
OBĚŽNÍK č. 2/2013 
Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

tel.: 224 934 082, 224 932 421, fax: 224 934 977, e-mail: info@vcelarstvi.cz 
den vydání:  12 . 11. 2013 

Určeno: všem organizačním jednotkám Českého svazu včelařů, o.s. 
 

Dne 11. listopadu 2013 bylo Českému svazu včelařů, o.s., doručeno rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství ČR reg.č. 838/2013-7240Sý ze dne 7. listopadu 2013 o poskytnutí dotace  v rámci 
dotačního programu 1.D. Podpora včelařství. 
 

1. Sazba dotace činí 138,- Kč na jedno zazimované včelstvo. 
 
Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli důvodů celá požadovaná částka dotace 1.D., vraťte příslušnou 
nevyplacenou částku dotace na účet číslo 109005390/0300, vedený u ČSOB, a.s. (jako variabilní 
symbol uveďte evidenční číslo ZO ČSV, o.s.), nejpozději do 30. listopadu 2013 včetně. Tuto 
skutečnost oznamte též písemně na sekretariát RV ČSV, o.s. , Křemencova 8, 115 24 Praha 1 a to na 
„Seznamu nevyplacené-vrácené dotace 1.D. v roce 2013 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e. 
oběžníku č. 1/2013). Zdůrazňujeme, že je nutné uvést v „Seznamu“ ve sloupci 7 důvod toho, proč 
nebyla dotace vyplacena (např. nedostavení se žadatele k výplatě,  nesplnění předmětu dotace nebo 
úmrtí žadatele) a  datum, kdy daná situace vznikla. Další podrobné informace a závazné termíny 
najdete v oběžníku č. 1/2013.  

2. Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D. 
 
Stejně jako v minulém roce byly ČSV,o.s. poskytnuty prostředky na úhradu nákladů spojených 
s administrací dotace 1.D. Náhrada nákladů spojených s administrací dotace je rozdělena  mezi 
sekretariát RV ČSV (sekretariát), okresní a základní organizace (ZO, OO).  
Postup k provedení vyúčtování nákladů na administraci dotace 1.D.: 
 Okresní organizace ČSV, o.s., která tak ještě neučinila na základě výzvy zaslané elektronickou 
poštou dne 10.10.2013, zašle obratem nejpozději do 20.11.2013 na sekretariát nejlépe e-mailem na 
adresu rueckerova@vcelarstvi.cz údaje funkcionáře (titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 
číslo účtu, na který se mají finanční prostředky z dohody o provedení práce zaslat), který na základě 
dohody o provedení práce uzavřené s ČSV, o.s., provede vyúčtování nákladů základních organizací 
v obvodu svého okresu. OO ČSV, o.s., která má v celkovém součtu žádajících o dotaci 1.D. v roce 2013 
více než 8 000 včelstev (rozumná mírná odchylka se připouští), může dodat sekretariátu osobní údaje 
dvou svých funkcionářů, kteří ve vzájemné spolupráci vyúčtování provedou (tyto OO již byly v dopise 
ze ze dne 10.10.2013 určeny). Limity výše nákladů jednotlivých základních organizací jsou uvedeny 
v tabulkách. Každá OO ČSV obdrží k rukám určeného funkcionáře svou tabulku s názvem 
„Administrace dotace 1.D. za rok 2013“. Každá okresní organizace obdrží též částku a to pro každý 
okres stejnou na úhradu svých nákladů na administraci. 
 Sekretariát ihned po obdržení podpory včelařství od MZe ČR zašle na jednotlivé OO ČSV, o.s., 
částku určenou dle limitů stanovených v tabulkách.  

