Dotace 1.D.
Podpora včelařství v roce 2021
Část A
Obecné podmínky
Účelem těchto pokynů je seznámit chovatele včel s hlavními podmínkami poskytnutí
zemědělské národní dotace v roce 2021.
Celé znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování

dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 34313/2020-MZE-18131

najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2021/), na stránkách SZIF (https://www.szif.cz/cs/nd)
a na webových stránkách ČSV (https://www.vcelarstvi.cz/dotace/).
Výklad zkratek k tomuto textu:
Fond: SZIF: Státní zemědělský intervenční fond
ČMSCH: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
IZR: Integrovaný zemědělský registr
KVS: Krajská veterinární správa
PNK: Prováděcí nařízení komise (EU)
NK: Nařízení komise (EU)
ČSV: Český svaz včelařů, zapsaný spolek
OO ČSV: Okresní organizace Českého svazu včelařů, zapsaný spolek
ZO ČSV: Základní organizace Českého svazu včelařů, zapsaný spolek
Požadavek: Požadavek na dotaci 1.D. – Podpora včelařství pro rok 2021
Potvrzení: Potvrzení o umístění včelstev
Zápis: Zápis o porovnání údajů v požadavku chovatele včel oproti skutečnosti
CIS: Centrální informační systém ČSV, z. s.
Sekretariát RV ČSV: sekretariát republikového výboru ČSV, z. s.
Sdělení: Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace

Část B
Dotační programy
1.D. Podpora včelařství
1. Účel
Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
2. Předmět dotace
Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.

3. Žadatel
Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské (dále jen „UCHS“) podle
zákona č. 154/2000 Sb., zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „plemenářský zákon“), jehož
prostřednictvím se poskytuje dotace konečným příjemcům. Z dotace žadatel obdrží
5 % z celkové vyčleněné částky za účelem zajištění administrace.
4. Konečný příjemce
Chovatel včel na území ČR bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná
včelstva podle plemenářského zákona.
Podpora pro chovatele včel, který chová více než 150 včelstev (profesionální chovatel
včel) dle PNK č. 2015/1368, příloha, odst. 3, bod ii), bude poskytnuta v režimu de
minimis tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Dle
nařízení čl. 6. odst. 4 NK 1408/2013 je nutné uchovávat doklady týkající se obdržené
podpory de minimis po dobu minimálně 10 let.
5. Výše dotace
Do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět podpory.
6. Podmínky poskytnutí dotace
a) Podávání a administrace žádosti o dotaci se řídí platnými Zásadami, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 (část A – Obecné
podmínky).
b) Zazimovaným včelstvem se pro účely této dotace rozumí plnohodnotné včelstvo,
schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry
39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává) a evidované v ústřední evidenci včel na
chovatele podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem (dále jen „ústřední evidence“).
c) Žadatel vypracuje do 31. 5. 2021 postup pro chovatele včel pro podávání
požadavků na poskytnutí dotace. Po schválení příslušným odborem Ministerstva
zemědělství ČR ho zveřejní do 30. 6. 2021 způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Uvedený postup pro podávání požadavků na poskytnutí dotace je závazný
i pro chovatele včel, kteří nejsou členy v UCHS.
d) Žadatel je povinen zahrnout do jmenných seznamů chovatelů včel všechny
požadavky na poskytnutí dotace podané mu od chovatele včel do 15. 9. 2021.
e) Fond poskytne dotaci s ohledem na počet zazimovaných včelstev evidovaných
v ústřední evidenci.
f)

Zjistí-li Fond, že počet zazimovaných včelstev evidovaný v ústřední evidenci je
vyšší než počet, který uvedl chovatel včel v požadavku na poskytnutí dotace,
použije pro výpočet výše dotace počet uvedený v požadavku.

g) Zjistí-li Fond, že počet zazimovaných včelstev evidovaný v ústřední evidenci je
nižší než počet, který chovatel včel uvedl v požadavku na poskytnutí dotace,
použije pro výpočet výše dotace počet evidovaný v ústřední evidenci.

