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Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005
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., č. 373/2010 Sb., č. 173/2011 Sb., č. 251/2013 Sb. a č. 400/2013 Sb.
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen „zákon“), 
k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním 
fondu), ve znění 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 nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské unie2) bližší podmínky poskytování dotací na pro-
vádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádě-
ní na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního 
předpisu 3) (dále jen „dotace“).

2) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, 
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jed-
notné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.

 Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 
o opatřeních v oblasti včelařství, v platném znění.

3)  Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících záko-
nů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2
Druhy opatření

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
a) technická pomoc,
b) boj proti varroáze,
c) racionalizace kočování včelstev,
d) úhrada nákladů na rozbory medu,
e) obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci

(1)  Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) 
občanské sdružení4), které

a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 ka-
lendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu 
roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle 
§ 2 (dále jen „žádost“), a

b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, 
evidovaných podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen 
„žadatel“).

(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem 
do 30. června kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci 
na opatření podle § 2 (dále jen „příslušný kalendářní rok“).

(3) V žádosti žadatel uvede

a) název sdružení, sídlo, identifi kační číslo a cíl jeho činnosti,

b) určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem 
sdružení,

c) údaje o počtu členů sdružení ke dni podání žádosti,
d) příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci přísluš-

ného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(4) K žádosti žadatel přiloží

a) úředně ověřenou kopii stanov žadatele, předložených Minis-
terstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn,

b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci pří-
slušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících záko-
nů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

§ 4
Technická pomoc

(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na

a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel bez ohledu 
na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 
(dále jen „chovatel včel“), zaměřených na tematiku uvede-
nou v části A přílohy č. 1,

b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek 
žadatele, zaměřených na tematiku uvedenou v části B přílo-
hy č. 1,

c) pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na te-
matiku uvedenou v části C přílohy č. 1,

d) pořízení nových zařízení pro chovatele včel podle části A pří-
lohy č. 2 nejméně v hodnotě 20 000 Kč,

e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, zaměřených 
na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.

f) pořízení nových nástavkových úlů pro chovatele včel evido-
vaného podle plemenářského zákona 3) nejdříve v kalendář-
ním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) témata praktických kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li 
o dotaci podle odstavce 1 písm. a),

b) témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci 
podle odstavce 1 písm. b),

c) témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci 
podle odstavce 1 písm. c),

d) druh nových zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž 
pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 
písm. d), a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat 
nejméně po dobu 5 let,

e) témata včelařských kroužků, na které požaduje dotaci, jde-li 
o dotaci podle odstavce 1 písm. e),

f) typ nových nástavkových úlů, na jejichž pořízení požaduje 
dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. f), a závazek, že 
toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.

(3) K žádosti žadatel přiloží kopii živnostenského oprávnění 
na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle od-
stavce 1 písm. a), b), popřípadě c).
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(4) Fond poskytne dotaci na

a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel podle od-
stavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, že jednotlivý kurz
1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, 

nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 
včelař, nebo získal odbornou kvalifi kaci učitele odbor-
ného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držite-
lem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, 
schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém 
žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má 
být kurz uskutečněn, občanským sdružením soustav-
ně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 
kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto 
kalendářnímu roku,  

2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli pří-

tomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jedno-

tek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel 
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že 
jednotlivý seminář
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních 

jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 
80 % celkové doby trvání semináře,

c) pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 
písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna přísluš-
ného kalendářního roku, že jednotlivou přednášku
1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, 

nebo střední vzdělání s  výučním listem v oboru vzdělání 
včelař, nebo získal odbornou kvalifi kaci učitele odbor-
ného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držite-
lem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, 
schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém 
žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být 
přednáška uskutečněna, občanským sdružením sou-
stavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 
3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomu-
to kalendářnímu roku, 

2.  trvala nejméně 2 hodiny každý den, po který byla 
pořádána,

3. navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli 
přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání 
přednášky

d) pořízení nových zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-
-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku nákup tohoto zařízení a doloží identifi kační údaje oso-
by, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, 
příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní fi rma nebo název, 
sídlo a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnic-
kou osobu), a která se zaváže držet a provozovat zařízení 
podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,

e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež podle odstav-
ce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna pří-
slušného kalendářního roku, že jednotlivé včelařské kroužky
1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadate-

lem nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli 
do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být vedení 
kroužku uskutečněno, občanským sdružením soustav-
ně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 
kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto 
kalendářnímu roku,

2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a

3. navštívilo je nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří 
byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání 
přednášky.

f) pořízení nových nástavkových úlů podle odstavce 1 písm. 
f), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifi -
kační údaje chovatele včel evidovaného podle plemenářské-
ho zákona 3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím 
kalendářnímu roku podání žádosti, který toto zařízení 
nakoupil (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání 
a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou 
osobu, nebo obchodní fi rma nebo název, sídlo a identifi kační 
číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a který se 
zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. f) 
nejméně po dobu 5 let.

3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících záko-
nů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 5
Boj proti varroáze

(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na

a) úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, 
sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,

b) úhradu nákladů spojených s  aplikací aerosolu při prevenci 
nebo léčení varroázy.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dota-
ci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),

b) počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle 
odstavce 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na prostředky 
nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), proká-
že-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářní-
ho roku výrobu a prodej, případně pořízení těchto pro-
středků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci a doloží 
identifi kační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo 
přípravky pořídili, popřípadě aplikovali (jméno, popřípadě 
jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého 
pobytu nebo místa podnikání a identifi kační číslo, bylo-
-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní fi rma 
nebo název, sídlo a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, jde-
-li o právnickou osobu).

§ 6
Racionalizace kočování včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze 
poskytnout na pořízení nového, popřípadě nových zařízení 
pro kočování včelstev s celkovou pořizovací hodnotou, která 
činí nejméně 20 000 Kč, a na něž dosud nebyla čerpána 
dotace.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) identifi kační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, 
příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní fi rma nebo název, 
sídlo a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnic-
kou osobu), který provádí kočování včelstev a jehož nejmen-
ší počet kočujících včelstev je 20,

b) počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž 
pořízení požaduje dotaci, a závazek, že tato zařízení bude 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.
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(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro ko-
čování včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpoz-
ději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení 
takového zařízení chovatelem včel podle odstavce 2 písm. 
a), který se zaváže držet a provozovat toto zařízení nejméně 
po dobu 5 let, a současně zdravotní způsobilost včelstev to-
hoto chovatele ke kočování v příslušném kalendářním roce.

(4) zrušen

§ 7
Úhrada nákladů na rozbory medu

(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu 
lze poskytnout na úhradu nákladů na:

a) fyzikálně-chemický rozbor medu9),
b) rozbor medu na přítomnost spor Paenibacillus larvae, 

prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona 
upravujícího technické požadavky na výrobky10).

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) počet a druh předpokládaných rozborů medu podle od-
stavce 1, které budou provedeny nejpozději do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku,

b) název a sídlo akreditované laboratoře včetně kopie osvědče-
ní o akreditaci.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, 
prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku počet provedených rozborů medu a doloží 
identifi kační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal 
provést (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození 
a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a iden-
tifi kační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, 
nebo obchodní fi rma nebo název, sídlo a identifi kační číslo, 
bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů medu 
od 1 chovatele včel.

9) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se 
stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, 
kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládo-
vé bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

10) § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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 opatření obnova včelstev lze poskytnout 
na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitel-
ského programu11) na území České republiky,

(2) Žadatel v žádosti o dotaci podle odstavce 1 uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu 
místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifi kační 
číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného 
šlechtitelského programu, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

b) obchodní fi rmu nebo název, sídlo a identifi kační číslo, bylo-
-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitel-
ského programu, jde-li o právnickou osobu.

c) zrušeno
d) zrušeno

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na šlechtitelský chov 
včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, doloží-
-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku seznam chovatelů včelích matek zařazených do uznaného 
šlechtitelského programu a doklady prokazující počet proda-

ných včelích matek z uznaného šlechtitelského programu jejich 
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 účelově určené na opatření podle § 4 až 8 zveřejní 
Fond nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10
Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše

a) 6 000 Kč na jednotlivý praktický kurz pro chovatele včel po-
dle § 4 odst. 1 písm. a), nejvýše na 2 praktické kurzy vedené 
přednášejícím v jednom dni,

b) 6 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), 
jde-li o seminář trvající 1 den,

c) 12 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), 
jde-li o seminář trvající nejméně 2 dny,

d) 3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. 
c), nejvýše na 2 přednášky vedené přednášejícím v jednom 
dni,

e) 50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 
odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč,

f) 15 000 Kč za kalendářní rok na vedení jednotlivého včelař-
ského kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e),

g) 1 000 Kč na nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 4 
nástavkových úlů podle § 4 odst. 4 písm. f).

(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí

a) a) 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo 
preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do množství 
uvedeného pro jednotlivé léčebné nebo preventivní pro-
středky uvedené v části B přílohy č. 2,

b) b) 10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů podle § 
5 odst. 1 písm. b).

(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí nejvýše 50 % skutečně 
vynaložených nákladů na zařízení podle § 6 odst. 1, nejvýše 
však 150 000 Kč.

(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí

a) a) 800 Kč na jeden rozbor medu 9) podle § 7 odst. 1 písm. a),
b) b) 400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b).

(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 300 Kč na jednu 
prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného 
šlechtitelského programu 11).

(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 
až 5 překročí fi nanční částku vyhlášenou podle § 9 a upra-
venou podle § 14, Fond přednostně vyplatí dotaci podle 
odstavců 2 a 4 a zbylé fi nanční prostředky na výplatu dotací 
podle odstavců 1, 3 a 5 poměrně sníží.

9) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se 
stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, 
kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládo-
vé bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb. 

§ 11, 12, 13
zrušen 
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§ 14 

Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti předchozímu 
kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu 
určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací 
podle tohoto nařízení na příslušný kalendářní rok o takovou 
procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů 
rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.

§ 14a
Zrušen

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. +)

 Předseda vlády: Ministr zemědělství:

 Ing. Paroubek  v. r. Ing. Zgarba  v. r.

+) 26. 5. 2005

PŘÍLOHA Č. 1: témata praktických kurzů, seminářů a přednášek v rámci opat-
ření technická pomoc

Část A
Témata praktických kurzů pro chovatele včel

1. Kurz pro začínající včelaře s obsahem tematicky orientova-
ným na: význam včel, druhy a anatomii včely, obecné před-
poklady včelaření, úly, včelíny, včelnice, včelařské nářadí, 
právní předpisy související s včelařstvím, boj s nemocemi 
včel, získávání a zpracování včelařských produktů.

2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na: 
jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpracování 
chovných plánů a rodokmenů včel, registraci včel, vedení 
chovných dokumentů včel, selekci na varroatoleranci.

3. Kurz prohlížitelů včelstev s obsahem tematicky orientova-
ným na: identifi kaci nemocí včel a včelího plodu, škůdce 
a ochranu včel, laboratorní práce, právní předpisy souvisejí-
cí s včelařstvím, efektivní systém prevence a léčení včelstev 
proti varroáze a moru včelího plodu.

4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orien-
tovaným na: použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíječů 
aerosolu, technologie obsluhy včelstev v různých typech 
a systémech úlů.

5. Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel 
s obsahem tematicky orientovaným na: racionalizaci  ve  
včelařství,  senzoriku  a  marketing  medu,  vaření medoviny 
a medového piva, přípravu medového pečiva.

6. Kurz učitelů včelařství s obsahem tematicky orientovaným 
na: současnou terapii včelstev, nejnovější poznatky v pre-
venci a léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu, 
přípravu na kurzy chovu včelích matek, využití včelařských 
produktů ve zdravé výživě člověka.

7. Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu 
včel, právní předpisy související s včelařstvím, organizační 
zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu 
a mor včelího plodu, šlechtění včel a pro práci s dětmi a mlá-
deží ve včelařských kroužcích pro děti a mládež.

Část B:
Témata seminářů pro funkcionáře organizačních 

jednotek žadatele

Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele 
s obsahem tematicky orientovaným na:
• ekonomickou a kontrolní činnost žadatele v oblasti chovu včel,
• právní předpisy související s včelařstvím,
• organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením 

na varroázu a mor včelího plodu,
• práci se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích 

mládeže,
• šlechtění včel.

