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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1  Název 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení 
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „návrh nařízení vlády“). 

 
1.2  Definice problému 
 

Cílem návrhu nařízení vlády je plynule pokračovat v podpoře včelařství i v novém 
programovacím období a na základě poznatků z aplikační praxe tuto podporu dále 
zefektivnit. V současné době se jedná o úpravu administrace u pátého (tříletého) cyklu 
Českého včelařského programu (dále jen „ČVP“) pro roky 2017 – 2019, 
kofinancovaného z prostředků Evropské unie. Tento program se dlouhodobě setkává s 
pozitivním ohlasem zájmových i profesionálních včelařů, včelařských organizací, 
Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., orgánů státní a veřejné správy. 
 
Naplňováním Českých včelařských programů v předcházejících obdobích se postupně 
podařilo zmírnit negativní trend, který se projevoval trvalým úbytkem včelstev a včelařů 
v České republice. Proto je dotační politika směřována na zlepšování zdravotního stavu 
včel a zajištění dostatečných početních stavů zdravých a silných včelstev, která jsou 
zárukou opylování zemědělských plodin a tím zajišťují výnos ze zemědělských plodin 
a přispívají k zachování biodiverzity. Český včelařský program je z tohoto důvodu 
zaměřen také na podporu mladých a začínajících včelařů se zaměřením na kvalitní 
odborné vzdělávání v oblasti moderních metod péče o včelstva. 
 
Český včelařský program pro období 2017 – 2019 byl vypracován v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu 
včelařství, a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.  
 
Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/1368 čl. 3 každý členský stát má 
za povinnost oznámit Komisi nejpozději do 15. března 2016 tj. před začátkem prvního 
včelařského roku programu, svůj návrh včelařského programu. Český včelařský program 
2017 – 2019 byl odeslán dne 29. února 2016.  Podle čl. 5 prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 2015/1368, budou včelařské programy schváleny nejpozději do 15. června 2016 
a následně Komise (EU) rozhodne o přidělení finančních prostředků na další tříleté 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAANG5ZBM)



2 

 

 

období 2017 – 2019, a to podle počtu včelstev v roce 2013 (nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366 bod č. 11).    
 
Chov včel je velmi významný nejen pro odvětví zemědělství.  Výsledkem odborného 
posouzení bylo doporučení 750 000 včelstev jako optimálního množství pro celou 
Českou republiku. V roce 2015 bylo evidováno 576 783 včelstev. Ministerstvo 
zemědělství podporuje rozvoj českého včelařství formou podpor národních a evropských 
dotací, ale současně rozvíjí spolupráci se včelařskými spolky, jako jsou např. pravidelné 
pracovní porady za účelem přípravy zásadních včelařských dokumentů. Český svaz 
včelařů, z. s., zastupuje největší počet chovatelů včel (97 % z celkového počtu včelařů).  
 
Chovatelům včel byly od roku 2005 poskytovány dotace v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 797/2004. Dotace jsou financovány z 50 % z prostředků Evropské unie a z 50 % 
z národních zdrojů. Výše národního příspěvku je pro každý rok shodná s částkou 
poskytnutou EU a je obsažena v zákoně o státním rozpočtu v kapitole zemědělství. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace pro období 2005 – 2007, 2008 – 2010,  2011 – 2013 
a 2014 – 2016, byly stanoveny v nařízení vlády č. 197/2005 Sb., které bylo v rámci 
připravovaných tříletých období novelizováno.   
 
Na základě výše uvedených právních předpisů Evropské unie členské státy vypracují 
národní včelařské programy, a to vždy na tříleté období. Schválením těchto včelařských 
programů Komisí a následným rozhodnutím o přiznání finančních prostředků na další 
tříleté období, je podmíněna možnost chovatelů včel v České republice čerpat dotace 
prostřednictvím pěti základních opatření zahrnutých v Českém včelařském programu 
pro období 2017 – 2019. 
 
Cílem nového Českého včelařského programu pro období 2017 –2019 je: 
 
1) Zajistit počty zdravých a silných včelstev pro opylení zemědělských plodin a volně 

rostoucích rostlin, podpořit význam funkce včely medonosné jako univerzálního 
opylovatele v zemědělských a přírodních ekosystémech, zajistit soběstačnost 
v produkci medu. V rámci rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství je nutné 
nejen získávat nové včelaře, ale i zvyšovat počty včelstev stávajících chovatelů 
a podporovat chov matek z uznaných šlechtitelských programů. 

 
2) Nadále usilovat o zvýšení počtu včelařských provozů s více než 20 včelstvy a zvláště 

pak produkčně zaměřených provozů s více jak 150 včelstvy, což je v Evropě obvyklá 
hranice pro profesionální včelaře, kteří se této činnosti věnují jako svému hlavnímu 
zaměstnání. 

