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Podpora včelařství v roce 2020
Část A

Obecné podmínky

Účelem těchto pokynů je seznámit chovatele včel s hlavními 
podmínkami poskytnutí národní dotace v roce 2020.

Celé znění Zásad (včetně zpřesnění Zásad 2020), kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na zá-
kladě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 55688/2019-MZE-18131 
a Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotací pro rok 2020 čj.: 18080/2020-MZE-18131 
najdete na webových stránkách MZe ČR (http://eagri.cz/public/
web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinar-
stvi/zasady-pro-rok-2020/), na stránkách SZIF (www.szif/cs/nd) 
na webových stránkách ČSV (www.vcelarstvi.cz).

Část B
Dotační program 1.D.

Podpora včelařství

1.  Účel: Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných 
plodin. 

2.  Předmět podpory: 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 
podpora konečným příjemcům. Z podpory 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 podpory: Do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět 
podpory. 

6.  Podmínky poskytnutí podpory:
  a)   Žádost o podporu podává žadatel na formuláři vydaném 

Fondem. 
  b)   Zazimovaným včelstvem se pro účely této podpory 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“). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dokumentace k poskytnutí Dotace 1.D bude uveřejněna na webových stránkách ČSV a publikována v časopisech Včelařství 
následovně: 
Včelařství č. 8/2020– příloha:
– Postup konečného příjemce (chovatel včel) pro podávání požadavků na poskytnutí podpory (dle Zásad) 
– formulář Požadavku na dotaci 1.D. – Podpora včelařství

Včelařství č. 9/2020 – příloha:
– Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu  de minimis (pro chovatele včel s počtem včelstev více než 150)
– POTVRZENÍ (pokud je včelstvo umístěno v obvodu jiné ZO)
– Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2020 (pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu)
– Zápis o porovnání údajů v požadavku chovatele včel oproti skutečnosti

Včelařství č. 10/2020 – příloha:
– Plná moc k výplatě finančních prostředků
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  c)   Žadatel vypracuje do 30. 6. 2020 postup pro podávání 
požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce. 
Po schválení příslušným odborem Ministerstva zemědělství 
ČR ho zveřejní do 31. 7. 2020 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Uvedený postup pro podávání požadavků 
na poskytnutí podpory je závazný i pro chovatele včel, který 
není členem v UCHS. 

  d)   Žadatel je povinen zahrnout do jmenných seznamů 
chovatelů včel všechny požadavky na poskytnutí podpory 
doručené mu od konečných příjemců podpory do 16. 9. 
2020. 

  e)   Fond poskytne podporu 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 konečný 
příjemce na požadavku na poskytnutí podpory, použije pro 
výpočet výše podpory počet uvedený na požadavku. 

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

7.  Termíny podání žádosti o podporu Žádost musí být podána 
do 31. 10. 2020. 

8. Přílohy k žádosti o podporu 
 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 podpory od každého 

profesionálního chovatele včel včetně přílohy Čestné 
prohlášení o podporu v režimu de minimis (v elektronické 
podobě).

Část C
Postup pro podávání požadavků na poskytnutí podpory  

od konečného příjemce

Podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace pro rok 2020 § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství“, v části B – Dotační titul 1.D., vydává Český svaz vče-
lařů, z. s., tento „Postup konečného příjemce (chovatel včel) pro 
podávání požadavků na poskytnutí podpory.“

1. PODání POžADAvku OD ChOvAtelů vČel:
 a)   Formulář Požadavku je součástí přílohy časopisu Včelařství 

č. 8/2020. Dále je zveřejněn na webových stránkách 
ČSV (www.vcelarstvi.cz) a SZIF (www.szif.cz/cs/
nd-dotacni-programy-1d).

 b)   Požadavek je jednotný pro fyzickou i právnickou osobu. 
 c)   V Požadavku je chovatel včel povinen vyplnit všechny poža-

dované údaje.
 d)   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). Pokud tento profesionální chovatel včel podniká 
v jakémkoliv oboru, vyplňuje i IČ, DIČ a předmět podnikání 
(kolonka číslo 5,6,7). DOPORUČUJEME k požadavku 
přiložit nebo poskytnout k náhledu i kopii Hlášení počtu 
včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020. Originál odesílá 
chovatel včel na ČMSCH. 