Část C:
Témata přednášek a  včelařských kroužků

1. Včelařství v České republice a v Evropské unii.
2. Problematika středních a velkých včelařských podniků.
3. Tlumení nákaz včel.
4. Chov včelích matek.
5. Šlechtitelská práce včel.
6. Ekologický a přírodě blízký chov včel.
7. Pastva, ekologie a kočování včel.
8. Racionalizace chovu včel.
9. Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace 

chovu včel.
10. Ošetřování včelstev během kalendářního roku.
11. Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování 

se včelstvy.
12. Historie včelařství.
13. Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné.
14. Právní otázky ve včelařství.
15. Včelařské produkty a apitherapie.

PŘÍLOHA Č. 2: seznam zařízení, prostředků a druhy kočovných zařízení
Část A:

Seznam zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rám-
ci opatření technická pomoc

1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání 
medu na principu odstředivé síly – medomet).

2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogeni-
zaci 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 čištění 
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).
9. Zařízení pro chlazené sklady (technologické vybavení pro-

storu s regulovanou teplotou a vlhkostí sloužící pro sklado-
vání medu a plástů).

10. Nádoby na med (konve, sudy).
11. Refraktometr.
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12. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis 
na mezistěny).

13. Zařízení pro získávání pylu.
14. Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, moni-

torovací podložky).
15. Jednoúčelový mechanický ometač včel.
16. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí 

do 200 kg.

Část B:
Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, 

na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj 
proti varroáze

1. VARIDOL 125 mg/ml  (roztok k léčebnému ošetření včel 
a fumigační pásky).

2. MP-10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).
3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku 

k léčebnému ošetření včel).

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 prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní sprá-

vy příslušný ve věcech veterinární péče.

Část C:
Témata studií spojených s varroatolerancí, na které lze 
poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze

ZRUŠENA

Část D:
Druhy nových kočovných zařízení

1. Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická 
zařízení ke zvedání).

2. Přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu včelstev).
3. Palety (podstavce k umístění úlů).

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL
Čl. II nařízení vlády č. 285/2007 Sb.,

kterým se mění 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

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Dotační řízení vedená Fondem a neskončená do dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti 
z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů.

Čl. II nařízení vlády č. 373/2010 Sb.,

kterým se mění 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.

Přechodné ustanovení

Řízení o poskytnutí dotace zahájené přede dnem nabytí účinnos-
ti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva 
a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 
197/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.

Čl. II nařízení vlády č. 173/2011 Sb.,

kterým se mění 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 pozdějších předpisů

Přechodná ustanovení

1. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání vzdělávacích kurzů 
pro chovatele včel, které se konaly v období od 

 1. září 2010 do 31. prosince 2010, podaná do dne 30. června 
2011, se posoudí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

2. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání přednášek pro cho-
vatele včel, které se konaly v období od 1. září 2010 do 31. 
prosince 2010, podaná do dne 30. června 2011, se posoudí 
podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném 
do dne 31. prosince 2010.

Čl. II nařízení vlády č. 251/2013 Sb.,

kterým se mění 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 pozdějších předpisů

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve zně-
ní účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Předmluva ředitele k organizačním pokynům 2014
Vážení přátelé, 

v minulém roce schválila Evropská komise Český včelařský pro-
gram pro období let 2014 až 2016. Na základě tohoto programu 
rozhodla o fi nančních částkách, které bude možno v uvedeném 
období na včelařské dotace čerpat.

V roce 2014 bude SZIF mezi chovatele včel prostřednictvím 
ČSV, o.s. rozdělovat na dotacích 64 milionů Kč, což je o 1,3 mili-
onů Kč méně než v předchozím roce.

V minulém roce nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 
197/2005 Sb., která pro nejbližší 3 roky stanovuje podmínky 
pro získání dotací na včelařská opatření a která přináší některé 
změny v posuzování nároku na ně.

Začínající včelaři mohou například nově získat dotaci na úly 
libovolných typů a nebudou již vázáni povinností pořizovat si 
pouze stanovené typy nových úlů. Dále byla z důvodu malého 
zájmu zrušena možnost získat dotaci na úly po úhynu včelstev 
z důvodu nakažlivé nemoci v rámci opatření obnova včelstev. 
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Ve snaze podnítit mezi dětmi a mládeží zájem o chovatelství včel 
a přispět tak k odborné výchově nové včelařské generace přines-
la novela nařízení vlády zvýšení odměn za vedení včelařských 
kroužků. 

Další změnou je zvýšení dotací na odchov kvalitních včelích 
matek. ČSV, o.s. jako uznané chovatelské sdružení včely kraňské 
vydal v této souvislosti nový Chovatelský řád a další souvise-
jící dokumenty, které poskytují návody a pravidla k zajištění 
chovatelské práce tak, aby každý, kdo si zakoupí včelí matku ze 
šlechtitelského chovu, měl do budoucna zaručen kvalitní chov.

V posledních pěti letech se prostřednictvím SZIF a ČSV, o.s. 
podařilo včelařům v ČR čerpat eurodotace vždy ve 100 % výši. 
Věřím, že ani rok 2014 nebude výjimkou.

Přeji Vám hodně úspěchů, pevné zdraví a radosti spojené nejen 
s chovem včel.

 Ing. Robert Zavadil, v. r.
 ředitel odboru živočišných komodit
 Státní zemědělský intervenční fond

Dotazy a odpovědi 2014 do Organizačních pokynů 2014
Minulý rok zveřejnily noviny, že SZIF vyplatil všechny vče-

lařské dotace do 15. října, ale mně přišly peníze na účet až 

v listopadu, proč takové zdržení?

Do 15. října vyplácí SZIF dotace žadateli, tj. Českému svazu 
včelařů, o.s. Lhůta pro rozeslání dotací chovatelům včel stano-
vena není, avšak ČSV, o.s. rozesílá dotace bezprostředně po tom, 
co je od SZIF obdrží. SZIF následně provádí u žadatele kontrolu 
vyúčtování dotací.

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. Ve Vašem případě byste mohl získat dotaci pouze 
na technologické vybavení, které je schopno udržovat požadova-
nou teplotu.

Chci využít solární panely jako zdroj energie pro vybudova-

nou tepelnou komoru, dostal bych na ně dotaci?

Na pořízení a instalaci solárních panelů se dotace neposkytuje. 
Důvodem je skutečnost, že nelze s dostatečnou jistotou prokázat 
využívání solárních panelů pouze k tomuto účelu.

Kdybych získal krajskou dotaci na přívěs k přesunu včelstev, 

mohu k úhradě zbytku kupní ceny přívěsu využít eurodotaci 

od SZIF?

Eurodotaci na včelařská opatření je možno získat pouze za před-
pokladu, že jste neobdržel na stejné zařízení dotaci z jiných zdro-
jů. Tuto podmínku obsahuje čestné prohlášení, které je součástí 
každého požadavku o dotaci.

Může získat dotaci na prodané včelí matky moje manželka, 

když je prodá mně? Také chovám včely.

Mezi manželi může dojít k prodeji včelích matek a tím i uznání 
nároku na dotaci za prodané včelí matky pouze za předpokladu, 
že mají manželé uzavřenu před notářem dohodu o zúženém spo-
lečném jmění manželů. Jinak si mohou manželé prodávat včelí 
matky, ale bez dotace.

SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK UŽÍVANÝCH V TEXTU
Žadatel – oprávněná 

osoba k podání žádosti 

na Fond

Jediným žadatelem o dotaci je ČSV, který shromažďuje požadavky jednotlivých chovatelů a podává 
Fondu hromadnou žádost o dotaci za všechny chovatele na formulářích vydaných Fondem. Fond 
poskytne dotaci ČSV.

Oprávněná osoba k podá-

ní požadavku na sekreta-

riát RV ČSV

Chovatelé, akreditované laboratoře, Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol (VÚVč) a Střední 
odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Nasavrky (SOUV-VVC) podávají 
své požadavky na formulářích vydaných ČSV. Vybrané druhy požadavků (viz dále jednotlivá opatře-
ní) podává chovatel přímo na sekretariát RV ČSV, některé druhy požadavků jsou součástí hromad-
ného požadavku uvedeného na požadavku podaném prostřednictvím organizačních jednotek ČSV 
(OO, ZO) nebo právnických osob.

OO, ZO Okresní a základní organizace – organizační jednotky ČSV, které shromažďují podklady od chova-
telů pro vybrané druhy požadavků, vytvářejí jejich soupisky a dodržují při tom podmínky stanovené 
NV č. 197/2005 Sb., v platném znění. Při své činnosti se řídí pokyny vydanými sekretariátem RV ČSV.

Soupiska dokladů Soupiska dokladů je součástí požadavku vždy, když OO (ZO) podává požadavek za chovatele hro-
madně anebo vždy, pokud se požadavek chovatele skládá z více dílčích požadavků (např. uplatňuje-
-li chovatel více faktur, musí k nim doložit jejich soupisku).

Nařízení vlády č. 

197/2005 Sb., v platném 

znění

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, o stanovení podmínek poskytnutí dotace na pro-
vádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění 
na trh, je základní předpis, podle něhož Fond poskytuje dotace v roce 2014. Je uveden na www.szif.cz. 
SOT/komodity, živočišná výroba, včelařství/ a také na www.vcelarstvi.cz (podpora včelařství).



Eurodotace

8  I  Příloha Včelařství

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Druh přednáško-

vé činnosti

Témata dle přílohy č. 

1 NV č. 197/2005 Sb., 

v platném znění

Minimální délka 

trvání

Minimální počet 

posluchačů

Výše dotace v Kč

Praktické kurzy 
pro chovatele a)

Část A Nejméně 4 hodiny 
v jednom dnu

10 chovatelů s registrač-
ním číslem chovatele

6 000,-

Seminář pro funk-
cionáře ČSV b)

Část B Nejméně 4 hodiny 
v jednom dnu

30 funkcionářů Jednodenní seminář
6 000,- 
Alespoň 2 denní seminář 
12 000,-

Přednášky pro 
chovatele c)

Část C 2 hodiny v jednom 
dnu

10 chovatelů s registrač-
ním číslem chovatele

3 000,-

Vedení VKM e) Část C Nejméně 50 hodin 
v příslušném 
období

5 členů včelařského 
kroužku

15 000,-

ORGANIZAČNÍ POKYNY k provádění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v plat-
ném znění, o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření 
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh pro rok 2014 v rámci opatření včelařství pro rok 2014

I.
REALIZACE OPATŘENÍ PODLE § 4 NAŘÍZENÍ VLÁ-
DY č. 197/2005 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ, O STANO-

VENÍ PODMÍNEK POSKYTNUTÍ DOTACE NA PRO-
VÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH 
PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH 

PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH (DÁLE 
JEN „NAŘÍZENÍ“)

1. K realizaci opatření podle § 4 bod (1), písm. a), b), c), e) 
nařízení:

a) Organizátoři vzdělávacích akcí (organizační složky ČSV, 
o.s.) podle § 4 bod (1), písm. a), b), c) nařízení předloží 
požadavek na dotaci vzdělávacích akcí u Středního od-
borného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího 
centra, obecně prospěšné společnosti, Slatiňanská 135, 
538 25 Nasavrky (dále jen SOUV-VVC, o. p. s.) předem, a to 
do 15. června 2014.

b) Zřizovatelé včelařských kroužků mládeže podle § 4 bod (1) 
písm. e) nařízení předloží požadavek na zajištění vzdělávací 
akce – pořádání přednášek pro děti a mládež u SOUV-VVC, 
o. p. s., Nasavrky předem, a to do 15. června 2014.

c) SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky předloží do 20. června 2014 
sekretariátu Republikového výboru Českého svazu včelařů, 
o. s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1 (dále jen ČSV), souhrn-
ný požadavek na dotace akcí podle § 4 bod (1), písm. a), b), 
c), e) nařízení.

d) ČSV předá do 30. června 2014 Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen Fond) žádost na Fondem 
předepsaném formuláři na fi nanční zajištění vzdělávacích 
akcí podle § 4 bod (1), písm. a), b), c), e) nařízení.

e) Jednotlivé požadavky na dotaci podle § 4 bod (1) písm. a), 
b), c), e) nařízení budou pro kontrolu uloženy do konce 
kalendářního roku u SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky.

 

2. K realizaci opatření podle § 4 bod (1) písm. d) a f) nařízení:

a) Jednotliví chovatelé předloží požadavek na dotaci podle § 
4 bod (1) písm. d) a f) nařízení sekretariátu republikového 
výboru ČSV do 20. června 2014

b) ČSV předá do 30. června 2014 Fondu na Fondem vydaném for-
muláři žádost o dotaci podle § 4 bod (1) písm. d) a f) nařízení.

c) Jednotlivé požadavky na dotaci podle § 4 bod (1) písm. d) 
a f) nařízení budou pro kontrolu uloženy do konce kalendář-
ního roku u ČSV. 