7. Termíny podání žádosti o dotaci
Žádost musí být podána do 31. 10. 2021.
8. Přílohy k žádosti o dotaci
a) rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení (v elektronické podobě)
b) jmenný seznam chovatelů včel s počtem zazimovaných včelstev do 150 včetně
(v elektronické podobě)
c) jmenný seznam chovatelů včel s počtem zazimovaných včelstev nad 150
(v elektronické podobě)
d) požadavky na poskytnutí dotace od každého profesionálního chovatele včel
včetně přílohy Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis (v elektronické
podobě).

Část C
Postup pro chovatele včel pro podávání požadavků na poskytnutí
dotace
Podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro rok
2021 § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“, v části B – Dotační titul
1.D., vydává Český svaz včelařů, z. s., tento „Postup pro chovatele včel pro podávání
požadavků na poskytnutí dotace“.

1. PODÁNÍ POŽADAVKU OD CHOVATELŮ VČEL:
a) Formulář Požadavku na dotaci 1.D. je součástí přílohy časopisu Včelařství
č.
8/2021.
Dále
je
zveřejněn
na
webových
stránkách
ČSV
(https://www.vcelarstvi.cz/dotace/) a SZIF (www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy1d).
Požadavek je jednotný pro fyzickou i právnickou osobu. Jde-li o požadavek
včelařského kroužku pro děti a mládeže (VKM), který má právní osobnost
a své IČ, platí, že podává Požadavek sám za sebe. Pokud VKM nemá právní
osobnost, pak o dotaci žádá zřizovatel. V tomto případě je třeba, aby údaje
o VKM uvedené v Požadavku byly ve shodě s údaji v ústřední evidenci
včelstev u ČMSCH (Hradištko).
b) V Požadavku je chovatel včel povinen vyplnit všechny požadované údaje a přiložit
povinné přílohy.
c) Chovatel včel zaškrtne v záhlaví Požadavku, zda je chovatel včel s počtem včelstev
do 150 (včetně) nebo chovatel včel s počtem včelstev více než 150 (profesionální
chovatel včel).
Profesionální chovatel včel vyplňuje rodné číslo, IČ vždy - obor podnikání
nerozhoduje, DIČ, pokud má přidělené, a předmět podnikání (kolonka číslo 5,6,7
v Požadavku). Profesionální chovatel včel přikládá Čestné prohlášení žadatele
o podporu v režimu de minimis.

Hobby chovatel včel s počtem včelstev do 150 (včetně) vyplňuje rodné číslo.
Pokud hobby včelař má hlavní (převažující) ekonomickou činnost v oboru
zemědělství, tak uvádí také IČ.
DOPORUČUJEME k Požadavku přiložit nebo poskytnout k náhledu i kopii Hlášení
počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2021. Originál odesílá chovatel včel
na ČMSCH.
d) Do Požadavku i Potvrzení o umístění včelstev, chovatel včel vyplní svoje registrační
číslo a stanoviště s počty včelstev. Pokud bude počet včelstev vyšší na Požadavku,
než je počet včelstev nahlášených v ČMSCH, dotace bude poskytnuta pouze
do výše nahlášeného počtu včelstev v ČMSCH. Pokud bude počet včelstev nižší
na Požadavku, než je počet včelstev nahlášených v ČMSCH, dotace bude
poskytnuta pouze do výše uvedeného počtu včelstev v Požadavku.

2. LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ POŽADAVKU VČETNĚ POTVRZENÍ
a) Chovatel včel (člen i nečlen) podává Požadavek a Potvrzení v termínu do 15. září
2021 včetně. Možnost podání je prostřednictvím datové schránky, poštou nebo osobně.
V případě podání poštou rozhoduje datum poštovního razítka na obálce/podání
na poště.
Člen ČSV podává Požadavek současně s Potvrzením u ZO ČSV, kde je
členem.
Nečlen ČSV podává Požadavek současně s Potvrzením na sekretariát RV ČSV
Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
b) Chovatel včel - člen ČSV, jehož včelstva jsou umístěna mimo území základní
organizace, ve které je členem, přikládá k požadavku formulář Potvrzení o umístění
včelstev na území jiných ZO ČSV, u nichž členem není, o počtu včelstev, splňující
podmínky poskytnutí dotace 1.D. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO
ČSV, na požádání Potvrzení vystaví. Pokud chovatel včel, mající včelstva umístěna
na území více organizací, nepředloží příslušná Potvrzení, která jsou povinnou
přílohou Požadavku, o poskytnutí dotace rozhodne SZIF.
c) Chovatel včel, který není členem ČSV k Požadavku připojí vyplněný formulář
Potvrzení od ZO ČSV, na jejímž území má včelstva. Pokud tento chovatel včel
nepředloží Potvrzení, které je povinnou přílohou Požadavku, o poskytnutí dotace
rozhodne SZIF. Pokud chovatel včel neví, do jaké ZO ČSV, patří jeho katastrální
území,
informaci
mu
podá
příslušná
OO ČSV
(e-mail
oonazevokresu@vcelarstvi.cz, např. ooberoun@vcelarstvi.cz). V případě, že
chovatel včel má umístěna včelstva pouze na území, které v důsledku ukončení
činnosti nebo nefunkčnosti ZO ČSV, není pokryto organizací ČSV, podává
požadavek o dotaci na sekretariátu RV ČSV bez doložení Potvrzení. Na těchto
územích je prováděno namátkově ověření pravdivosti údajů viz kapitola 4.
tohoto Postupu. O tom, zda se jedná o toto území, se může chovatel včel
informovat
na
příslušné
OO
ČSV
(e-mailový
kontakt
je
oonazevokresu@vcelarstvi.cz).
d) Chovatel včel může vyplněné Potvrzení poslat emailem k podpisu od statutárních
zástupců příslušného ZO ČSV.

e) Potvrzení člena i nečlena obdržená od ZO ČSV lze naskenovat a doložit e-mailem. Musí
však obsahovat podpisy statutárních zástupců příslušné ZO ČSV a razítko. Chovatel
včel může předvyplněné Potvrzení o umístění včelstev poslat na e-mailovou adresu
příslušného ZO ČSV.

3. ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ
a) Postup zpracování požadavků od chovatelů včel příslušnými ZO ČSV nebo
sekretariátem RV ČSV je popsán v Oběžníku, který bude zveřejněn na webu ČSV.
b) ZO ČSV, OO ČSV a sekretariát RV ČSV v rámci administrace dotace provádí tyto činnosti:
- příjem požadavků od chovatelů včel v ZO ČSV nebo na sekretariátu RV ČSV
- zpracování a kontrola požadavků v ZO ČSV a na sekretariátu RV ČSV
- ZO ČSV vystavuje Potvrzení o umístění včelstev
- podání sumáře požadavků přes Portál farmáře za všechny chovatele v ČR
- vyrozumění a urgence doplnění požadavků chovatelů v případě výzvy SZIF
- rozesílání finančních prostředků na bankovní účty ZO ČSV, případně OO ČSV,
- výplata dotací v hotovosti, případně bezhotovostně nebo poštovní poukázkou (ZO
ČSV svým členům)
- rozesílání dotací na účty nečlenů, případně výplata dotací v hotovosti nečlenům
ze sekretariátu svazu
- vystavování Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace ZO ČSV a sekretariát RV ČSV
- kontrola OO ČSV výplatních seznamů od ZO ČSV, které jsou v její působnosti,
a následné urgence o doplnění povinných náležitostí a dokumentů (plné moci,
doklady o bezhotovostních platbách, podpisy konečných příjemců….)
- provádění ověření pravdivosti údajů
- poradenství v oblasti postupů a podmínek čerpání dotace 1.D., informace, komentáře
k podmínkám dotace 1.D na webu svazu, ve Včelařství, mailová, telefonická komunikace
se ZO a OO ČSV, se členy i nečleny
- vyúčtování dotace, vyúčtování vrácené nevyplacené dotace chovatelů, kteří zemřeli,
nebo si z různých důvodů dotaci nevyzvedli nebo jim nemohla být vyplacena, které
provádí ZO ČSV
- vyúčtování dotace, vyúčtování vrácené nevyplacené dotace chovatelů, kteří zemřeli,
nebo si z různých důvodů dotaci nevyzvedli nebo jim z různých důvodů nemohla být
dotace vyplacena, které provádí sekretariát RV ČSV
- archivace dokumentů u ZO ČSV, OO ČSV a na sekretariátu RV ČSV
c) ČSV zkompletuje Žádost o zemědělské národní dotace 2021 za celou ČR a podá ji
na SZIF nejpozději do 31. října 2021.

