provád ění opat ření ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci v čela řských produkt ů a jejich uvád ění na trh 
 
 
Přechodná ustanovení 
 
 1. Právní vztahy vzniklé p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto na řízení se 
posuzují podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
 2. Dota ční řízení vedená Fondem a neskon čená do dne nabytí ú činnosti 
tohoto na řízení se dokon čí a práva a povinnosti z nich plynoucí se 
posuzují podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Čl. II 
nařízení vlády č. 373/2010 Sb., 
 kterým se m ění na řízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provád ění opat ření ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci v čela řských produkt ů a jejich uvád ění na trh, ve zn ění na řízení 
vlády č. 285/2007 Sb. 
 
 
Přechodné ustanovení 
 
 Řízení o poskytnutí dotace zahájené p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto 
nařízení a do tohoto dne neskon čené se dokon čí a práva a povinnosti s ním 
související se posuzují podle na řízení vlády č. 197/2005 Sb., ve zn ění 
účinném do dne nabytí ú činnosti tohoto na řízení. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Čl. II 
nařízení vlády č. 173/2011 Sb., 
kterým se m ění na řízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provád ění opat ření ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci v čela řských produkt ů a jejich uvád ění na trh, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů 
 
 



Přechodná ustanovení 
 
1. Žádost o poskytnutí dotace na po řádání vzd ělávacích kurz ů pro 
chovatele v čel, které se konaly v období od 1. zá ří 2010 do 31. prosince 
2010, podaná do dne 30. června 2011, se posoudí podle na řízení vlády č. 
197/2005 Sb., ve zn ění ú činném do dne 31. prosince 2010. 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace na po řádání p řednášek pro chovatele v čel, 
které se konaly v období od 1. zá ří 2010 do 31. prosince 2010, podaná do 
dne 30. června 2011, se posoudí podle na řízení vlády č. 197/2005 Sb., ve 
znění ú činném do dne 31. prosince 2010. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Čl. II 
nařízení vlády č. 251/2013 Sb., 
kterým se m ění na řízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provád ění opat ření ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci v čela řských produkt ů a jejich uvád ění na trh, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů 
 
 
Přechodné ustanovení 
 
Řízení o žádostech zahájená p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto na řízení 
se dokon čí podle na řízení vlády č. 197/2005 Sb., ve zn ění ú činném p řede 
dnem nabytí ú činnosti tohoto na řízení. 
 
 
 
 