3. K realizaci opatření podle § 4 bod (4) písm. a), b), c), e) 
nařízení:

a) Při splnění podmínek stanovených pro jednotlivé vzdělávací 
akce podle § 4 bod (4) písm. a), b), c), e) nařízení předloží 
organizátor vzdělávací akce, resp. vedoucí včelařského 
kroužku mládeže do 15. srpna 2014 SOUV-VVC, o. p. s., 
Nasavrky originální doklady potřebné pro poskytnutí dotace.

b) SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky předá do 20. srpna 2014 ČSV 
originální doklady potřebné pro poskytnutí dotace podle § 4 
bod (4) písm. a), b), c), e) nařízení.

c) ČSV předá Fondu do 31. srpna 2014 originální doklady 
potřebné pro poskytnutí dotace podle § 4 bod (4) písm. a), 
b), c), e) nařízení.

d) Dotaci poukázanou na účet ČSV poukáže ČSV na účet 
SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky. SOUV-VVC, o. p. s., Nasavr-
ky poukáže jednotlivé části dotace na účty organizátorů jed-
notlivých akcí, resp. vedoucích včelařských kroužků mládeže. 

4. K realizaci opatření podle § 4 bod (4) písm. d) a f) nařízení:

a) Jednotliví chovatelé předloží do 20. srpna 2014 sekretariátu 
RV ČSV originální doklady potřebné pro poskytnutí dotace 
podle § 4 bod (4) písm. d) a f) nařízení včetně příloh uvede-
ných ve formuláři požadavku.

b) ČSV předá do 31. srpna 2014 Fondu originální doklady potřeb-
né pro poskytnutí dotace podle § 4 bod (4) písm. d) a f) nařízení.

c) Jednotlivé části dotace poukázané na účet ČSV  poukáže 
ČSV na účty konečným příjemcům dotace. 

II.
OPATŘENÍ PODLE § 5 NAŘÍZENÍ 

1. K realizaci opatření podle § 5 bod (1) písm. a) a b) nařízení:

a) Okresní organizace ČSV předloží sekretariátu RV ČSV 
požadavek na zabezpečení dotace do 20. června 2014. V po-
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žadavku uvede údaje podle § 5 bod (2) písm. a) a b) nařízení 
včetně příloh uvedených ve formuláři  požadavku.

b) ČSV předá do 30. června 2014 Fondu na Fondem předepsaném 
formuláři žádost o dotaci podle § 5 bod (1), písm. a) a b) nařízení.

c) Jednotlivé požadavky na dotaci k realizaci opatření podle § 
5 bod (1) písm. a) a b) nařízení budou pro kontrolu uloženy 
do konce kalendářního roku u OO ČSV. 

2. K realizaci opatření podle § 5 bod (3) nařízení:

a) Okresní organizace ČSV předloží do 20. srpna 2014 poža-
davek sekretariátu RV ČSV na zabezpečení dotace společně 
s originálními doklady podle § 5 bod (3) nařízení.

b) ČSV předá do 31. srpna 2014 Fondu originální doklady 
potřebné pro poskytnutí dotace podle § 5 bod (3) nařízení.

c) Jednotlivé části dotace, poukázané na účet ČSV, poukáže 
ČSV na účty jednotlivým okresním organizacím ČSV. Okres-
ní organizace ČSV poukáže jednotlivé části dotace na účty 
jednotlivých základních organizací, nebo je jednotlivým 
základním organizacím ČSV vyplatí v hotovosti. Základní 
organizace ČSV je vyplatí konečným příjemcům dotace 
v hotovosti proti podpisu. Základní organizace ČSV budou 
originály podepsaných dokladů archivovat po dobu 10 let. 

III.
OPATŘENÍ PODLE § 6 NAŘÍZENÍ

 1. K realizaci opatření podle § 6 bod (1) nařízení:

a) Jednotliví chovatelé (fyzické nebo právnické osoby) předloží 
sekretariátu RV ČSV do 20. června 2014 požadavek na dota-
ci podle § 6 bod (1) nařízení.

b) ČSV předá do 30. června 2014 Fondu na Fondem předepsa-
ném formuláři žádost o dotaci podle § 6 bod (1) nařízení.

c) Jednotlivé požadavky na opatření podle § 6 bod (1) nařízení 
budou pro kontrolu uloženy do konce kalendářního roku 
u konečných příjemců dotace.

2. K realizaci opatření podle § 6 bod (3) nařízení:

a) Jednotliví chovatelé (fyzické nebo právnické osoby) vznáše-
jící požadavek na dotaci podle § 6 bod (3) nařízení předají 
své požadavky sekretariátu RV ČSV do 20. srpna 2014 
k zabezpečení dotace a předají originální doklady potřebné 
pro poskytnutí dotace včetně jejich soupisky.

b) Jednotlivé části dotace, poukázané na účet ČSV, poukáže 
ČSV na účty konečných příjemců dotace. 

IV.
OPATŘENÍ PODLE § 7 NAŘÍZENÍ

1. K realizaci opatření podle § 7 bod (1) nařízení:

a) Laboratoře akreditované podle zvláštního právního předpisu, 
případně chovatel, předloží do 20. června 2014 sekretariátu RV 
ČSV požadavek na dotaci s údaji podle § 7 bod (2) nařízení.

b) ČSV předá do 30. června 2014 Fondu na Fondem předepsa-
ném formuláři žádost o dotaci podle § 7 bod (1) nařízení.

c) Jednotlivé požadavky na opatření podle § 7 bod (1) nařízení 
budou pro kontrolu uloženy do konce kalendářního roku 
u jednotlivých akreditovaných laboratoří nebo na sekretariá-
tu RV ČSV.

2. K realizaci opatření podle § 7 bod (3) nařízení:

a) Laboratoře akreditované podle zvláštního právního před-
pisu, případně chovatel, předloží požadavek sekretariátu 
RV ČSV na zabezpečení dotace do 20. srpna 2014 a zašlou 
sekretariátu RV ČSV originální doklady potřebné pro po-
skytnutí dotace podle § 7 bod (3).

b) ČSV předá do 31. srpna 2014 Fondu originální doklady 
potřebné pro poskytnutí dotace podle § 7 bod (3).

c) Jednotlivé části dotace, poukázané na účet ČSV, poukáže 
ČSV na účty jednotlivých akreditovaných laboratoří, případ-
ně chovatelů, kteří samostatně vznesli požadavek na dotaci. 
Akreditované laboratoře sníží chovatelům včel účtovanou 
cenu za rozbory medu o výši dotace. 

V.
OPATŘENÍ PODLE § 8 NAŘÍZENÍ

1. K realizaci opatření podle § 8 bod (1) nařízení:

a) Chovatel včelích matek z uznaného šlechtitelského progra-
mu na území ČR předloží sekretariátu RV ČSV do 20. červ-
na 2014 požadavek na dotaci podle § 8 bod (1). Požadavek 
bude obsahovat údaje podle § 8 bod (2) písm. a) a b).

b) ČSV předá do 30. června 2014 Fondu na Fondem předepsaném 
formuláři žádost o dotaci podle § 8 bod (2) písm. a) a b) nařízení.

c) Jednotlivé požadavky na opatření podle § 8 bod (1) nařízení 
budou pro kontrolu uloženy do konce kalendářního roku 
na ČSV.

2. K realizaci opatření podle § 8 bod (3) nařízení:

a) Chovatel včelích matek z uznaného šlechtitelského progra-
mu na území ČR předloží sekretariátu RV ČSV do 20. srpna 
2014 požadavek na zabezpečení dotace a zašle originální 
doklady potřebné pro poskytnutí dotace. Požadavek bude 
obsahovat údaje podle § 8 bod (3) nařízení včetně příloh 
uvedených ve formuláři požadavku.

b) ČSV předá do 31. srpna 2014 Fondu originální doklady 
potřebné pro poskytnutí dotace podle § 8 bod (3) nařízení.

c) Jednotlivé části dotace, poukázané na účet ČSV, poukáže 
ČSV na účty jednotlivých chovatelů.

VI.
POŽADAVKY

1. Formuláře požadavků
Formuláře požadavků na dotace jsou pro všechna opatření 
k dispozici chovatelům v tištěné podobě v této příloze časo-
pisu Včelařství, v elektronické podobě na adrese 
www. vcelarstvi.cz (formuláře).

VII.
KONTROLA

1. Kontrolními místy jsou:

a) Pro opatření podle § 4 bod (1) písm. a), b), c), e) nařízení 
subjekt pořádající vzdělávací akci, SOUV-VVC, o. p. s., 
Nasavrky a ČSV, o. s.

b) Pro opatření podle § 4 bod (1) písm. d) a f) nařízení chovatel 
včel a ČSV, o. s.

c)  Pro opatření podle § 5 bod (1) písm. a), b) nařízení chovatel 
včel, ZO ČSV, OO ČSV, ČSV, VÚVč  Dol, okresní inspektorát 
krajské veterinární správy, ZO ČSV v případě podepsaných 
dokladů konečnými příjemci dotace o aplikaci aerosolu.

d) Pro opatření podle § 6 bod (1) nařízení chovatel včel, akredi-
tované laboratoře a ČSV, o.s. 

e) Pro opatření podle § 7 bod (1) nařízení chovatel včel, akredi-
tovaná laboratoř a ČSV, o.s.

f) Pro opatření podle § 8 bod (1) nařízení, chovatel včelích 
matek z uznaného šlechtitelského programu na území České 
republiky a ČSV.

 JUDr. Karel Brückler, v. r. Mgr. Jarmila Machová, v. r. 
 Předseda Pověřena  výkonem funkce tajemnice
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VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 197/2005 Sb., 
V PLATNÉM ZNĚNÍ
Rok 2014 je prvním rokem tříletého cyklu podpory včelařství po-
dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropské“ 
dotace). Pro poskytování dotací chovatelům včel v období let 
2014 – 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 251/2013 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády 197/2005 Sb., o stanovení podmínek pro 
produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění 
nařízení vlády č. 285/2007 Sb., č. 373/2010 Sb., č. 173/2011 Sb.

Všechny formuláře požadavků, soupisky a pokyny jsou 
i na webových stránkách Českého svazu včelařů www.vcelarstvi.cz 
(najdete je v záložce pod hesly dotace a formuláře).

V této části zveřejňujeme i nejčastější dotazy žadatelů k dotacím.

POZOR!

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně, formulářů žádáme žada-
tele, aby nevyplňovali staré formuláře. Požadavky na starých 
formulářích nebude SZIF přijímat. 

Termín podání všech požadavků na jednotlivá opatření je do 20. 
června 2014 – tj. doručení na sekretariát RV ČSV, o.s., Křemenco-
va 8, 115 24 Praha 1.

Přijetí požadavku sekretariát RV ČSV, o.s. , 

NEPOTVRZUJE!

Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) 
k jednotlivým opatřením je do 20. srpna 2014 – tj. doručení na se-
kretariát RV ČSV, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

V říjnu vydává SZIF rozhodnutí a v říjnu až listopadu, na základě 
rozhodnutí, sekretariát RV ČSV, o.s. rozesílá žadatelům ozna-
movací dopisy a zároveň  rozesílá přiznané fi nanční prostředky 
- dotace na účty uvedené v požadavku.

Ve všech dotačních titulech lze žádat o dotace pouze na nové 

zařízení!

Pokud chovatel včel uplatní požadavek a nákup zařízení  v  daném 
termínu neuskuteční, musí chovatel včel zaslat PÍSEMNÉ STOR-
NO POŽADAVKU (dopisem nebo e-mailem) do 31. 8. 2014!

 Chovatel včel - žadatel o EU dotaci musí mít registrační číslo 
chovatele z Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., 252 09 
Hradišťko pod Medníkem 123, tel.: 257895210, e-mail: uevce-
ly@cmsch.cz).

Vyplňování požadavků – strana 1 – stejná pro všechna opatře-
ní (výjimku tvoří opatření „boj proti varroáze“ při předkládání 
požadavku okresní organizací ČSV, o.s.):

Strana 1 – FO =  fyzická osoba

Bod 1: údaje o chovateli

Kolonka č. 2: zakřížkujte FO (fyzická osoba).

Kolonka č. 3: příjmení, kolonka č. 4: jméno, kolonka č. 5: rodné 
číslo (SZIF má právo vyžadovat rodné číslo v souladu s § 12 
odst. 4 zákona 256/2000 Sb. o SZIF, v platném znění).

Kolonka č. 6: identifi kační číslo – vyplní pouze FO, která  má 
IČO.

Kolonka č. 7: daňové identifi kační číslo (pokud máte).

Pokud nejste plátce DPH, do kolonky č. 7.a. napiště NE a kolon-
ku č. 7.b. proškrtněte.