 e)   Součástí přílohy časopisu Včelařství č. 9/2020 
(i na stránkách www.vcelarstvi.cz) je formulář Podklady pro 
statistický výkaz o včelařství v ČR za rok 2020. Tuto přílohu 

je třeba vyplnit z důvodu statistického zjišťování reálného 
stavu včelstev za celou Českou republiku.

 f)   Do Požadavku, případně 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.

 g)   V případě umístění včelstev v obvodu jiných ZO ČSV, z. s., 
odevzdává chovatel včel člen svazu na ZO ČSV,  z. s., přes 
kterou žádá o dotaci, Potvrzení o umístění včelstev. Tento 
formulář se stává rovněž součástí Požadavku. Chovatel 
včel nečlen svazu přikládá ke svému požadavku Potvrzení 
o umístění včelstev. V případě, že má včelstva umístěna 
na místě, kde nevyvíjí činnost žádná základní organizace, 
potvrzení se nevyžaduje.

2.  PODání POžADAvku OD ChOvAtele vČel ČlenA 
I neČlenA ČSv, z. s.:

 a)   Chovatel včel podává Požadavek v termínu do 16. září 
2020 včetně. Požadavek podává u ZO ČSV, z. s., kde je 
členem. Nečlen podává požadavek na sekretariát RV ČSV, 
z. s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Způsoby doručení jsou 
datová schránka, poštou nebo osobně.

 b)   Chovatel včel – člen ČSV, z. s., jehož včelstva jsou umístěna 
mimo území základní organizace, ve které je členem, 
přikládá k požadavku formuláři Potvrzení o umístění 
včelstev na území jiných ZO ČSV, z. s., u nichž členem 
není, o počtu včelstev, splňující podmínky poskytnutí dotace 
1.D. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO 
ČSV, z. s., na požádání Potvrzení o umístění včelstev vystaví. 
Pokud chovatel včel, mající včelstva umístěna na území více 
organizací, nepředloží společně s Požadavkem i příslušná 
Potvrzení o umístění včelstev, jedná se o porušení podmínek 
dotace a ve jmenném seznamu chovatelů včel ZO ČSV, 
z. s. uvede počet včelstev podle předložených potvrzení. 
Potvrzení o umístění včelstev není třeba, pokud se o včelstva 
i na území jiné ZO ČSV, z. s., stará mateřská ZO ČSV, z. s., 
a počet a jejich síla je jí známa. Jedná se zejména o případy, 
kdy taková včelstva jsou blízko hranic mezi organizacemi. 
Možné je i po dohodě mezi základními organizacemi, že počet 
a sílu včelstev na území jiné ZO ČSV, z. s., provede mateřská 
ZO ČSV, z. s. Pak Potvrzení o umístění včelstev není nutné. 

 c)   Chovatel včel, který není členem ČSV, z. s.  k Požadavku 
připojí vyplněný formulář Potvrzení o umístění včelstev 
od ZO ČSV, z. s., na jejímž území má včelstva.  Pokud 
chovatel včel neví, do jaké ZO ČSV, z. s., patří jeho katastrální 
území, informaci mu podá příslušná OO ČSV, z. s., (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, z. s., není pokryto organizací 
ČSV z. s., podává požadavek o dotaci na sekretariátu RV 
ČSV, z. s. bez doložení Potvrzení o umístění včelstev. 
O tom, zda se jedná o toto území, se může chovatel včel 
informovat na příslušné OO ČSV, z. s., (e-mailový kontakt je 
oonazevokresu@vcelarstvi.cz, např. oobenesov@vcelarstvi.cz). 