OO ČSV prostřednictvím svého funkcionáře, který má uzavřenou DPP se svazem, oznámí 
všem svým ZO ČSV, o.s., limity náhrad nákladů a vyzve je k předložení dokladů o nákladech, které ZO 
ČSV vynaložila na administraci dotace 1.D.  Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. 
cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy – příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, psací 
potřeby, atd.), poštovné (korespondenční lístky, poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), 
nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NE OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří 
prováděli kontroly stanovišť, telefonní dobíjecí kupony, apod. ZO i OO musí vždy předložit originály 
dokladů! 

mailto:rueckerova@vcelarstvi.cz


ZO ČSV, o.s., předloží doklady v termínu tak, aby mohlo být vyúčtování za celý okres posláno 
na sekretariát do 10. 12. 2013. OO ČSV, o.s., si kontakt se ZO ČSV, o.s., ve svém obvodu a průběh 
výplat proti dokladům nákladů zorganizuje podle místních podmínek. Pokud ZO ČSV, o.s, nevyčerpají 
své limity, může je OO ČSV, o.s., použít na převyšující náklady jiné ZO ČSV nebo na své náklady 
související s administrací dotace 1.D. Stejně tak, nedočerpá-li jednotlivá okresní organizace částku na 
úhradu svých nákladů na administraci, může ji použít ve prospěch jiné nebo jiných základních 
organizací ve svém obvodu. To vše tak, aby byla dočerpána celková částka dotace, zaslaná příslušné 
OO ČSV.  

Částky dotace zaslané na jednotlivé OO ČSV, o.s., k použití na proplácení nákladů ZO ČSV, 
o.s., jakož i částky zaslané na pokrytí nákladů jednotlivých okresních organizací na administraci 
dotace 1.D. určení funkcionáři okresních organizací vyúčtují a toto vyúčtování zašlou na sekretariát 
RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1 nejpozději do 10. 12. 2013. Do tohoto data musí být také 
vráceny případně nevyplacené částky, a to na účet číslo 109005390/0300. Jako variabilní symbol je 
třeba uvést evidenční číslo okresní organizace např. 30700. Sekretariát pak po obdržení všech 77 
vyúčtování zaslaných z okresních organizací provede konečné vyúčtování. 

 
3. Vydávání potvrzení o umístění včelstev a kontroly 

 
ZO, na jejichž území mají žadatelé umístěna včelstva, avšak nejsou jejich členy, je povinna potvrdit 
formulář „Potvrzení o umístění včelstev“ (str. 15 příloha Včelařství č. 8/2013) samozřejmě za 
podmínky, že včelstva splňují předmět dotace, což v případě potřeby mohou zjistit kontrolou 
stanoviště. Pokud ZO odmítne vydat potvrzení bezdůvodně, ač včelstva na jejím území jsou v počtu 
dle žádosti a síle dle požadavků dotace, pak odpovídá za škodu, která nevyplacením dotace vznikne 
na straně žádajícího chovatele. Potvrzení o umístění včelstev musí být předloženo žadatelem 
mateřské ZO nejpozději v den výplaty dotace. ZO nemůže bez důvodu dle příslušného předpisu 
vztahujícího se k dotaci odmítnout přijmout žádost, odmítnout vyplatit dotaci nebo odmítnout vydat 
potvrzení o umístění včelstev. 
V případě kontrolou zjištěných rozdílů, např., že včelstva žadatele na stanovišti nejsou, jsou v menším 
počtu, obsedají méně než 7 rámků, a důvod rozdílu žadatel prokazatelně nedoloží nebo se žadatel 
bezdůvodně kontrole vyhýbá, dotace vyplacena nebude.  Tyto závěry z kontroly musí být uvedeny 
v protokolu o kontrole. 
Apelujeme na funkcionáře ZO i žadatele, aby se oprostili od případných projevů nevraživosti a 
záležitosti dotace řešili s nadhledem. Pozitivum, které pro funkcionáře ZO z potvrzování o umístění 
včelstev vyplývá je, že ZO tak zjistí, v jakém stavu včelstva žadatele ať již člena ze sousední organizace 
nebo nečlena jsou. 
 