Pokud jste plátce DPH, do kolonky č. 7.a. napiště ANO a po-
kud budete v tomto případě uplatňovat odpočet DPH u svého 

příslušného fi nančního úřadu, napiště do kolonky č. 7.b. ANO, 
pokud odpočet DPH nebudete uplatňovat, napiště NE.

Kolonka č. 8: předmět podnikání.

Kolonka č. 8.a: pokud jste členem ČSV, o.s., napiště ANO, 
v opačném případě napište NE.

Kolonka č. 8.b: pokud v této kolonce napíšete ANO – tj. že jste 
členem jiného včelařského sdružení do dalšího volného okén-
ka napíšete název sdružení (např.: SKV – sekce komerčních 
včelařů).

Dále vyplňte adresu trvalého pobytu – kolonky č. 9 až 15.

Nezapomeňte rovněž vyplnit alespoň jednu kolonku označenou 
čísly 16 až 18, tj. telefon, fax nebo e-mail (kontakt je velice důle-
žitý pro rychlou komunikaci).

Nesmíte opomenout vyplnit ani kolonku č. 19.a. (registrační 
číslo chovatele)! Číslo je šestimístné a začínající jedničkou!

V případě, že nemáte doklad o registračním čísle chovatele, 
požádejte si o něj u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., 
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko pod Medníkem,  e-mailem 
(uevcely@cmsch.cz) nebo telefonicky na čísle 257896210. 
Bez registračního čísla chovatele z ČMSCH, a.s. SZIF dotaci 
neposkytne.

Neopomeňte vyplnit ani kolonku č. 19.b. – počet včelstev k datu 
podání požadavku (nahlášená v ČMSCH!).

V případě, že adresa trvalého pobytu je odlišná od adresy pro 
doručování (bod 2), vyplníte ještě kolonky č. 20 až 26, pokud 
je adresa trvalého pobytu odlišná od místa podnikání  (bod 3), 
vyplníte ještě kolonky č. 27 až 33.

Dalším důležitým bodem je bod 4 – kolonky č. 34 až 37 (bankov-
ní spojení žadatele).

POZOR! Číslo nepřepisujte a raději dvakrát zkontrolujte! 
Některé banky nepoužívají specifi cký symbol, proto kolonku č. 
37 vyplňte pouze v případě, že specifi cký symbol máte uvedený 
ve smlouvě o zřízení čísla účtu.

Dotace se nevyplácí v hotovosti, ani poštovní poukázkou!

Bez vyplnění těchto bodů a kolonek nemůže být váš požadavek 
náležitě zaevidován.

STRANA 1 – PO = právnická osoba

Bod 1:  údaje o žadateli.

Kolonka č. 1:  vyplňte název fi rmy, včetně její právnické formy.

Kolonka č. 2:  zakřížkujte PO (právnická osoba).

Kolonka č. 3:  příjmení.

Kolonka č. 4:  jméno.

Kolonka č. 5:  rodné číslo

Kolonka č. 6:  identifi kační číslo – vyplní pouze PO, která má 
IČO.

Kolonka č. 7: daňové identifi kační číslo (pokud máte)

Pokud nejste plátce DPH, do kolonky č. 7.a. napiště NE, a kolon-
ku č. 7.b. proškrtněte.

Pokud jste plátce DPH, do kolonky č. 7.a. napište ANO a po-
kud budete v tomto případě uplatňovat odpočet DPH u svého 
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příslušného fi nančního úřadu, napiště do kolonky č. 7.b. ANO, 
pokud odpočet DPH nebudete uplatňovat, napiště NE.

Kolonka č. 8: předmět podnikání

Kolonka č. 8.a.: pokud jste členem ČSV, o.s., napište ANO, 
v opačném případě napiště NE

Kolonka č. 8.b.: pokud v této kolonce napíšete ANO – tj. že jste 
členem jiného včelařského sdružení do dalšího volného okénka 
napíšete název sdružení (např. SKV).

Dále vyplníte adresu sídla fi rmy – kolonky č. 9 až 15.

Nezapomeňte rovněž vyplnit alespoň jednu kolonku označenou 
čísly 16 až 18, tj. telefon, fax nebo e-mail (kontakt je velice důle-
žitý pro rychlou komunikaci).

Nesmíte opomenout vyplnit ani kolonku č. 19.a. (registrační 
číslo chovatele)! Číslo je šestimístné a začíná jedničkou!

V případě, že nemáte doklad o registračním čísle chovatele, 
zažádejte si o něj u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., 
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko pod Medníkem, e-mailem 
(uevcely@cmsch.cz) nebo telefonicky na čísle 257896210. 

Bez registračního čísla chovatele z ČMSCH, a.s. SZIF dotaci 
neposkytne.

Neopomeňte vyplnit ani kolonku č. 19.b. – počet včelstev k datu 
podání požadavku (nahlášená v ČMSCH!).

V případě, že adresa sídla fi rmy, je odlišná od adresy pro doručo-
vání (bod 2), vyplníte ještě kolonky č. 20 až 26, pokud je adresa 
sídla fi rmy odlišná od místa podnikání 

(bod 3), vyplníte ještě kolonky č. 27 až 33.

Dalším důležitým bodem je bod 4 – kolonky č. 34 až 37 (bankov-
ní spojení žadatele).

POZOR! Číslo nepřepisujte a raději dvakrát zkontrolujte! 
Některé banky nepoužívají specifi cký symbol, proto kolonku č. 
37 vyplňte pouze v případě, že specifi cký symbol máte uvedený 
ve smlouvě o zřízení čísla účtu.

Dotace se nevyplácí v hotovosti, ani poštovní poukázkou!

Bez vyplnění těchto bodů a kolonek nemůže být váš požadavek 
náležitě zaevidován.

TECHNICKÁ POMOC

POZOR změna - od roku 2014 rozšíření v bodu 10. :

* jednoúčelový mechanický ometač včel 

* úlové váhy s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg!

Požadavky zasílají chovatelé včel jednotlivě přímo na sekretariát 
RV ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, bez součinnosti 
základních nebo okresních organizací

nejpozději do 20. června 2014.

STRANA 2

Body 5 až 9: jako chovatel včel vznášející požadavek na dotaci 
na zařízení NEVYPLŇUJTE (body pouze pro SOUV-VVC, 
o.p.s. Nasavrky – kurzy, semináře a přednášky).

STRANA 3

Bod 10: v tomto bodu je 16 položek zařízení, na které lze poža-
dovat dotaci. Vyhledáváte zařízení, na které chcete požadovat 
dotaci a do volného okénka na konci řádku napíšete fi nanční 
částku. Pokud v době podání požadavku nemáte ještě zařízení 
koupeno, napíšete cenu/y odhadní, jinak napíšete částku/y 
podle daňových dokladů. Poslední řádek v bodu 10 je celková 

hodnota pořízených zařízení, která musí dosáhnout minimálně 
20 000 Kč.

V případě, že jste FO a nejste plátcem DPH, jedná se o cenu 
včetně DPH. Pokud jste FO či PO a jste plátce DPH a budete  
odpočet DPH uplatňovat u svého příslušného fi nančního úřadu, 
vyplníte do volných kolonek částku bez DPH.

Poslední řádek bodu 10 je součet částek za pořízené zařízení.

POZOR - pouze pro začínající včelaře tj. pro chovatele včel, 
který se poprvé zaeviduje v ústřední evidenci vedené u ČMSCH, 
a.s., Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko pod Medníkem v roce 
2013 nebo 2014.

POZOR změna - od roku 2014 lze dotaci získat na nástavkové 
úly bez udání typu úlu!

Bod 11: vyplňuje pouze začínající včelař, který si chce pořídit 
nové nástavkové úly – maximálně 4 ks – do prvního okénka 
napište rok registrace u ČMSCH, a.s., a do druhého okénka 
počet úlů. POZOR! V tomto bodu se nejedná o minimální částku 
20 000 Kč a nesčítá se s bodem 10!!!

STRANA 4 

Bod 12: doložení požadavku

k bodu 10: nákup nového zařízení doložte originálem nebo 
úředně ověřenou kopií dokladu o nákupu zařízení včetně kopie 
příjmového dokladu nebo kopie bankovního výpisu o zaplacení. 
Pokud kupujete více druhů zařízení a máte více jak jeden doklad, 
vyplníte ještě soupisku účetních dokladů k opatření „technická 
pomoc“. I na této soupisce nezapomeňte vyplnit veškeré nále-
žitosti (jméno, příjmení, zda jste FO či PO – musí být shodné 
s údaji na formuláři požadavku – a pak ještě datum a podpis).

POZOR změna - u zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus 
je vyšší než 40 000 Kč je nutná FOTODOKUMENTACE!!!

k bodu 11: nákup nových nástavkových úlů doložte originálem 
nebo úředně ověřenou kopií daňového dokladu o nákupu úlů 
včetně kopie příjmového dokladu nebo kopie  bankovního výpisu 
o zaplacení.

K bodu 10 a 11 je společná soupiska účetních dokladů.

Pozorně si přečtěte bod 13: (čestné prohlášení).

Pak již zbývá kolonka č. 41 (místo vyhotovení požadavku),

kolonka č. 42 (datum) a kolonka č. 43 (podpis žadatele – v přípa-
dě fi rmy i razítko).

Platí jen pro organizační složky ČSV, o.s. 

V opatření „technická pomoc“ – praktické kurzy, semináře, 
přednášky.

V této vnitřní příloze časopisu Včelařství najdete i dva formuláře:

1) „Požadavek na zajištění vzdělávací akce“ (v záhlaví je formu-
lář označen jako příloha č. 3 směrnice ČSV, o.s., č. 1/2006);

2) „Požadavek na zajištění vedení VKM“ (v záhlaví je formulář 
označen jako příloha č. 5 směrnice ČSV, o.s., č. 1/2006);

Oba formuláře jsou určeny pouze pro základní a okresní organi-
zace ČSV, o.s.

Vyplněné formuláře těchto požadavků se zasílají do SOUV-VVC, 
o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky do 15. června 2014. 

K doložení pořádání včelařských kroužků mládeže je nutno při-
ložit i jmenný seznam a adresy členů včelařského kroužku. VKM 
se musí zúčastnit nejméně 5 dětí – na prezenční listině nejméně 
5 podpisů! Termín doložení: do 15. srpna 2014.
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Na každou požadovanou akci (přednášku, kurz, seminář) musí 
žadatel (základní a okresní organizace) zaslat jeden požadavek 
(na jednom formuláři požadavku nelze označit více přednášek, 
kurzů, seminářů). 

Na základě požadavků zaslaných od základních a okresních 
organizací do SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky obdrží přednášející 
učitelé včelařství a přednášející odborníci dohodu a prezenční 
listiny.

Semináře se pořádají pouze pro funkcionáře ČSV, o.s.

Na prezenční listině konané vzdělávací akce musí být uvedeno 
datum, místo konání, název vzdělávací akce, který je uveden 
na dohodě (dle přílohy č. 1 část C, NV č. 197/2005 Sb., v plat-
ném znění), stručná osnova vzdělávací akce a délka trvání 
vzdělávací akce.

Do délky trvání vzdělávací akce se nezapočítává přestávka!

POZOR! Požadavek, prezenční listina a dohoda musejí mít 
stejné datum!

Při vyplňování požadavku je nutné uvádět celou a přesnou adre-
su kontaktní osoby a číslo bankovního spojení.

2. 
RACIONALIZACE  KOČOVÁNÍ VČELSTEV

POZOR změna - minimální počet kočujících včelstev je 20.

Požadavky zasílají chovatelé včel jednotlivě přímo na sekreta-
riát RV ČSV, o.s., bez součinnosti základních nebo okresních 
organizací!

Při vyplňování první strany formuláře požadavku postupujete 
stejně jako v případě požadavku na dotaci v rámci opatření 
technická pomoc.

STRANA 2

Bod 5: pokud jste FO či PO, nevyplňujte.

Bod 6: chcete-li koupit specializovaný přívěsný vozík k přesunu 
včelstev, pak do prázdného okénka na konci řádku napíšete 
cenu za specializovaný přívěsný vozík (cena musí být minimálně 
20 000 Kč). 

Pokud v době uplatnění požadavku nemáte ještě zařízení (speci-
alizovaný přívěsný vozík) koupeno, napíšete cenu odhadní.

Pokud v době uplatnění požadavku máte již zařízení (speciali-
zovaný přívěsný vozík) koupeno, napíšete cenu podle faktury 
a fakturu (případně úředně ověřenou kopii) zašlete zároveň 
s požadavkem včetně kopie příjmového dokladu nebo bankovní-
ho výpisu a kopie potvrzení z akreditované laboratoře o vyšetření 
včelstev na mor včelího plodu. Doložte zároveň i fotodokumen-
taci, technickou dokumentaci nebo alespoň popis upevnění úlů 
na ložné ploše.