3. ZPRACOvání POžADAvků v ZO ČSv, z. s.
 a)   Požadavky s podepsaným Čestným prohlášením (strana 

3. Požadavku), Podklady pro statistický výkaz, Čestné 
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
a Potvrzení o umístění včelstev od chovatelů včel 
zůstanou uloženy u ZO ČSV, z. s., po dobu 10-ti let. ZO 
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ČSV, z. s., od chovatele včel s počtem včelstev více než 
150 (profesionální chovatel včel) převezme podepsaný 
originál Požadavku, Potvrzení o umístění včelstev 
a kompletně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení 
žadatele o podporu v režimu de minimis, které je 
třístránkové. Pokud je v možnosti ZO ČSV, z. s., tak 
všechny formuláře od profesionálního včelaře naskenuje 
a pošle v příloze na sekretariát RV ČSV, z. s., na emailovou 
adresu michalkova@vcelarstvi.cz nebo rueckerova@
vcelarstvi.cz. Pokud ZO ČSV, z. s., nemá možnost skenovat, 
tak pošle čitelné kopie poštou na sekretariát RV ČSV, z. s., 
a originál zůstane uložen u ZO ČSV, z. s.

 b)   ZO ČSV, z. s., zadá potřebná data z doručených 
„Požadavků“ do programu CIS. ZO ČSV, z. s., provede 
kontrolu zadaných údajů a uzávěrku dotace nejpozději 
do 30. září 2020 včetně.

 c)   NOVĚ již NEBUDE ZASÍLAT ZO ČSV, z. s., Sumární 
žádost o poskytnutí dotace, Jmenný seznam hobby včelařů 
žádajících o dotaci 1.D. a Jmenný seznam profesionálních 
včelařů žádajících o dotaci 1.D. Dále nebude zasílat kopie 
bankovních výpisů ZO ČSV, z. s., nebo kopie dokladu 
o zřízení účtu. ZO ČSV, z. s., si zadá do programu CIS, číslo 
svého účtu a řádně překontrolujte. Základní organizace 
ČSV, z. s., které používají účet OO ČSV, z. s., si zjistí 
bankovní spojení příslušné OO ČSV, z. s. a doplní je 
do databáze CIS.

 d)   Sekretariát RV ČSV, z. s., vypracuje Žádost o zemědělské 
národní dotace 2020 za celou ČR a podá ji na SZIF 
nejpozději do 31. října 2020.

 e)   SZIF bude postupovat dle Zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ze dne 24. června 2004. Po vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace má možnost chovatel včel 
prostřednictvím ČSV, z. s., se do 15 dní odvolat. 

4. kOMISIOnální hODnOCení – OvĚŘOvání ÚDAJů 
 a)   ZO ČSV, z. s., která přijala Požadavek nebo vydala Potvrzení 

o umístění včelstev je oprávněna od podání požadavku 
do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace komisionálně 
ověřit pravdivost údajů obsažených v podaném požadavku, 
zejména počet a sílu včelstev u chovatele včel na stanovišti 
včelstev. 

 b)   Chovatel včel je povinen toto ověření na stanovišti včelstev 
umožnit. V případě, že chovatel včel toto ověření neumožní, 
bude tato skutečnost uvedena v Zápisu o porovnání údajů 
v požadavku chovatele včel oproti skutečnosti a předána 
na Fond k další administraci. 

 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, z. s., respektive nečlenové 
svazu sekretariátu RV ČSV, z. s. a doložit je. Po termínu 
ukončení přijímání Požadavků nemůže chovatel včel 
zvyšovat požadavek na vyšší počet včelstev.

 d)   Pokud funkcionář ZO ČSV, z. s.  zjistí při ověřování údajů, 
že u chovatele včel došlo ke snížení počtu včelstev a nebude 
doložena příčina snížení stavu včelstev oproti počtu 
zazimovaných včelstev (např. kupní nebo darovací smlouva, 
protokol o utracení včelstev z důvodu mimořádných 
veterinárních opatření, odcizení, poškození včelstev – 
dokument policie, úhyn včelstev-doklad KVS), skutečnost 
uvede do Zápisu o porovnání údajů a ten předá Fondu 
k dalšímu řízení. Tyto informace budou Fondem zohledněny 
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

5.  ORGAnIZAČní POkYnY k vÝPlAtĚ FInAnČníCh  
PROStŘeDků 

 a)   Sekretariát neprodleně poté, co obdrží Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace s uvedením sazby na jedno včelstvo, 
tuto informaci zveřejní prostřednictvím svého webu –  
www.vcelarstvi.cz . Po poskytnutí finančních prostředků 
od SZIF (předpokládaný termín je na přelomu kalendářního 
roku) zašle sekretariát RV ČSV, z. s., přidělené částky dotací 
na účty ZO ČSV, z. s. 