4. PROVÁDĚNÍ OVĚŘENÍ PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ
a) ZO ČSV, která přijala Požadavek nebo vydala Potvrzení je oprávněna od podání
požadavku do 30. 11. 2021 komisionálně ověřit pravdivost údajů obsažených
v podaném Požadavku nebo Potvrzení, zejména počet a sílu včelstev u chovatele
včel na stanovišti včelstev. Právo provést ověření pravdivosti údajů má též
zmocněný zástupce ČSV.
b) Provádění ověření pravdivosti údajů zajišťuje ZO ČSV nebo zmocněný zástupce
ČSV. Výsledek hodnocení je zaznamenán v dokumentu Zápis o porovnání údajů
v požadavku chovatele včel oproti skutečnosti.
c) Chovatel včel, odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v požadavku jsou
úplné a pravdivé. Pokud v období od podání Požadavku do doby před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je chovatel včel povinen oznámit
změny ZO ČSV, respektive nečlenové svazu sekretariátu RV ČSV a doložit je.
Po termínu ukončení přijímání Požadavků nemůže chovatel včel zvyšovat
požadavek na vyšší počet včelstev.
d) Chovatel včel je povinen toto ověření na stanovišti včelstev umožnit. V případě, že
chovatel včel toto ověření neumožní, bude tato skutečnost uvedena v Zápisu.
Pokud při ověřování údajů bude zjištěno, že u chovatele včel došlo ke snížení počtu
včelstev z důvodů, které jsou přirozené nebo jsou nějakým způsobem doložitelné
(např. kupní nebo darovací smlouva, protokol o utracení včelstev z důvodu
mimořádných veterinárních opatření, odcizení, poškození včelstev - dokument
policie, úhyn včelstev-doklad KVS, loupež apod.), tuto skutečnost podrobně popíše
a uvede do Zápisu.
e) Veškeré Zápisy se zjištěním rozdílů snížení stavu včelstev oproti počtu
zazimovaných včelstev uvedených v Požadavku nebo Potvrzení ZO ČSV předloží
nejpozději 30. 11. 2021 na sekretariát RV ČSV. Sekretariát RV ČSV Zápisy obratem
předá na SZIF k posouzení. Tyto informace budou SZIF zohledněny před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

5. ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE SZIF – SDĚLENÍ PRO CHOVATELE
VČEL
a) SZIF postupuje při rozhodování o dotaci 1.D. podle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ze dne 24. června 2004.
b) SZIF po vyhodnocení požadavků a výpočtu sazby vydá pro ČSV Rozhodnutí
o poskytnutí dotace za 1.D. v roce 2021.
c) Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D. pro chovatele včel ČSV vydává
vždy v případě zamítnutí dotace zcela nebo částečně, a to i v případě převzetí
dotace na základě plné moci. Sdělení je posláno emailem, pokud není emailová
adresa v Požadavku uvedena, bude posláno poštou. V případě uznané dotace
v plné výši se sdělení vydává jen na vyžádání.

6. ODVOLÁNÍ CHOVATELE VČEL PROTI ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
a) Chovatelé včel, kterým byl jejich požadavek zamítnut ať již zcela nebo částečně, jsou

vyrozuměni Sdělením a poučeni o možnosti odvolání.

b) Chovatel včel k odvolání doloží následující:
- Údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
- v jakém rozsahu rozhodnutí napadá,
- v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí,
- návrh, jak by měl podle chovatele včel odvolací orgán rozhodnout,
- požadavek (dokument předá ZO ČSV na sekretariát RV ČSV).