Pokud kupujete více druhů zařízení a máte více jak jeden daňový 
doklad, vyplňte ještě soupisku účetních dokladů k opatření 
racionalizace kočování včelstev. I na této soupisce nezapomeňte 
vyplnit veškeré náležitosti (jméno, příjmení, zda jste FO či PO – 
musí být shodné s údaji na formuláři požadavku – a pak ještě 
datum a podpis).

V případě, že jste FO či PO a nejste plátcem DPH, jedná se 
o cenu včetně DPH.

Pokud jste FO či PO a jste plátcem DPH a budete odpočet DPH 
uplatňovat u fi nančního úřadu, vyplníte do volných kolonek 
částku bez DPH.

Bod 7: vyplňte počet kočujících včelstev (minimálně 20 
včelstev)!

Bod 8: Povinné přílohy:

Bod 8.1. 

kopie potvrzení akreditované laboratoře o provedení vyšetření 
měli na mor včelího plodu

Bod 8.2.

originály účetních dokladů (nebo úředně ověřené kopie),

soupiska účetních dokladů,

fotodokumentace nebo technická dokumentace.

STRANA 3

Pozorně si přečtěte bod 9 (čestné prohlášení). Pak již zbývá 
kolonka 41 (místo vyhotovení požadavku), kolonka 42 (datum) 
a kolonka 43 (podpis žadatele – v případě fi rmy i razítko).

3.
BOJ PROTI VARROÁZE

Požadavky zasílají na sekretariát RV ČSV, o.s., okresní organiza-
ce ČSV, o.s., výjimečně jednotliví chovatelé včel!

Požadavky na prostředky na prevenci nebo léčbu varroázy před-
kládá OO za všechny ZO spadající pod tu kterou okresní orga-
nizaci ČSV, o.s., Výzkumnému ústavu včelařskému, s.r.o., Dol, 
formou objednávky (maximálně 3 objednávky na jednu OO).

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol (dále jen VÚVč) žádá 
okresní organizace, aby objednávky léčiv na letní ošetření, tj. 
na Formidol a Gabon (s výjimkou objednávky na Gabon na zá-
kladě výsledků monitoringu) zasílali do 15. dubna 2014, jen tak 
budou objednávky vyřízeny do 30. 6. 2014.

Hromadné objednávky léčiv pro podzimní ošetření včelstev 
vyřizuje VÚVč  v srpnu a září.

Požadavky na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu 
a na úhradu faktur, ze kterých nebyla Výzkumným ústavem vče-
lařským Dol, s.r.o., odečtena dotace posílají okresní organizace 
ČSV, o.s., přímo na sekretariát RV ČSV, o.s.

Dotace na ošetření aerosolem není prémie chovatelům, ale jde 
o dotaci na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu.

Dodavatel léčiv – tím je Výzkumný ústav včelařský , s.r.o., Dol 
– vystaví odesílateli na základě souhrnné objednávky doručené 
od příslušné okresní organizace ČSV (jedna okresní organizace 
může poslat maximálně 3 objednávky) fakturu na  dotovanou 
částku odpovídající 30 % skutečné ceny léčiv.

POZOR! 

Objednávky zaslané jednotlivě fyzickými či právnickými osoba-
mi nebo základními organizacemi či okresními organizacemi 
svazu uplatňujícími u VÚVč více než tři objednávky, budou 
administrovány jako v minulých letech. To znamená, že sedmde-
sátiprocentní suma dotace z celkové ceny léčiv bude poskytnuta 
na základě požadavku až po skončení včelařského roku 2014.

Při uplatňování požadavku na dotaci určenou pro „včelstva ošet-
řená aerosolem“ zůstává postup jako v minulých letech. Okresní 
organizace ČSV, o.s.,  předají souhrnný požadavek včetně kopie 
platného registračního listu na sekretariát RV ČSV, o.s.  do 20. 
června – a to včetně seznamů (viz Oběžník 2/2013!!) s uvede-
ným počtem včelstev ošetřených aerosolem a identifi kačními 
údaji chovatelů včel aplikujících aerosol (rovněž včetně podpi-
sů). OO ČSV zároveň přiloží vyplněnou soupisku.

STRANA 1 – vyplňování pro okresní organizace

Bod 1: údaje o žadateli.
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Kolonka č. 1: vyplňte jako OO ČSV, o. s., (např.) Příbram.

Kolonka č. 2: jsem fyzická nebo právnická osoba? OO zakřížkuje PO.

Kolonka č. 3: příjmení a kolonka č. 4: jméno – vyplňte jako pově-
řený zástupce OO ČSV, o. s., 

Kolonka č. 5: datum narození – OO nevyplňuje.

Kolonka č. 6: identifi kační číslo – OO vyplňuje.

Kolonka č. 7: daňové identifi kační číslo – OO vyplňuje v případě, 
že ho má přidělené.

OO není plátcem DPH, v kolonce č. 7.a. napište NE, v kolonce č. 
7.b. rovněž napište NE.

Kolonka č. 8: předmět podnikání – OO nevyplňuje, kolonka 8.a. 
a 8.b. OO nevyplňuje.

V kolonkách č. 9 až 15 napíšete adresu sídla OO nebo adresu 
kontaktní osoby za OO. 

Nezapomeňte rovněž vyplnit alespoň jednu kolonku z č. 16 až 
18, tj. telefon, fax nebo e-mail (kontakt je velice důležitý pro 
rychlou komunikaci).

Kolonka č. 19.a. a 19.b. (registrační číslo chovatele a počet včel-
stev) OO nevyplňuje.

Bod 2 a bod 3: adresa pro doručování a místo podnikání – OO 
nevyplňuje

Bod 4, kolonka č. 34 až 37: bankovní spojení žadatele - OO napí-
še název banky, číslo účtu a kód banky OO!

POZOR! Číslo nepřepisujte a raději dvakrát zkontrolujte! (Do-
tace se nevyplácí v hotovosti, ani poštovní poukázkou.)

STRANA 2

Bod 5, kolonky č. 38 až 40 - statutární zástupci právnické osoby: 
vyplňte dle platného registračního listu, který zároveň k uplatňo-
vanému požadavku v kopii přiložte.

Bod 6: vyplníte jednotlivá okénka pouze v případě, že nemáte 
objednáno v rámci 3 objednávek přes VÚVč.

Poslední okénko v bodě 6 je součet za jednotlivé položky  - tj. 
v případě NEDOTOVANÝCH faktur (nad rámec 3 objednávek 
přes VÚVč).

Bod 7: povinné přílohy k bodu 6 - OO přikládá originály ne-
dotovaných daňových dokladů (faktur) a přiloží rovněž jejich 
soupisku.

Bod 8: včelstva ošetřená aerosolem – OO vyplňuje podle dolo-
žených seznamů na ošetření včelstev aerosolem (v období říjen 
2013 až leden 2014, s uvedeným počtem ošetřených včelstev 
a vlastnoručním podpisem chovatelů včel) od ZO, které zároveň 
s požadavkem a soupiskou zašlete na sekretariát RV ČSV, o.s. 

Bod 9: povinné přílohy k bodu 8 – podepsané jmenné seznamy 
s počtem ošetřených včelstev a soupiska předkládaných sezna-
mů – zaslat do 20. 6. 2014 !!!

STRANA 3

Pozorně přečtěte bod 10 (čestné prohlášení) a pak již zbývá 
kolonka 41 (místo vyhotovení požadavku), kolonka 42 (datum) 
a kolonka 43 (podpis žadatele – zástupce OO a razítko).

4.
OBNOVA VČELSTEV

POZOR změna – 300 Kč dotace na 1 prodanou včelí matku, ruší 
se dotace na 2 nástavkové úly po zimním úhynu.

Požadavky zasílají chovatelé jednotlivě přímo na sekretariát RV 
ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, bez součinnosti zá-
kladních a okresních organizací - nejpozději do 20. června 2014.

Dotace se poskytuje na prodané včelí matky z chovů zapojených 
do uznaného šlechtitelského programu.

STRANA 2

Bod 5: pokud jste FO či PO, nevyplňujete.

Bod 6: nevyplňujete

Bod 7: povinné přílohy

Originály prodejních dokladů s uvedením počtu včelích matek, 
jména a úplné adresy odběratele.

V případě osobního odběru, doklady opatřené i vlastnoručním 
podpisem odběratele.

V případě prodeje formou zásilky doložené dokladem o podání 
zásilky k přepravě (podací lístek, poštovní poukázka typu C, 
případně výpis z účtu a vyznačením platby).

Soupiska prodaných včelích matek s uvedením jmen a adres od-
běratelů, čísel prodejních dokladů, evidenčních čísel prodaných 
včelích matek (z matriky matek) a celkového skutečného počtu 
prodaných včelích matek, na které je požadována dotace.

STRANA 3

Pozorně si přečtěte bod 8 (čestné prohlášení) a pak již zbývají 
kolonka č. 41 (místo vyhotovení požadavku), č. 42 (datum) a č. 
43 (podpis chovatele – v případě fi rmy i razítko).

5.
ROZBORY MEDU

Požadavky na rozbory medu uplatňují chovatelé přímo na sekre-
tariátu RV ČSV, o.s., pouze v tom případě, že z faktury je zřejmé, 
že byla za příslušný rozbor uhrazena plná – nedotovaná cena.

V takovém případě je nutno k faktuře doložit kopii osvědčení 
o akreditaci laboratoře, která nedotovaný rozbor provedla.

V ostatních případech chovatel uhradí za rozbor dotovanou cenu 
a dotace bude poskytnuta akreditované laboratoři, která rozbor 
provedla a o dotaci si zažádala.

Na doložení požadavku zasílá chovatel včel fakturu od akredi-
tované laboratoře s celkovou částkou za rozbory medu (tj. bez 
odečtené dotace) – maximálně 4 rozbory (za rok tj. od 1. září 
2013 do 31. srpna 2014).

Chovatel včel, jenž zasílá vzorky na rozbory medu do akredito-
vané laboratoře Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o., Dol 94, 
252 66 Libčice nad Vltavou, postupuje následovně: 

Při zaslání vzorků v dopise uvede jméno, příjmení, přesnou adre-
su, datum narození, registrační číslo chovatele z ČMSCH a napí-
še, jaké vzorky požaduje udělat (viz ceník na www.beedol.cz). VÚVč 
zašle s výsledkem rozboru medu fakturu, z níž je již dotace, která 
chovateli včel náleží, odečtena – maximálně za 4 rozbory medu 
(za rok tj. od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).
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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K EU 
DOTACÍM
Technická pomoc

Od letošního roku chci začít včelařit. Podmínkou v EU dotaci 

je mít registrační číslo, dostanu od ČMSCH, a. s. registrační 

číslo chovatele, přestože nemám žádná včelstva? 

Ano od ČMSCH, a.s. dostane registrační číslo chovatele i včelař 
zatím bez včelstev.

Jsem začínající včelař registrovaný v roce 2013. Zdědil jsem 

starší úly po dědečkovi a přes zimu si vyrobil nástavkové 

úly. Vím, že na vyrobené úly se dotace neposkytuje. Chci se 

zeptat, zda se dotace vztahuje i na zakoupení včelstev?

Bohužel v EU dotacích neexistuje dotace na včelstva.

V roce 2006 jsem již EU dotace využil k nákupu ručního ne-

rezového medometu, po navýšení včelstev potřebuji zakoupit 

větší elektrický medomet, mohu znovu využít EU dotaci?

Ano, v letošním roce můžete využít EU dotace k zakoupení vyhovu-
jícího medometu. 

Můžeme si jako ZO ČSV pořídit vařák na vosk cca 

za 10 000 Kč a úlovou váhu?

V případě podání požadavku na Technickou pomoc, musíte mít 
jako ZO registrační číslo chovatele z ČMSCH (jako ZO alespoň 
s 1 včelstvem). Nákup zařízení musí být minimálně za 20 000 Kč. 
Požadavek zaslat do 20. 6. 2014 a doložení k požadavku do 20. 8. 
2014 (originály faktur nebo úředně ověřené kopie, kopie dokladů 
o úhradě a soupisku).

V letošním roce plánuji postavit chlazený sklad o rozměru 

cca 2 000 x 2 500 mm.  Potřebuji, si ujasnit na co všechno si 

lze uplatnit dotaci.

Dotaci můžete dostat pouze na technologické vybavení prostoru, 
nikoli na stavbu (cihly, cement, …).

Mohu si zakoupit nové zařízení (např. medomet) i v zahraničí? 