 b)   Způsob výplaty dotace chovatelům včel – členům ČSV, z. s., 
je v hotovosti, převodem na účet nebo poštovní poukázkou. 
Poté, co ZO ČSV, z. s. obdrží finanční prostředky na svůj 
účet, oznámí termín výplaty chovatelům včel elektronicky 
nebo písemně na adresy uvedené na požadavku. 
Stejně tak oznámí chovatelům včel, pokud rozhodne 
o výplatě bezhotovostně nebo poštovní poukázkou nebo 
kombinovaně. Uvedení bankovního spojení chovatele včel 
na požadavku neznamená, že automaticky na tento účet 
bude dotace zaslána.

 c)   Chovatel včel potvrdí osobně podpisem převzetí vyplacené 
částky v Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 
1.D. v roce 2020 nebo v Seznamu profesionálních včelařů, 
jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2020 nebo v řádku 
podpis bude uvedené číslo účtu chovatele včel. Seznamy 
vytisknete z programu CIS: záložka Nastavení ZO dále 
stiskněte záložku Dotace a následně oranžové tlačítko 
Výplatní seznam a dotace 1.D. Současně při výplatě 
finančních prostředků předá ZO ČSV, z. s., na vyžádání 
(pouze v případě uznané dotace v plné výši) chovatelům 
včel i Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D., které 
ZO ČSV, z. s., vytisknete z programu CIS: záložka Členové 
dále záložka Seznam členů a potom stiskněte modré tlačítko 
Exportovat. V ostatních případech bude toto sdělení zasíláno 
vždy na emailové adresy uvedené v požadavku. Pokud není 
emailová adresa uvedena, bude zasíláno poštou.

 d)   Chovatel včel nečlen ČSV, který podal řádně a včas Poža-
davek včetně Potvrzení o umístění včelstev na sekretariát RV 
ČSV, z. s., získá na webové adrese svazu informaci o způso-
bu a termínu výplaty dotace. Preferuje se způsob výplaty fi-
nančních prostředků převodem na účet. Výplata v hotovosti 
je možná v určeném termínu sekretariátem RV ČSV, z. s. 
Jiné způsoby platby se nepřipouští. V případě uznané do-
tace v plné výši zašle sekretariát RV ČSV, z. s. Sdělení o roz-
hodnutí o poskytnutí dotace 1.D. jen na vyžádání. V ostat-
ních případech bude toto sdělení zasíláno vždy na emailové 
adresy uvedené v požadavku. Pokud není emailová adresa 
uvedena, bude zasíláno poštou.

6.  POkuD Se ChOvAtel vČel neMůže DOStAvIt  
k vÝPlAtĚ FInAnČníCh PROStŘeDků OSOBnĚ:

 a)   Chovatel včel může pověřit jinou osobu plnou mocí (viz 
vnitřní přílohy Včelařství nebo www.vcelarstvi.cz) k převzetí 
dotace 1. D. v roce 2020 v přiznané výši, která musí souhlasit 
s uznanou částkou dle platného Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace SZIF. V případě nečlena musí být plná moc úředně 
ověřena.

 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, případně dokumentem 
vystaveným notářem nebo předběžným opatřením soudu, 
který osvědčí jeho dědické právo k dotaci, jinak nárok zaniká 
a ZO ČSV, z. s., dotaci v daném termínu vrátí.
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 c)   ZO ČSV, z. s., může přiznanou částku zaslat též na uvedené 
bankovní spojení, které chovatel včel uvedl v Požadavku 
nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu. Náklady 
za poplatky banky a za poštovné hradí ZO ČSV, z. s. 

 d)   Postup zadání v CIS: 
	 	 	•				na	Kartě včelaře = záložka Základní informace – zadat 

číslo účtu dále na konci stránky (obrazovky) vždy potvrďte 
tlačítkem ULOŽIT.

