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Podpora včelařství v roce 2022 – Plzeňský kraj 

 

 

 Vážení přátelé, 

pro rok 2022 Rada Plzeňského kraje dne 24.1.2022 schválila Pravidla pro poskytování finančních 

prostředků formou dotace na podporu včelařství pro všechny včelaře (i nečleny ČSV).   

Stručně uvádíme to nejdůležitější: 

- pro celý kraj je určena částka 2,5 milionu Kč na podporu začínajících a stávajících včelařů 

a na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním 

včelstev – mor včelího plodu, varoáza, 

-  žádat nemůže včelař, který obdržel dotaci na podporu včelařství z rozpočtu 

Plzeňského kraje v letech  2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, ani 

včelař, kterému byla v tomto období poskytnuta podpora na stejný předmět 

příspěvku z jiných zdrojů 

-   žádat nemůže včelař, který odmítl účast na plošném laboratorním vyšetření na 

nákazu moru včelího plodu (MVP) hrazeného z rozpočtu Plzeňského kraje 

2019/2020 

- začínající včelař může dostat příspěvek na nákup max. 4 nástavkových úlů a pomůcek a 

vybavení v celkové částce max.12 000,-Kč (4x 2 500,-Kč úly, 2 000,-Kč pomůcky) 

- stávající včelař na nákup max. 4 nástavkových úlů max.10 000,-Kč (4x 2 500,-Kč), 

- začínající včelař = je fyzická osoba starší 18-ti let (v den podání žádosti), včelaří max. 1 

rok před podáním žádosti, bude včelařit ve správním obvodu Plzeňského kraje minimálně 

3 roky od převzetí předmětu příspěvku, 

- stávající včelař = je fyzická osoba starší 18-ti let (v den podání žádosti), včelaří déle než 

1 rok, bude včelařit ve správním obvodu Plzeňského kraje minimálně 3 roky od převzetí 

předmětu příspěvku, 

- dotaci nelze přiznat na úly vyrobené svépomocí, 

-   výše podpory na úly je dána jako maximální, tzn. že včelař může požádat o příspěvek na 

2, 3 nebo maximálně 4 nástavkové úly (nástavkový úl = varoadno, 3 nástavky a víko),  

-   na pomůcky a vybavení má nárok pouze začínající včelař. Částka 2 000,- Kč je sazbová 

tzn., že tuto sumu musí začínající včelař vyčerpat a samozřejmě dokladovat. (Celkový 

součet za nakoupené pomůcky a vybavení musí dosáhnout minimální výše 2 000,- Kč). 

 

 

Pro poskytovatele dotace (Plzeňský kraj) bude žadatelem OO ČSV a včelař bude svoji žádost 

o dotaci (na tiskopisu) zasílat písemně na adresu příslušné okresní organizace (dále jen OO ČSV). 

Po přidělení finanční částky vyzve OO ČSV včelaře k nákupu předmětu dotace a stanoví termín, 

do kdy musejí předložit doklady o nákupu.  

 

 



 Výbor OO ČSV Plzeň-jih na své schůzi dne 1.2.2022 v zájmu hladkého zajištění tohoto 

úkolu stanovil pro včelaře, kteří mají umístěna včelstva na území ZO ČSV okresu Plzeň-jih, 

tyto upřesňující podmínky: 

1. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost zašle včelař v době od 7.3. do 29.4.2022 

(rozhoduje datum podacího razítka) poštou (ne doporučeně!) na adresu:  

Přítel Václav Hrubý, Nezvěstice 235, 332 04 Nezvěstice  

Výbor OO ČSV Plzeň-jih na své schůzi provede kontrolu úplnosti žádostí a vyhotoví 

seznam žadatelů pro Plzeňský kraj. Žádosti s jiným datem podacího razítka nebo zaslané 

doporučeně budou zařazeny na konec seznamu. 

2. Podle výše přidělené částky vyzve OO ČSV písemně patřičný počet včelařů k nákupu úlů 

a sdělí jim termín, do kdy a kde musí doložit doklady o nákupu předmětu dotace v roce 

2022.  

3. Po nákupu si včelař nechá od ZO ČSV, v jejímž obvodu bude mít umístěné úly, potvrdit 

tiskopis, který obdrží spolu s pokyny   k vyúčtování. ZO ČSV razítkem a podpisy 

odpovědných funkcionářů zde potvrdí, že včelař má např. 4 nové nástavkové úly 

umístěné na svém stanovišti (parc. číslo a katastrální území) v rámci ZO ČSV. 

4. Včelař by měl ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou pozornost vyplnění tiskopisu žádosti. 

Včelař vyplňuje vše od rubriky č. 3 do č. 36. Neúplné nebo nesprávně vyplněné žádosti 

budou zařazeny na konec seznamu. 

5. Pokud žadatel nedostane písemnou výzvu k nákupu do 31.8.2022, tak to znamená, že 

jeho žádost nemůže být kladně vyřízena pro vyčerpání přiděleného limitu a tento žadatel 

již nebude písemně vyrozumíván o zamítnutí žádosti. 

6. Po kontrole předložených dokladů o nákupu v roce 2022 zašle OO ČSV peníze na účet 

žadatele uvedený v žádosti. 

7. Nedodržení termínů ze strany včelaře znamená zánik možnosti získat dotaci! 

 

 

 

 Případné dotazy je možné zaslat na e-mailovou adresu: pavel.brezina@volny.cz nebo na 

telefon 606 751 759.  

 

  

 

 Ing. Pavel Březina v.r.                                                   Mgr. Tereza Brejchová v.r. 

 

                 předseda                                                                               jednatelka 
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