Můžete. Pro určení hodnoty nového zařízení v Kč bude využit 
směnný kurz ČNB ze dne zdanitelného plnění. Úhrada DPH se 

řídí vaším prohlášením na požadavku, tj. zda jste plátcem DPH 
a zda budete v tomto případě uplatňovat jeho odpočet.

Racionalizace kočování včelstev

Mohu žádat dotaci na zakoupené „motúčka“?

Bohužel, na toto zařízení nelze dotaci čerpat.

V ČMSCH mám nahlášeno 15 včelstev. Na jaře roku 2014 

chci navýšit včelstva celkem na 25 včelstev, abych splnil pod-

mínku dotace na kočování. Musím změnu nahlásit v ČMSCH 

předtím než zažádám o dotaci?

Pokud chcete zažádat o dotaci na racionalizaci kočování včelstev 
kde je podmínka „20 kočujících včelstev“ musíte tuto podmínku 
splnit. SZIF má možnost nahlédnutí do registru ČMSCH, a. s.

Boj proti varroáze

Jsem nový jednatel OO ČSV a potřebuji se zeptat zda zahr-

nout dotované faktury do požadavku boj proti varroáze.

Pokud se jedná skutečně o dotované faktury od VÚVč (v rámci 3 
objednávek za OO) do požadavku je nezahrnujte.

Obnova včelstev

Mohu čerpat dotaci při nákupu včelích matek?

Nemůžete! Dotace se vztahuje na prodej včelích matek. Je určena 
pro chovatele včel, kteří mají matky z chovů zapojených do uzna-
ného šlechtitelského programu včely kraňské.

Rozbory medu

Mohu si nechat udělat jen 4 fyzikálně-chemické rozbory 

medu – 1 rozbor 800 Kč? 

Dotace je maximálně na 4 rozbory a je jedno zda 4 fyzikálně-che-
mické, nebo 2 fyzikálně-chemické a 2 na přítomnost spor Paeniba-
cillus larvae.

Božena ROTTOVÁ
ekonomické odd.  sekretariátu RV ČSV, o. s.

Kontakt:
224 934 082/linka 25, rottova@vcelarstvi.cz

PŘEHLED TERMÍNŮ PRO DOTACE
PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 197/2005 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ

POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 
Sb., v platném znění, § 4 bod (1) písm. a), b), c), e) TECHNICKÁ POMOC – 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Pro členy ČSV, o.s. je vzdělávací činnost podle § 4 bod (1) písm. 
a), b), c), e) nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, 
upravena novelizovanou směrnicí ČSV, o.s.  č. 1/2006. Tato 
směrnice je v úplném znění zveřejněna na webových stránkách 
Českého svazu včelařů (www.vcelarstvi.cz, oddělení SMĚRNI-
CE SVAZU, oddělení FORMULÁŘE).

SOUV-VVC, o.p.s., předává doklady o praktických kurzech, 
přednáškách a seminářích na sekretariát RV ČSV, o.s., ve 3 
termínech.

POZOR! Uvedené termíny platí pouze pro SOUV-VVC, o.p.s.

Praktické kurzy, přednášky semináře uskutečněné od 1. 9. 2013 
do 31. 12.2013

na sekretariát RV ČSV, o.s. do 20. 2.2014

Praktické kurzy, přednášky semináře uskutečněné od 1. 1. 2014 
do 30. 4.2014

na sekretariát RV ČSV, o.s. do 20. 5.2014

Praktické kurzy, přednášky semináře a VKM uskutečněné 
do 20. 8. 2014 

na sekretariát RV ČSV, o.s. do 26. 8.2014
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/ /  Strana 1
Registrační číslo požadavku

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření obnova včelstev
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

 
Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění

Razítko místa příjmu požadavku*:

 
 

1. Údaje o žadateli  
1. Název firmy vč. právní formy: 2. FO PO 1)

3. Příjmení chovatele: 4. Jméno chovatele: 5. Rodné číslo:

6. Identifikační číslo: 7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8. Předmět podnikání:

7.a. Jsem plátcem DPH:            7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:  8.a. Jsem členem ČSV:            

ANO/NE   ANO/NE   ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:              

 ANO/NE    Název sdružení
9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10. Číslo popisné: 11. Číslo orientační: 12. Obec:

13. Část obce, městská část: 14. Kraj (dle NUTS-3): 15. PSČ:

16. Telefon: 17. Fax: 18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele: 19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku

2. Adresa pro doručování     (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)
20. Adresa - Ulice: 21. Číslo popisné: 22. Číslo orientační: 23. Obec:

24. Část obce, městská část: 25. Kraj (dle NUTS-3): 26. PSČ:

3.Místo podnikání (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa  - Ulice: 28. Číslo popisné: 29. Číslo orientační: 30. Obec:

31. Část obce, městská část: 32. Kraj (dle NUTS-3): 33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky: 35. Číslo účtu: 36. Kód banky: 37. Specifický symbol:

 

csv_S3111004.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů



24  I  Příloha Včelařství

Strana 2

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření obnova včelstev
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

 

5. Statutární zástupci právnické osoby
38. Příjmení: 39. Jméno: 40. Rodné číslo: člen ČSV - ANO/NE

/

/

/

6. Dotace na včelí matky z uznaného šlechtitelského programu

Požadujeme dotaci na včelí matky prodané z uznaného šlechtitelského programu 

podle § 5 odst. 5 zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č. 154/2000 Sb.

7. Povinné přílohy   

a)

b)

 

CSV_S3111003.02

tel: +420 224 932 423

originály prodejních dokladů s uvedením počtu prodaných včelích matek, jména a úplné adresy 
odběratelů 
- v případě osobního odběru opatřené vlastnoručním podpisem 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 platby)

soupiska prodaných včelích matek s uvedením jmen a adres odběratelů, čísel prodejních dokladů, 
evidenčních čísel prodaných včelích matek (z matriky matek) a celkového slutečného počtu 
prodaných včelích matek, na  které je požadována dotace

Český svaz včelařů
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Registrační číslo požadavku

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření rozbory medu
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

 
Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění.

Razítko místa příjmu požadavku*:

 

  

1. Údaje o žadateli  
1. Název firmy vč. právní formy: 2. FO PO1)

3. Příjmení chovatele: 4. Jméno chovatele: 5. Rodné číslo:

6. Identifikační číslo: 7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8. Předmět podnikání:

7.a. Jsem plátcem DPH:            7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:  8.a. Jsem členem ČSV:            

ANO/NE   ANO/NE   ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:              

 ANO/NE    Název sdružení

9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10. Číslo popisné: 11. Číslo orientační: 12. Obec:

13. Část obce, městská část: 14. Kraj (dle NUTS-3): 15. PSČ:

16. Telefon: 17. Fax: 18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele: 19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku:

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)  
20. Adresa - Ulice: 21. Číslo popisné: 22. Číslo orientační: 23. Obec:

24. Část obce, městská část: 25. Kraj (dle NUTS-3): 26. PSČ:

3.Místo podnikání (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa  - Ulice: 28. Číslo popisné: 29. Číslo orientační: 30. Obec:

31. Část obce, městská část: 32. Kraj (dle NUTS-3): 33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky: 35. Číslo účtu: 36. Kód banky: 37. Specifický symbol:

csv_S3111005.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření rozbory medu
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

 

5. Statutární zástupci právnické osoby  
38. Příjmení: 39. Jméno: 40. Rodné číslo: člen ČSV - ANO/NE

/

/

/

6. Rozbory medu 2)

Požadujeme dotaci na následující rozbory medu.

Druh rozboru: Předpokládaný počet rozborů:   

Fyzikálně-chemický rozbor (á 800,- Kč)

Přítomnost spor Paenibacillus larvae (á 400,- Kč)

Celkem

7. Povinné přílohy

7.1 při podání požadavku

     - ověřená kopie dokladu o akreditaci laboratoře

7.2 při předložení dokladů  

       - jednotliví žadatelé doloží originály účetních dokladů

S3111005.01

tel: +420 224 932 423

       - akreditovaná laboratoř doloží soupisku provedených rozborů včetně registračního čísla 
         chovatele z ústřední evidence ČMSCH, a.s. a datum provedení rozboru

Český svaz včelařů
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Registrační číslo požadavku*

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření boj proti varroáze
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

 
Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění

Razítko místa příjmu požadavkui*:

 
 

1. Údaje o žadateli
1. Název firmy včetně právní formy: 2.FO PO1)

3. Příjmení chovatele: 2) 4. Jméno chovatele: 5. Rodné číslo:

6. Identifikační číslo: 7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8. Předmět podnikání:

7.a. Jsem plátcem DPH:            7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:  8.a. Jsem členem ČSV:            

ANO/NE   ANO/NE   ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:              

 ANO/NE    Název sdružení
9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10. Číslo popisné: 11. Číslo orientační: 12. Obec:

13. Část obce, městská část: 14. Kraj (dle NUTS-3): 15. PSČ:

16. Telefon: 17. Fax: 18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele: 19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku:

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)  
20. Adresa - Ulice: 21. Číslo popisné: 22. Číslo orientační: 23. Obec:

24. Část obce, městská část: 25. Kraj (dle NUTS-3): 26. PSČ:

3.Místo podnikání (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa  - Ulice: 28. Číslo popisné: 29. Číslo orientační: 30. Obec:

31. Část obce, městská část: 32. Kraj (dle NUTS-3): 33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky: 35. Číslo účtu: 36. Kód banky: 37. Specifický symbol:

CSV_S3111003.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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5. Statutární zástupci právnické osoby3)

38. Příjmení: 39. Jméno: 40. Rodné číslo: člen ČSV - ANO/NE

/

/

/

6. Druh prostředků, na které požadujeme dotaci
ANO/NE

VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky)

MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací)

M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel)

GABON PA 1,5 mg (proužky do úlu)

GABON PF 90 mg (proužky do úlu)

FORMIDOL 40 ml (desky do úlu)

 APIGUARD A. U. V. (gel)

Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech

veterinární péče

Celková cena léků Kč

7. Povinné přílohy k bodu 6

Při předkládání podkladů:

a) soupiska účetních dokladů

b) soupiska předkládaných podkladů pro poskytnutí dotace podle odst. (3) §5 NV

8. Včelstva ošetřená aerosolem       

Celkový počet ošetřených včelstev aerosolem

9. Povinné přílohy k bodu 8

a) podepsané jmenné seznamy s počtem ošetřených včelstev 

b) soupiska předkládaných podkladů 

OO ČSV, o. s. k požadavku předkládá kopii platného registračního listu

CSV_S3111003.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění

Razítko místa příjmu požadavku*:

 
 

1. Údaje o žadateli
1. Název firmy včetně právní formy: 2.FO PO1)

3. Příjmení chovatele: 4. Jméno chovatele: 5. Rodné číslo nebo dat. narození:

6. Identifikační číslo: 7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8. Předmět podnikání:

7.a. Jsem plátcem DPH:            7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:  8.a. Jsem členem ČSV:            

ANO/NE   ANO/NE   ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:              

 ANO/NE    Název sdružení     
9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10. Číslo popisné: 11. Číslo orientační: 12. Obec:

13. Část obce, městská část: 14. Kraj (dle NUTS-3): 15. PSČ:

16. Telefon: 17. Fax: 18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele: 19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku:

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)  
20. Adresa - Ulice: 21. Číslo popisné: 22. Číslo orientační: 23. Obec:

24. Část obce, městská část: 25. Kraj (dle NUTS-3): 26. PSČ:

3.Místo podnikání (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa  - Ulice: 28. Číslo popisné: 29. Číslo orientační: 30. Obec:

31. Část obce, městská část: 32. Kraj (dle NUTS-3): 33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky: 35. Číslo účtu: 36. Kód banky: 37. Specifický symbol:

csv_S3111002.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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5. Statutární zástupci právnické osoby 
38. Příjmení: 39. Jméno: 40. Rodné číslo: člen ČSV - ANO/NE

/

/

/

6. Druh a hodnota nového zařízení uvedeného v části D přílohy č. 2 NV

Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická zařízení ke zvedání) Kč

Přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu včelstev) Kč

Palety (podstavce k umístění úlů) Kč

Celková hodnota pořízeného zařízení Kč
 

7. Počet včelstev, se kterými žadatel kočuje (min. 20 včelstev) ks
 

8. Povinné přílohy  

8.1. při předložení požadavu:  

8.2. při doložení dokladů:
– originály účetních dokladů  

– fotodokumentace nebo technická dokumentace

csv_S3111002.01

tel: +420 224 932 423

– kopie potvrzení akreditované labolatoře o provedení vyšetření měli na mor včelího plodu

– soupiska účetních dokladů

Český svaz včelařů
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Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění.

