Pravidla administrace dotace podle NV č.
148/2019 Sb.
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a
jejich uvádění na trh

pro unijní rok 2020/2021
Čl. I
Preambule
Vzhledem k tomu, že výše uvedené nařízení vlády (NV) ani jiný relevantní právní
předpis neobsahuje žádné ustanovení, které by se týkalo vztahu mezi žadatelem a
chovatelem včel – konečným příjemcem, nebo které by žadateli ve vztahu k takovému
konečnému příjemci ukládalo nějaká práva a povinnosti, je třeba konstatovat, že se
jedná o oprávnění žadatele, nikoli o jeho povinnost. Toto konstatování lze opřít o
ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, dle kterého platí, že „Každý
může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá“. Nevyplývá-li tedy z NV žádná povinnost žadatele směrem ke konečným
příjemcům, může žadatel jednat zcela dle vlastního uvážení.
Zatímco vztah poskytovatele dotace a žadatele je v režimu správního práva, tak vztah
žadatele a konečného příjemce je vztahem občanskoprávním. Na žadatele
poskytovatel nijak nepřenáší ani část činnosti dotačního řízení a tudíž žadatel není ve
vztahu ke konečným příjemcům nijak limitován.
Proto Republikový výbor ČSV (RV) svým usnesením ze dne 22. 8. 2020 schválil
Pravidla administrace požadavků konečných příjemců na jednotlivá opatření dle NV č.
148/2019 Sb. (Pravidla). V odůvodněných případech může Předsednictvo RV
rozhodnout jinak, než stanovují Pravidla, vždy však v ekonomickém zájmu svazu.

Čl. II
Předmět úpravy
1. Tato Pravidla upravují podmínky, za jakých Český svaz včelařů, z.s. jakožto

žadatel podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. bude administrovat unijní dotaci
pro konečné příjemce (členy i nečleny svazu) v unijním roce 2020/2021.

2. Další podmínky, za jakých lze získat unijní dotaci podle nařízení vlády, jsou

uvedeny v Pokynech, které spolu s předepsanými formuláři budou obsahem
přílohy časopisu Včelařství č. 1/2021 a budou ve stejném čase umístěny na
webu svazu.
3. Český svaz včelařů, z.s. je žadatelem o dotaci podle NV mimo jiné pro tato
opatření, jejichž podmínky administrace stanoví Pravidla:
a) Technická pomoc – pořízení nových zařízení pro chovatele včel,

b) Boj proti varroáze,
c) Racionalizace kočování včelstev,
d) Obnova včelstev.

Čl. III
Podmínky administrace dotace
1. ČSV administruje dotaci pro konečné příjemce za podmínky, že konečný

příjemce
a) má závazky vůči svazu vyrovnané,
b) dodržuje povinnosti dle těchto pravidel,
c) nevykazuje riziko případného požadavku poskytovatele na vrácení dotace,

zejména z důvodů insolvence, v minulosti porušení dotačních podmínek
konečného příjemce, proběhlého nebo probíhajícího správního či trestního
řízení v této oblasti apod.
d) projeví souhlas s Pravidly administrace dotace doložením Prohlášení

konečného příjemce – viz příloha.
2. Členové svazu žádají o dotaci na léčiva prostřednictvím své mateřské základní
organizace (ZO). Pokud ZO v rámci administrace dotace opatření boj proti
varroáze zahrne požadavek nečlena do objednávky léčiv za celou základní
organizaci, může za svou službu nečlenovi stanovit administrativní poplatek. O
jeho výši rozhoduje výbor ZO usnesením.
3. Požadavky konečných příjemců včetně všech povinných příloh žadatel přijímá

v daném unijním roce na předepsaných formulářích od 1. ledna 2021.
4. Konečný příjemce nečlen svazu zaplatí svazu za zúřadování unijní dotace
administrativní poplatek (AP)
a) na jednotlivá zakoupená nová zařízení ve výši 5% z částky maximální výše
dotace u jednotlivých druhů nových zařízení dle tabulky C a D přílohy č. 1 a
dle přílohy č. 3 nařízení vlády.
b) ve výši 5% z částky 40% skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo

preventivní prostředky proti varroáze uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády
dle přiložených účetních dokladů.