 e)   K originálu Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena 
dotace 1.D. v roce 2020 nebo k Seznamu profesionálních 
včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2020 
přiloží ZO ČSV, z. s., kopii ústřižku poštovní poukázky 
a kopii bankovního výpisu, ze kterého je patrné, že platba 
byla odeslána na uvedený účet. Platba musí být odeslána 
v plné výši celkového uznaného požadavku chovatele včel 
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace SZIF. ZO ČSV, 
z. s., z této platby nesmí odečíst poplatky za poštovné nebo 
poplatky banky, členské příspěvky na rok 2021, příspěvky 
na provoz ZO ČSV, z. s., nebo poplatky za léčiva. 

 f)   Pokud bude muset ZO ČSV, z. s., vracet finanční prostředky, 
pak je obratem zašle na stanovený účet sekretariátu RV ČSV, 
z. s., číslo účtu 907390/5500 vedený u Raiffeisen BANK 
a oznámí tuto skutečnost okamžitým zasláním Seznamu 
nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2020 za jednotlivé 
hobby včelaře, Seznamu nevyplacené – vrácené dotace 1.D. 
v roce 2020 za jednotlivé profesionální včelaře.

Postup v CIS:
	 	 •		na	Kartě včelaře opravit na záložce Včelstva počty včelstev 

pro dotaci nebo na Kartě včelaře záložka Ostatní ukončit 
členství 

	 	 •		horní	záložka	Nastavení ZO, dále dolní záložka Vrácení 
dotace = zde doplnit důvod nevyplacení dotace = další krok 
oranžové tlačítko Generovat PDF a tisk přílohy Seznam ne-
vyplacené – vrácené dotace 1.D. 

 g)   ZO ČSV, z. s., si po výplatě dotace z podepsaného originálu 
Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. 
v roce 2020, Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla 
vyplacena dotace 1.D. v roce 2020 a plných mocí pořídí 
kopie. Tyto kopie společně s originály stvrzenek poštovních 
poukázek a převodních příkazů si ZO ČSV, z. s., ponechá 
a zůstanou u ní uloženy po dobu 10-ti let.

 h)   Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor 
ZO ČSV, z. s., který se společně s kontrolní komisí ZO ČSV, 
z. s., přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, 
na nějž jsou požadovány finanční prostředky.

7. ZDAnĚní DOtACe
Dotace je neinvestiční a podléhá zdanění podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů.

8. StAtIStIkA
Ke zpracování Statistického výkazu o včelařství v ZO ČSV, z. s., 
za rok 2020 vyplní chovatel včel Podklady pro statistický výkaz 
o včelařství v ČR v roce 2020 a odevzdá je společně s Požadavkem 
na ZO ČSV, z. s., která údaje zadá do programu CIS. Statistická 
hlášení jsou zdrojem informací pro Český statistický úřad. Uvá-
dějte pravdivé údaje.   

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

Mgr. Jarmila  MACHOVÁ v. r. Ing. Petr ŠERÁK v. r.
předsedkyně  tajemník

výklad zkratek k tomuto textu:
Zásady: Zásady (včetně zpřesnění Zásad 2020), kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na 
základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 55688/2019-MZE-18131 
a Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020  čj.: 18080/2020-MZE-18131
MZe ČR: Ministerstvo zemědělství České republiky
Fond: SZIF: Státní zemědělský intervenční fond
ČMSCh: Českomoravská společnost chovatelů
IZR: Integrovaný zemědělský registr 
kvS: Krajská veterinární správa
uChS: Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské
Pnk: Prováděcí nařízení komise (EU)
nk: Nařízení komise (EU)
ČSv, z.s.: Český svaz včelařů, zapsaný spolek
OO ČSv, z. s.: Okresní organizace Českého svazu včelařů, zapsaný spolek
ZO ČSv, z. s.: Základní organizace Českého svazu včelařů, zapsaný spolek 
Požadavek: Požadavek na dotaci 1.D. – Podpora včelařství
Potvrzení o umístění včelstev: Potvrzení o umístění včelstev od ZO ČSV, z. s., na jejímž území má chovatel včel včelstva
CIS: Centrální informační systém (program pro ZO ČSV, z. s.)
Sekretariát Rv ČSv, z. s.: sekretariát republikového výboru ČSV, z. s.