7. POSTUP VÝPLATY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
a) Sekretariát neprodleně poté, co obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace s uvedením sazby
na jedno včelstvo, tuto informaci zveřejní prostřednictvím svého webu – www.vcelarstvi.cz
b) Po poskytnutí finančních prostředků od SZIF zašle sekretariát RV ČSV, přidělené částky
dotací na účty ZO ČSV.
c) Poté, co ZO ČSV obdrží finanční prostředky na svůj účet, oznámí termín výplaty
chovatelům včel, členům ČSV elektronicky nebo písemně na adresy uvedené
na požadavku. Stejně tak oznámí chovatelům včel způsob výplaty – v hotovosti,
bankovním převodem nebo poštovní poukázkou Uvedení bankovního spojení
chovatele včel na požadavku neznamená, že automaticky na tento účet bude
dotace zaslána. Náklady za poplatky banky a za poštovné hradí ZO ČSV.
d) Chovateli včel - nečlenu ČSV, který podal řádně a včas Požadavek včetně Potvrzení
na sekretariát RV ČSV, bude dotace vyplacena sekretariátem ČSV. Preferuje se
způsob výplaty finančních prostředků převodem na účet. Výplata v hotovosti je
možná v určeném termínu sekretariátem RV ČSV. Jiné způsoby výplaty se
nepřipouští. Informace o způsobu a termínu výplaty dotace bude zveřejněna
na webu ČSV.
e) Chovatel včel potvrdí osobně podpisem převzetí vyplacené částky v Seznamu
hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2021 nebo v Seznamu
profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2021 nebo v řádku
podpis bude uvedené číslo účtu chovatele včel.
f) Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, který se společně
s kontrolní komisí ZO ČSV přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na které
je požadována dotace.

8. CHOVATEL VČEL SE NEMŮŽE DOSTAVIT K VÝPLATĚ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ OSOBNĚ
a) Chovatel včel může pověřit jinou osobu plnou mocí (viz vnitřní přílohy časopisu
Včelařství č. 8/2021 nebo https://www.vcelarstvi.cz/dotace/) k převzetí dotace 1. D.
v roce 2021 v přiznané výši, která musí souhlasit s uznanou částkou dle platného
Rozhodnutí o poskytnutí dotace SZIF. V případě nečlena musí být podpis
zmocnitele na plné moci úředně ověřen. Zmocněnec se prokazuje občanským
průkazem.

b) V případě, že v období od podání požadavku do výplaty dotace dojde k úmrtí

chovatele včel, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Dědic nebo předpokládaný dědic se nejpozději v den výplaty
musí prokázat úmrtním listem zemřelého chovatele včel a následně doloží
rozhodnutí příslušného soudu o dědictví po zemřelém, ve kterém je ustanoven dědic
dotace 1.D., nebo listinou prokazující povolání vykonavatele závěti nebo listinou
prokazující povolání správce pozůstalosti nebo usnesením příslušného soudu
o jmenování správce pozůstalosti, nebo potvrzením notáře o okruhu dědiců a plné
moci všech ostatních dědiců/souhlasem všech ostatních dědiců pro jednoho z nich
s vyplacením dotace 1.D.

9. ZDANĚNÍ DOTACE
Dotace je neinvestiční a podléhá zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů.

10. STATISTIKA
Součástí
přílohy
časopisu
Včelařství
č.
8/2021
(i
na
stránkách
https://www.vcelarstvi.cz/dotace/) je formulář Podklady pro statistický výkaz
o včelařství v ČR za rok 2021. Tuto přílohu je třeba vyplnit z důvodu statistického
zjišťování reálného stavu včelstev za celou Českou republiku.
Ke zpracování Statistického výkazu o včelařství v ZO ČSV, za rok 2021 vyplní
chovatel včel Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021
a odevzdá je společně s Požadavkem na ZO ČSV která údaje zadá do programu CIS.
Statistická hlášení jsou zdrojem informací pro Český statistický úřad. Prosím uvádějte
pravdivé údaje.

Žádáme všechny funkcionáře ZO a OO ČSV, aby věnovali vyplněným Požadavkům,
ověření síly a počtu včelstev, a následné výplatě dotací co nejvyšší pozornost.

Mgr. Jarmila MACHOVÁ v. r.
předsedkyně

Ing. František KREJČÍ v. r.
pověřen výkonem funkce tajemníka