c) ve výši 5% z částky 200 Kč (tj. 10 Kč) na jednu prodanou včelí matku ze

šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu dle přiložených
účetních dokladů.
5. Částka AP bude poukázána před předáním požadavku poskytovateli dotace
(SZIFu) a to na účet ČSV č. 7430011/0100, jako variabilní symbol chovatel
použije své registrační číslo chovatele. V případě, že žádost o dotaci na léčiva
podává spolek, který léčiva pro své členy zajišťuje, uvede jako variabilní symbol
IČ spolku.
6. Na žádost nečlena žadatel vydá k platbě AP potvrzení, fakturu nebo jiný účetní
doklad.

Čl. IV
Rozhodnutí o výši dotace
1.
2.
3.
4.

SZIF vydá správní rozhodnutí, jehož obsahem je výčet výše poskytnuté dotace
pro jednotlivé konečné příjemce.
Žadatel vyrozumí jednotlivé konečné příjemce, jimž nebylo zcela vyhověno, o
rozhodnutí, která se ho týkají.
Konečný příjemce má právo se prostřednictvím žadatele proti rozhodnutí SZIFu
odvolat.
Žadatel z vlastní iniciativy odvolání nepodává.

Čl. V
Kontroly konečných příjemců
1. Konečný příjemce je povinen umožnit žadateli účastnit se kontroly předmětu
dotace prováděné poskytovatelem dotace, případně ověření údajů uvedených
v požadavku na dotaci.
2. Konečný příjemce je povinen neprodleně informovat žadatele o změnách, které
se týkají osobních údajů uvedených v požadavku a ke kterým dojde v době 5
let od poskytnutí dotace (změna bydliště apod.).

Čl. VI
Vrácení dotací na základě kontrolních zjištění
1. Žadatel není vůči poskytovateli dotace v postavení zástupce konečného
příjemce dotace. Žadatel je prostředníkem mezi konečným příjemcem a
poskytovatelem dotace.
2. V případě

porušení podmínek dotace zjištěných kontrolním orgánem
poskytovatele, v důsledku čehož dojde k zahájení správního řízení, žadatel
konečného příjemce dopisem vyrozumí a vyzve v tam uvedeném termínu k
vyjádření prostřednictvím ČSV. V případě, že ČSV neobdrží včas vyjádření,
bude mít za to, že je konečný příjemce srozuměn s povinností vrátit dotaci i

s důvody, které k vrácení vedou, a nebude nadále aktivně činit žádné další
obranné procesní kroky vůči rozhodnutí o vratce. Následně po vydání
rozhodnutí o vratce, ČSV předmětnou vratku uhradí a bude ji vymáhat po
konečném příjemci dotace. ČSV z vlastní iniciativy nepodává opravné
prostředky podle zákona o kontrole, případně podle správního řádu.
3. Konečný příjemce, který se provinil tím, že porušil dotační podmínky, je povinen
dotaci neprodleně vrátit na účet žadatele do 15 dnů ode dne doručení výzvy
k jejich vrácení. Zároveň je povinen uhradit případné sankce, které v souvislosti
s porušením dotačních podmínek konečným příjemcem musel ČSV uhradit.

Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1. Nebudou-li splněny podmínky dle těchto Pravidel, nebude požadavek
konečného příjemce zúřadován.
2. V odůvodněných případech může PRV rozhodnout o zprostředkování dotace

konečnému příjemci i v případě, že některou z podmínek Pravidel nenaplní.
3. Pravidla byla schválena RV 22.8.2020 a tímto dnem nabývají platnosti a

účinnosti.
4. Tato Pravidla ruší dosavadní Pravidla ze dne 23.11.2019.

Mgr. Jarmila Machová v.r.
předsedkyně

Příloha:
Prohlášení konečného příjemce
Prohlášení konečného příjemce - spolku

Ing. Petr Šerák v.r.
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