4. Upozornění MZe ČR  - DŮLEŽITÉ ! 
 
Při kontrolách evidence včelstev v ústřední evidenci, vedené podle plemenářského zákona, byl 
v minulých letech zjištěn nesoulad mezi počty včelstev uváděných v žádostech chovatelů včel o dotaci 
1.D a počty včelstev v ústřední evidenci zvířat vedené ČMSCH, a.s. MZe ČR apeluje na všechny 
chovatele včel, aby řádně hlásili pověřené osobě – Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. počty 
včelstev na jednotlivých stanovištích k 1. září kalendářního roku tak, jak ukládá § 80 vyhlášky č. 
136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených zákonem č. 154/2000 Sb.. Nesoulad údajů uváděných v Příloze 
k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) s databází evidence 
hospodářských zvířat může být důvodem pro nevyplacení dotace. V případě kontrol poskytovatele 
dotace na oprávněnost čerpání dotací u jednotlivých chovatelů včel by zjištěné rozdíly nebo 
neexistence evidence u ČMSCH, a.s znamenala nesprávné čerpání dotace, čímž by se konečný 
příjemce – chovatel včel vystavil nebezpečí vrácení dotace a to včetně případného penále. 
 



5. Upozornění SZIF k poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu 
v rámci opatření „boj proti varroáze“ 

 
Při kontrolách administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen „Fond“) bylo 
zjištěno, že pro poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu v rámci opatření 
„boj proti varroáze“ nedostává Fond od základních organizací úplné a věrohodné podklady o 
provedených ošetřeních. V podstatě každá základní organizace používá své vlastní tiskopisy, z nichž 
mnohé neobsahují předepsané údaje o provedených aplikacích a identifikační údaje chovatelů včel 
předepsané nařízením vlády. 
Proto Fond bude nárok o tuto dotaci posuzovat pouze na základě „seznamů“ od ZO ČSV, které budou 
obsahovat tyto základní údaje chovatelů včel: 

1. Registrační číslo (přidělené ČMSCH, a.s.), 
2. Příjmení a jméno, 
3. Adresu trvalého pobytu nebo místa podnikání, 
4. Datum narození, 
5. Datum aplikace aerosolu, 
6. Počet ošetřených včelstev, 
7. Podpis včelaře (popřípadě podpis pověřeného pracovníka, který aplikaci provedl). 

Pro zjednodušení Vaší práce je v příloze uveden vzor tohoto tiskopisu. Tento tiskopis bude k dispozici 
ke stažení na webových stránkách ČSV, o.s.. 
Výše uvedené údaje jsou pro Fond nezbytné při rozhodování o poskytnutí této dotace! 
 

6. Volba nového předsedy ČSV 
 

Dle Usnesení RV ČSV ze dne 10. 11. 2013 (plné znění usnesení najdete zde - 
http://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf) vzdali se funkce členů 
PRV 4 členové a zbývající členové PRV byli následně odvoláni,  mimořádné volební zasedání RV se 
bude konat v období do 10. 1. 2014 a nový předseda ČSV bude volen z kandidátů, u nichž budou 
naplněny tyto podmínky kandidatury: 

a) návrh na kandidáta na předsedu ČSV, o.s. podává okresní organizace ČSV,o.s., 
b) navrhovaný kandidát kandidaturu přijme, doloží svůj profesní životopis s vyplněným 

dotazníkem (připraví sekretariát ČSV) a doklad o své trestní bezúhonnosti a 
bezdlužnosti ne starší 3. měsíců, 

c) kandidatury jsou přijímány do 10. 12. 2013, 
d) přijímají se kandidatury pouze písemné a zaslané na adresu sekretariátu RV ČSV, o.s. 

Křemencova 8, 115 24 Praha 1, připouští se též elektronická podání na adresu 
sekretariat@vcelarstvi.cz. 

e) nesplnění termínu jakož i dalších výše uvedených podmínek kandidatury znamená, že 
návrh kandidáta nebude brán v úvahu.  

 
Za řádné plnění všech úkolů všem funkcionářům děkujeme! 

Za Český svaz včelařů, o.s.: 
 RNDr. Václav Švamberk, v.r. Ing. Petr Krejčík, v.r. 
 předseda tajemník 
 
Příloha: vzor tiskopisu k bodu 5 oběžníku – ošetření aerosolem 
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