Razítko místa příjmu požadavku*:

 
  

1. Údaje o žadateli  
1. Název firmy vč. právní formy: 2. FO PO1)

3. Příjmení chovatele: 4. Jméno chovatele: 5. Rodné číslo:

6. Identifikační číslo: 7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8. Předmět podnikání:

7.a. Jsem plátcem DPH:            7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:  8.a. Jsem členem ČSV:            

ANO/NE   ANO/NE   ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:              

 ANO/NE    Název sdružení
9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10. Číslo popisné: 11. Číslo orientační: 12. Obec:

13. Část obce, městská část: 14. Kraj (dle NUTS-3): 15. PSČ:

16. Telefon: 17. Fax: 18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele: 19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku:

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)  
20. Adresa - Ulice: 21. Číslo popisné: 22. Číslo orientační: 23. Obec:

24. Část obce, městská část: 25. Kraj (dle NUTS-3): 26. PSČ:

3.Místo podnikání (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa  - Ulice: 28. Číslo popisné: 29. Číslo orientační: 30. Obec:

31. Část obce, městská část: 32. Kraj (dle NUTS-3): 33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky: 35. Číslo účtu: 36. Kód banky: 37. Specifický symbol:

ČSV3111001.01

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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5. Statutární zástupci právnické osoby2)  
38. Příjmení: 39. Jméno: 40. Rodné číslo: člen ČSV - ANO/NE

/

/

/

Vzdělávací akce, na jejichž konání požaduji dotaci:  

6. Pořádání praktických kurzů pro chovatele včel 3)  

bez ohledu na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"),

zaměřených na tematiku uvedenou v části A přílohy č. 1 nařízení vlády 197/2005 Sb., v platném

znění (dále jen "NV"). Dotace na jednotlivý praktický kurz činí 6 000 Kč:

na praktických kurzů požaduji  Kč
 

7. Pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele,  

zaměřených na tematiku uvedenou v části B přílohy č. 1 NV. Dotace na jedodenní seminář činí 

6 000 Kč, dotace na nejméně dvoudenní seminář činí 12 000 Kč:  

na jednodenních seminářů požaduji  Kč

na dvou a vícedenních seminářů požaduji  Kč

8. Pořádání přednášek pro chovatele včel, 4)  

zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1 NV. Dotace na jednotlivou přednášku

činí 3 000 Kč:

na přednášek pro chovatele požaduji  Kč

9. Vedení včelařských kroužků pro děti a mládež,  

zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1 NV. Dotace na vedení jednotlivého

včelařského kroužku činí 15 000 Kč za kalendářní rok:

na vedení včelařských kroužků požaduji  Kč

Na vzdělávací akce podle bodu 6, 7, 8 a 9 požaduji celkovou dotaci  

Kč

csv_S3111001.02

tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů
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10. Druh a hodnota nového zařízení uvedeného v části A přílohy č. 2 NV,
na které požaduji dotaci:

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu 
odstředivé síly – medomet) Kč

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho

úpravu do pastovité konzistence) Kč

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) Kč

Dekantační nádoba (nádoba sloužící k hrubému čistění vytočeného medu)
a nádoba určená k cezení medu Kč

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) Kč

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) Kč

Nádoba umožňující míchání, popřípadě temperaci medu před plněním Kč

Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů) Kč

Zařízení pro chlazené sklady (technologické vybavení prostoru s regulovanou teplotou 

a vlhkostí sloužící pro skladování medu a plástů) Kč

Nádoby na med (konve, sudy) Kč

Refraktometr Kč

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) Kč

Zařízení pro získávání pylu Kč

Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, monitorovací podložky) Kč

Jednoúčelový mechanický ometač Kč

Kč

Celková hodnota pořízeného zařízení Kč

 
11. Pořízení nových nástavkových úlů

pro chovatele včel evidovaného v ústřední evidenci vedené u ČMSCH, a.s., nejdříve 

v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání požadavku 

dle § 4 odst. 1 písm. f) NV.

  

Rok první registrace v ústřední evidenci ČMSCH, a.s.

Počet úlů, na které požaduji dotaci (max. 4 úly)

  

csv_S3111001.3

tel: +420 224 932 423

Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg

Český svaz včelařů
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12. Povinné přílohy

12.a.  při podání požadavku: kopie živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost
12.b.  při předložení dokladů:

13. Čestné prohlášení

* žadatel nevyplňuje 43. Razítko a podpis oprávněné osoby:
1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba
2) v případě ZO a OO ČSV se uvedou osoby zapsané v registračním listě
3) nejvýše na 2 praktické kurzy vedené přednášejícím v jednom dni
4) nejvýše na 2 přednášky  vedené přednášejícím v jednom dni

41. Místo vyhotovení: 42. Datum (den, měsíc, rok):

csv_S3111001.01

tel: +420 224 932 423

        – originální účetní doklady pro podpory podle bodů 6, 7, 8, 9, 10 a 11
        – soupiska účetních dokladů
        – fotodokumentace k zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus je vyšší než 40 000 Kč

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní 
odpovědnosti v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů 
uvedených v požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů 
a na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního 
rozpočtu, dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; 
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele, 
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a  svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci  dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice  95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných  na základě tohoto požadavku budou 
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být 
zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie.

Český svaz včelařů
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9. Čestné prohlášení

* žadatel nevyplňuje 43. Razítko a podpis oprávněné osoby:
1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba

41. Místo vyhotovení: 42. Datum (den, měsíc, rok):

csv_S3111002.3

tel: +420 224 932 423

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní 
odpovědnosti v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů 
uvedených v požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a 
na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, 
dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; 
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele, 
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a  svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci  dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice  95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných  na základě tohoto požadavku budou 
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být 
zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie.

Český svaz včelařů
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10. Čestné prohlášení

43. Razítko a podpis oprávněné osoby:
* žadatel nevyplňuje
1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba
2) v případě OO ČSV se uvede příjemce pošty
3) v případě ZO a OO ČSV se uvedou osoby zapsané v registračním listě

41. Místo vyhotovení: 42. Datum (den, měsíc, rok):

CSV_S3111003.03

tel: +420 224 932 423

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní odpovědnosti 
v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených 
v požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a 
na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, 
dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; 
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele, 
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a  svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci  dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice  95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných  na základě tohoto požadavku budou 
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být 
zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie.

Český svaz včelařů
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Strana 3

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření rozbory medu
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz
 

8. Čestné prohlášení

 

 

43. Razítko a podpis oprávněné osoby:
* žadatel nevyplňuje
1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba
2) nejvýše 4 rozbory medu od 1 chovatele včel.

41. Místo vyhotovení: 42. Datum (den, měsíc, rok):

CSV_S3111003.03

tel: +420 224 932 423

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní odpovědnosti 
v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených 
v požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a 
na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, 
dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; 
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele, 
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a  svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci  dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice  95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných  na základě tohoto požadavku budou 
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být 
zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie.

Český svaz včelařů
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Strana 3

Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace 115 24  Praha 1

na opatření obnova včelstev
Český svaz včelařů e-mail: dotace@vcelarstvi.cz
 

8. Čestné prohlášení

 

43. Razítko a podpis oprávněné osoby:

* žadatel nevyplňuje

1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba

41. Místo vyhotovení: 42. Datum (den, měsíc, rok):

CSV_S3111003.03

tel: +420 224 932 423

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní 
odpovědnosti v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených 
v požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a 
na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, 
dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; 
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu 
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele, 
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a  svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci  dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice  95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných  na základě tohoto požadavku budou 
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být 
zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie.

Český svaz včelařů
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SOUPISKA účetních dokladů k opatření TECHNICKÁ POMOC

s DPH bez DPH s DPH

Celkem

Celkem

Poznámka:

Razítko/podpis:

Datum:

*) v případě uplatnění DPH u příslušného FÚ, uveďte částku bez DPH

Soupiska dokladů na nové nástavkové úly pro začínající včelaře dle bodu 11. požadavku
Číslo předložené faktury 
na úly

Počet úlů               
(max 4 ks)

Požadovaná dotace        Částka v Kč

Jméno a příjmení FO nebo název PO

Číslo předložené faktury  
na zařízení Čáska v Kč*) Přiznaná částka v Kč (vyplňuje SZIF)

bez DPH

Doklady na pořízené nového zařízení dle bodu 10. požadavku
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Sekretariát RV ČSV, o.s., předává doklady na SZIF ve 3 termínech:
• 28. 2.2014
• 31. 5.2014
• 31. 8.2014

Po obdržení prostředků od SZIF poukáže sekretariát RV ČSV, o.s., SOUV-VVC, o.p.s., fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace 
podle opatření technická pomoc – vzdělávací činnost.

POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 4 bod (1) písm. d) TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
CHOVATEL VČEL

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
vyplněný požadavek na poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZA-
ŘÍZENÍ. Originály daňových dokladů prokazujících pořízení zařízení (nebo jejich úředně ověřené 
kopie), kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky, pokud je má v době odeslání požadavku.
u nového zařízení v hodnotě nad 40 000 Kč/ za jeden kus je nutné přiložit i fotodokumentaci

do 20. 8. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
originály daňových dokladů prokazujících pořízení zařízení (nebo jejich úředně ověřené kopie), 
kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky
u nového zařízení v hodnotě nad 40 000 Kč/ za jeden kus je nutné přiložit i fotodokumentaci

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

do 31. 8. SZIF doručí
vyúčtování žádostí o dotace doplněné doklady prokazujícími pořízení zařízení

po obdržení 

prostředků 

od SZIF

chovatelům 
včel

poukáže
jednotlivým chovatelům fi nanční prostředky ve výši jim přiznané dotace podle opatření TECHNIC-
KÁ POMOC – POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!

POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 4 bod (1) písm. f) TECHNICKÁ POMOC – NÁSTAVKOVÉ ÚLY 
– POUZE PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE
CHOVATEL VČEL

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
vyplněný požadavek na poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ NO-
VÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ. Originály daňových dokladů prokazujících pořízení nových nástav-
kových úlů (nebo jejich úředně ověřené kopie), kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky, 
pokud je má v době odeslání požadavku.

do 20. 8. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
originály daňových dokladů prokazujících pořízení nových nástavkových úlů (nebo jejich úředně 
ověřené kopie), kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření TECHNICKÁ POMOC – POŘÍZENÍ NOVÝCH 
NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ

do 31. 8. SZIF doručí
vyúčtování žádostí o dotace doplněné doklady prokazujícími pořízení nových nástavkových úlů

po obdržení 

prostředků 

od SZIF

chovatelům 
včel

poukáže
jednotlivým chovatelům fi nanční prostředky ve výši jim přiznané dotace podle opatření TECHNIC-
KÁ POMOC – POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!
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POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 5 odst. (1) písm. a) BOJ PROTI VARROÁZE 1) – ÚHRADA 
NÁKLADŮ NA LÉČIVA
CHOVATEL VČEL 

Termín* Komu Co/činnost

do 1. 6. ZO ČSV, o. s. sdělí
množství léčiv, které bude požadovat

ZO ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 5. 6. OO ČSV, o. s. doručí
požadavek na množství léčiv za ZO ČSV, o.s.

po obdržení prostředků 

od OO ČSV, o. s.

chovatelům 
včel

vyplatí
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE - 
ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA 

OO ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
souhrnný požadavek na dotaci podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE 1) - ÚHRADA 
NÁKLADŮ NA LÉČIVA

do 10. 8. VÚVč.,s. r. o., 
Dol

doručí 
souhrnnou objednávku na léčiva (max. 3 obj. za OO ČSV, o. s.)

do 20. 8. sekretariátu 
RV ČSV, o. s.

doručí
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení léčiv pro ZO v okrese NA NE-
DOTOVANÉ FAKTURY

po obdržení prostředků 

od sekretariátu RV ČSV, 

o. s.

ZO ČSV, o. s. poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE- 
ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
žádost o dotaci na všechny předměty dotace podle opatření BOJ PROTI VARROÁZE- 
ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA

do 31. 8. SZIF doručí
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pořízení předmětů podpory podle opat-
ření BOJ PROTI VARROÁZE- ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA

po obdržení prostředků 

od SZIF

OO ČSV, o. s. poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace na všechny předměty podpory podle opat-
ření BOJ PROTI VARROÁZE- ÚHRADA NÁKLADŮ NA LÉČIVA

*    Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!
1)    Požadavek na předepsaném formuláři obsahující souhrnné požadavky na úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B 
        přílohy č. 2 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: 

Formuláře požadavků a doklady o pořízení léčiv (podklady pro vyúčtování dotací) od ZO ČSV, o. s., se zasílají na sekretariát RV ČSV, 
o. s., výhradně prostřednictvím OO ČSV, o. s.

