Za jakých podmínek lze získat EURODOTACE dle nařízení vlády
č. 197/2005 Sb., v platném znění
Tento článek si klade za cíl reagovat na nejčastější dotazy, které souvisejí s poskytováním
„EURODOTACÍ“ chovatelům včel v roce 2018. Podrobné pokyny byly zveřejněny v našem časopise
Včelařství č. 1/2018, na www.vcelarstvi.cz a www.szif.cz. Jejich součástí jsou i platné formuláře pro
podání požadavků a lhůty pro doložení všech dokumentů na ČSV.

Úloha ČSV při administraci eurodotací v roce 2018
Pro včelařský rok 2018 je pro chovatele včel v ČR určena dotační částka v celkové výši 63 863 596 Kč.
ČSV shromažďuje požadavky jednotlivých chovatelů včel. U doručených požadavků provádí evidenci a
základní administraci, v případě neúplných požadavků vyzývá chovatele k doplnění povinných údajů,
zpracovává přehledy dle pokynů Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) a provádí
další nezbytné úkony související s administrací eurodotací.

Úloha Fondu při zajištění eurodotací
Fond na základě požadavků doručených od ČSV provádí administrativní kontrolu a výpočet dotace. Pokud
výše všech oprávněných nároků přesáhne pro příslušný včelařský rok finanční částku určenou na dotace pro
chovatele včel, upravuje u vybraných opatření výši oprávněných nároků koeficientem krácení, např.
v roce 2017 ve výši 0,4359 (krácení se netýká dotací poskytovaných v rámci opatření technická pomoc –
vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, boj proti varroáze, úhrada nákladů na rozbory medu a
obnova včelstev).
Fond každoročně do 15. října poukazuje celou částku dotace na ČSV, který bezprostředně po přijetí
finančních prostředků na účet provádí jejich rozesílání jednotlivým chovatelům včel.

Kdo může získat dotaci?
Dotace jsou určeny pro chovatele včel. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je
evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., (dále jen „ČMSCH“).
Na ČMSCH je nutno se přihlásit bez ohledu na to, zda začínající chovatel včel v okamžiku přihlášení již
včelstva vlastní.
ČMSCH při registraci přidělí začínajícímu chovateli včel šestimístné registrační číslo. Jedná se o číslo,
které chovatel vyplní do formuláře požadavku o dotaci. Bez přiděleného registračního čísla nemůže být
dotace chovateli včel poskytnuta!

Kontakt na ČMSCH
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko
e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210

Na co lze získat dotaci?
Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
1) Technická pomoc je určena k:
a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
b) pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel.
2) Boj proti varroáze je určen k:
a) úhradě nákladů na léčebné a preventivní prostředky
b) aplikaci aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy.
3) Racionalizace kočování včelstev je určena na pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy.
4) Obnova včelstev je určena pro šlechtitelské chovy včelích matek z uznaného šlechtitelského programu
na území ČR. Dotaci mohou čerpat pouze chovatelé, kteří na základě rozhodnutí PRV ČSV získali
osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské.
5) Úhrada nákladů na rozbory medu je určena na úhradu fyzikálně chemických rozborů medu a
rozborů na přítomnost spor Paenibacillus larvae.

Čím doložit požadavky?
Všechny požadavky je nutno doložit originálními doklady, nikoliv kopiemi. Za originální doklad je
považován i průpis s originálním podpisem, případně úředně ověřená kopie.
V souvislosti se zavedením EET je u hotovostních plateb vyžadována účtenka EET od dodavatelů
zařízení, kteří mají za povinnost účtenku EET vystavit v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci
tržeb.
Pokud je na dokladu jako způsob úhrady uvedeno „Placeno převodem“, je chovatel povinen prokázat, že
k úhradě došlo, a to kopií výpisu z účtu s vyznačením platby, ostatní nesouvisející údaje mohou být
skryty.
Pokud bylo pořízené zařízení hrazeno na dobírku a součástí dokladu je o tomto způsobu platby zmínka
(např. „Neplaťte! Hrazeno dobírkou“), doklad o úhradě není nutno předkládat.

Všechny doklady musejí pocházet z příslušného včelařského roku. Včelařský rok 2017/2018 je období
od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. Seznam dokladů, které je nutno doložit k požadavku o dotaci, je vždy
uveden ve formuláři požadavku k příslušnému opatření v bodě „povinné přílohy“.
Zařízení pořízené v zahraničí
Zařízení je možno zakoupit také v zahraničí. Jeho hodnotu v zahraniční měně je nutné převést na Kč
kurzem ČNB platným pro datum zdanitelného plnění. K hodnotě zařízení nelze připočíst náklady na
balné, poštovné, dopravné ani jiné další náklady. K cizojazyčné faktuře je nutno přiložit překlad, aby
z faktury bylo patrné, o jaké zařízení se jedná.

Kdy je možno o dotaci požádat?
Lhůty pro podání a doložení požadavku nejpozději:
do 15. května 2018 – datum doručení vyplněného formuláře požadavku na ČSV,
do 15. července 2018 – datum doručení všech dokladů na ČSV.
Výjimku tvoří doklady o včelích matkách prodaných v období od 1. srpna 2017 do 31. prosince 2017,
které je nutno doručit na ČSV nejpozději do 15. května 2018 spolu s požadavkem.

Kam doručit dokumentaci k dotaci?
Dokumentaci ke všem dotačním opatřením, kromě dotace na technickou pomoc – pořádání
vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež:
Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Požadavek je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) opatřený originálním podpisem
chovatele včel.
Kontaktní osoba: Ing. Leoš Kučera, e-mail: kucera@vcelarstvi.cz, tel. 224932423.
Dokumentaci k dotaci technická pomoc – pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení
včelařských kroužků pro děti a mládež:
Střední odborné učiliště včelařské
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky
Kontaktní osoba: Zdena Solničková, e-mail: solnickova@souvnasavrky.cz, tel. 469677128.