POZNÁMKA: 

Nedotované faktury je třeba uhradit v plné výši, dotace na ně bude poskytnuta zpětně.
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POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 5 odst. (1) písm. b) BOJ PROTI VARROÁZE – ÚHRADA 
NÁKLADŮ SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU
ZO ČSV, o. s. 

Termín* Komu Co/činnost

do 5. 6. OO ČSV, o. s. sdělí
počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou v zimním období 2013/2014 
a doloží identifi kační údaje chovatelů včel, kteří tuto techniku aplikovali 1), včetně 
podpisů a podpisu pověřeného pracovníka, který aplikaci provedl

po obdržení prostředků 

od OO ČSV,

o. s.

chovatelům včel vyplatí
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace na opatření BOJ PROTI VARROÁZE 
– ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU

OO ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu RV 
ČSV, o. s.

doručí
souhrnný požadavek na dotaci na všechny předměty podpory podle opatření boj 
proti varroáze, doplněnou o počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou 
a identifi kačními údaji chovatelů včel, kteří tuto techniku aplikovali 1), včetně 
podpisů a podpisu pověřeného pracovníka, který aplikaci provedl, soupisky

po obdržení prostředků 

od sekretariátu RV ČSV, 

o. s.

ZO ČSV, o. s. převede
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace na opatření BOJ PROTI VARROÁZE 
- ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
souhrnnou žádost o dotaci na opatření BOJ PROTI VARROÁZE 1) ÚHRADA 
NÁKLADŮ SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU
doručí
počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou a identifi kační údaje chovatelů 
včel, kteří tuto techniku aplikovali 1), včetně podpisů a podpisu pověřeného pra-
covníka, který aplikaci provedl, soupisky 

po obdržení prostředků 

od SZIF

OO ČSV, o. s. poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace na opatření BOJ PROTI VARROÁZE 
- ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S APLIKACÍ AEROSOLU

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!
1) Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání, RČCH, počet ošetřených včel-

stev, datum ošetření aerosolem a podpis. Dále razítko a podpis za ZO ČSV, příjmení a podpis kdo ošetření provedl.

UPOZORNĚNÍ: 

Formuláře požadavků a doklady o použití aerosolové techniky (podklady pro vyúčtování dotací) od ZO ČSV, o. s., se zasílají na sekre-
tariát RV ČSV, o. s., výhradně prostřednictvím OO ČSV, o.s.

POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
v platném znění, § 6 odst. (1) RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČELSTEV – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ
CHOVATEL VČEL

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

doručí
vyplněný požadavek na poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ 
VČELSTEV – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ. Kopii potvrzení akreditované laboratoře o pro-
vedení vyšetření měli na mor včelího plodu,
originály daňových dokladů prokazujících pořízení zařízení (nebo jejich úředně ověřené 
kopie), kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky, fotodokumentace nebo technická 
dokumentace, pokud je má, v době odeslání požadavku

do 20. 8. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

doručí
originály daňových dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev (nebo 
jejich úředně ověřené kopie), kopie příjmových dokladů, včetně jejich soupisky, fotodoku-
mentaci nebo technickou dokumentaci
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SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost
do 30. 6. SZIF doručí

souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČEL-
STEV – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ

do 31. 8. SZIF doručí
vyúčtování žádosti o dotace doplněné doklady prokazujícími pořízení zařízení

po obdržení 
prostředků 
od SZIF

chovatelům včel poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ 
VČELSTEV – INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ

*  Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!

POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 7 ÚHRADA NÁKLADŮ NA ROZBORY MEDU
CHOVATEL VČEL

Termín* Komu Co/činnost

v dohodě 

s akreditovanou 

laboratoří

akreditované laboratoři objedná
provedení rozboru medu a zaplatí fakturovanou částku (laboratoř sníží chovateli včel 
účtovanou cenu za rozbory medu o výši dotace)

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ, PŘÍPADNĚ CHOVATEL

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

doručí
vyplněný požadavek na poskytnutí dotace na opatření ÚHRADA NÁKLADŮ NA ROZBO-
RY MEDU
kopii dokladu o akreditaci laboratoře

do 20. 8. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

prokáže
počet a datum provedených rozborů medu a doloží identifi kační údaje chovatelů včel, včet-
ně registračního čísla chovatele z ČMSCH, a. s., kteří tyto rozbory nechali provést1)

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření ÚHRADA NÁKLADŮ NA ROZBORY 
MEDU

do 31. 8. SZIF prokáže
počet provedených rozborů medu a doloží identifi kační údaje chovatelů včel, kteří tyto 
rozbory nechali provést1)

po obdržení 

prostředků 

od SZIF

akreditovaným 
laboratořím,
případně chovatelům

poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření ÚHRADA NÁKLADŮ 
NA ROZBORY MEDU

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!
1) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifi kační číslo, 

bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní fi rmu či název, sídlo a identifi kační číslo bylo-li přiděleno, jde-li o práv-
nickou osobu, RČCH.
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POSTUP ČLENŮ ČSV pro poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, § 8 odst. (1) OBNOVA VČELSTEV – CHOV VČELÍCH 
MATEK Z UZNANÉHO ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU NA ÚZEMÍ ČR
CHOVATEL MATEK

Termín* Komu Co/činnost

do 20. 6. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

doručí
vyplněný požadavek na poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV – CHOV 
VČELÍCH MATEK

do 20. 8. sekretariátu RV ČSV, 
o. s.

doručí
seznam odběratelů včelích matek s uvedením počtu odebraných matek, přesnou adresou 
odběratele,
při osobním odběru vedle úplné adresy, čitelné jméno i podpis kupujícího,
při zasílání poštou i doložení podacího lístku s uvedením hmotnosti zásilky a doklad o do-
bírce (složenka typu C) nebo výpis z účtu o přijaté platbě,
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících počet prodaných včelích matek, 
včetně jejich soupisky, jehož nedílnou součástí je uvedení čísel z matriky včelích matek

SEKRETARIÁT RV ČSV, o. s.

Termín* Komu Co/činnost

do 30. 6. SZIF doručí
souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na opatření OBNOVA VČELSTEV – CHOV VČE-
LÍCH MATEK

do 31. 8. SZIF doručí
vyúčtování žádostí o dotace, seznam chovatelů včelích matek z uznaného šlechtitelského 
programu od CHK
seznamy odběratelů a originály, případně úředně ověřené kopie dokladů prokazujících po-
čet prodaných včelích matek, jehož nedílnou součástí je uvedení evidenčních čísel z matriky 
včelích matek

po obdržení 

prostředků 

od SZIF

chovatelům
včelích matek

poukáže
fi nanční prostředky ve výši přiznané dotace podle opatření OBNOVA VČELSTEV – CHOV 
VČELÍCH MATEK

* Termínem je datum prokazatelného doručení, nikoli datum poštovního razítka!
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Dotace

METODICKÝ POSTUP PŘI ČERPÁNÍ DOTACE NA KOMPRESORY 
K AEROSOLOVÝM VYVÍJEČŮM A  NA AEROSOLOVÉ VYVÍJEĆE K OŠETŘENÍ 
VČELSTEV PROTI VARROÁZE V ROCE 2014
Ošetření včelstev aerosolem prostředkem  Varidol nebo M1 AER 
pozdě na podzim je nejúčinnějším způsobem tlumení varroázy 
včel. Tím, že není v období aplikace přípravku ve většině včelstev 
zavíčkovaný plod, dociluje se nejen vyšší účinnosti tlumení one-
mocnění, ale i předcházení rezistence roztoče Varroa destructor 
k používaným přípravkům.

Z výše uvedených důvodů je nutné metodu aerosolového ošet-
ření využít u maximálního počtu včelstev. Chovatelům včel je 
poskytována podpora na základě nařízení vlády č. 197/2005 Sb., 
v platném znění, na nákup léčiv k tlumení varroázy a na vlastní 
aerosolové ošetření.

Podpora podle nařízení vlády číslo č. 197/2005 Sb. se však ne-
vztahuje na kompresory, které jsou zdrojem stlačeného vzduchu 
ani na aerosolové vyvíječe. Proto ČSV, o. s., poskytne v roce 2014 
z vlastních zdrojů dotaci na tato zařízení.

(1) Dotace se poskytne na kompresory, které jsou určeny jako 
zdroj stlačeného vzduchu pro aerosolové vyvíječe a na aero-
solové vyvíječe vedené v seznamu Veterinárních prostředků, 
u ÚSKVBL Brno, pomocí nichž se ošetřují včelstva za úče-
lem tlumení varroázy.

(2) Dotace se poskytne na nákup nových kompresorů a aero-
solových vyvíječů zakoupených od 1. ledna do 30. listopadu 
2014, výhradně organizačními složkami (ZO a OO) ČSV, 

o. s., na řádnou objednávku. ZO a OO ČSV, o.s., je povedou 
v evidenci majetku nejméně 5 let.

(3) Dotace se poskytne na nákup KOMPRESORŮ do výše 70 % 
nákupní ceny, nejvýše však 15 000 Kč. 

(4) Na AEROSOLOVÉ VYVÍJEČE se dotace poskytnete 
do 50 % nákupní ceny, nejvýše však 2 200 Kč.

(5) O dotaci požádají ZO ČSV, o. s., případně OO ČSV, o. s., 
nejpozději do 10. prosince 2014 sekretariát RV ČSV, o. s., 
Křemencova 8, 115 24 Praha 1. V žádosti uvedou číslo ban-
kovního účtu, na nějž má být dotace převedena, a současně 
k žádosti přiloží originál faktury za nákup kompresoru nebo 
aerosolového vyvíječe.

(6) Sekretariát RV ČSV, o.s., prověří formální správnost žádosti 
a poukáže do 14 dnů na účet žadatele příslušnou dotaci. 
Současně s prostředky zašle sekretariát na kontaktní adresu 
uvedenou v žádosti rozhodnutí o přidělení dotace.

(7) Upozorňujeme, že v případě poskytnutí dotace nelze použít 
na nákup kompresoru žádný další příspěvek z veřejných 
prostředků (obce, kraje, fondy EU a podobně).

Vladimír LNĚNIČKA

odborné oddělení sekretariátu RV ČSV, o.s.

AKTUÁLNÍ CENÍK LÉČIV VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VČELAŘSKÉHO
č. přípravek balení cena za balení  v Kč 

včetně DPH

1 Formidol 40 ml - proužky do úlu karton 120 desek (60 balení po 2 ks)  3 120,00 Kč 

2 Formidol 40 ml - proužky do úlu karton 20 desek (10 balení po 2 ks)  540,00 Kč 

3 Gabon PF 90 mg - použky do úlu - jen na veterinární předpis jedno balení  = 50 proužků  625,00 Kč 

4 Gabon PA 1,5 mg - proužky do úlu - jen na veterinární předpis jedno balení  = 50 proužků  575,00 Kč 

5 Varidol 125 mg/ml - jen na veterinární předpis 5 ml lahvička s návodem  46,00 Kč 

6 Varidol 125 mg/ml + fumigační pásky - jen na veterinární 
předpis

5 ml lahvička s návodem + 50 fum. 
pásků

 100,00 Kč 

7 M-1 AER 240 mg/ml - jen na veterinární předpis 2,5 ml lahvička s návodem v krabičce  57,00 Kč 

8 MP - 10 FUM s fumigačními pásky - jen na veterinární předpis 5 ml lahvička s návodem + 50 fum. 
pásky v krabičce

 110,00 Kč 

9 Fumigační pásky 50 pásků  64,00 Kč 

• Při odběru léčiv do částky 1 000 Kč se přičítá obchodní 
přirážka 20 %.

• Při rozesílání objednávky na více míst účtujeme balné 
100 Kč na každou adresu navíc!

• Fumigační pásky dodáváme společně s lahvičkou léčiva 
a návodem.

• Pozor, Formidol 40 ml dodáváme pouze v nenačatých krabi-
cích po 120 nebo 20 deskách.

• Po otevření krabice je nutno jednotlivá balení spotřebovat 
do 30 dnů.

• Hromadné objednávky se zárukou dodání do 30. června 
přijímáme do 15. dubna 2014.

• Objednávky vyřizujeme v pořadí, jak jsme je obdrželi.

• Objednávky OO ČSV za dotované 30 % ceny MUSÍ být 
potvrzeny PRAKTICKÝM veterinárním lékařem. 

• Výzkumný ústav včelařský vyřizuje nevíce 3 objednávky 
na okres v roce.

Prosíme organizace, aby léčiva na podzimní ošetření požadovali 
v červenci až srpnu.

Za Výzkumný ústav včelařský Dol Dr. Ing. František Kamler
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