 
3) Zvýšit podíl mobilních včelstev a jejich přísunů za využití moderních kočovných 

zařízení a technologií za účelem využití zdrojů snůšky, a tím současně omezit dosud 
se zvyšující nerovnoměrnost rozmístění včelstev v krajině. 

 
4) Dosáhnout pozitivní změny ve věkové struktuře chovatelů včel, mj. cílenou prací 

s mládeží a komplexní nabídkou vzdělávacích programů vedených kvalifikovanými 
včelařskými odborníky pro mládež i dospělé. Vzdělávací činnost včelařů je vhodné 
zaměřit především na aktuální problémy včelařského oboru, včetně systematického 
a dlouhodobého vzdělávání za účelem získání poznatků nutných pro úspěšný chov 
včel.  

 
5) Udržet podmínky pro koordinovaný, celoplošně vedený boj s varroázou a její 

integrovanou léčbu na základě průběžné znalosti nákazové situace. Vedle 
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zavedeného celoplošně organizovaného léčení varroázy provádět i letní monitoring 
míry varroázy tak, aby léčení bylo aplikováno včas a pouze v nezbytném množství.  

 
6) Dosahovat maximální možné kvality medu a ostatních včelích produktů 

prostřednictvím osvětové činnosti mezi včelaři, jejich vzděláváním a zaváděním 
nových moderních technologií získávání a zpracování produktů, včetně kontroly 
kvality produktů. 

 
1.3  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Chovatelům včel byly od roku 2005 poskytovány dotace v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 797/2004. Dotace jsou financovány z 50 % z prostředků Evropské unie a z 50 % 
z národních zdrojů. Výše národního příspěvku je pro každý rok shodná s částkou 
poskytnutou EU a pevně zakotvena v zákoně o státním rozpočtu v kapitole zemědělství. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace pro období 2005 – 2007, 2008 – 2010 a  2011 – 2013  
a 2014 – 2016, byly stanoveny v nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 285/2007 Sb., č. 373/2010 Sb., č. 173/2011 Sb., č. 251/2013, č. 400/2013.  
 
Na základě výše uvedených právních předpisů členské státy vypracují národní včelařské 
programy a to vždy na tříleté období. Na základě schválení včelařských programů 
Komisí (EU) budou rozhodnutím přiděleny finanční prostředky na další tříleté období. 
Chovatelé včel mohou čerpat dotace prostřednictvím pěti základních opatření, z nichž 
některá jsou ještě blíže rozpracována. 
 
Právní rámec provádění uvedených opatření ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů je dán: 
 

 zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízením Evropského parlamentu (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 12. 2013, kterým 
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366 ze dne 11. května 
2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu včelařství, 

 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 195/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, a 

 nařízením vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na 
provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských 
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4  Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou chovatelé včel, žadatelé o dotaci podle předpisů Evropské unie 
a poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“).  
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Návrh novely se týká jak zájmových, tak i profesionálních včelařů v České republice, 
celkem tedy cca 50 000 chovatelů včel. Chovatelů, které lze v souladu s právem 
Evropské unie označit za profesionální (kteří chovají více než 150 včelstev) bylo v roce 
2015 na území České republiky 107. Rozptýlenost malovčelařů po celém území České 
republiky je vhodná pro zajištění plošného opylování větším množstvím malých stanovišť 
včelstev. Problémem jsou vyšší jednotkové náklady malých chovatelů včel, což se 
projevuje na jejich ekonomických výsledcích. Zachování dotací do včelařství je tudíž 
nezbytné pro udržení a zvednutí zájmu o toto zemědělské odvětví.  

 
Jak již bylo uvedeno výše, chovatelé včel mohou čerpat dotace prostřednictvím pěti 
základních opatření. Od roku 2008 včelaři převážně čerpají 100 % prostředků určených 
pro Český včelařský program na jednotlivý kalendářní rok. Výjimku tvoří roky 2005 – 
2007, 2011 a 2013. 

 
 

Přehled o čerpání dotací podle nařízení Rady (ES) č. 797/2004 v letech 2005 – 2015  

Opatření/ rok 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Technická pomoc 
tis.Kč 

1 939 7 040 10 862 24 167 26 792 24 030 34 460  36 897  35 629 34 307 26 877 

Boj proti varroáze 4 882 9 267 10 522 13 816 10 198 11 448 11 112 15 949 18 932 17 238 27 513 

Racionalizace 
kočování 

1 480 3 108 4 287 7 844 10 765 11 503 5 016 4 478 3 867 2 259 2 159 

Rozbory medu 113 324 550 505 471 503 1 836 937 494 678 712 

Obnova včelstev 4 734 5 778 6 213 8 526 8 705 8 903 8 804 8 159 7 286 9 465 7 414 

Celkové čerpání v 
tis. Kč 

13 148 25 518 32 434 54 859 56 931 56 387 61 231 66 420 66 208 63 947 64 675 

Možnost čerpání v 
tis. Kč 

30 480 38 600 45 720 54 860 56 962 56 389 62 653 66 421 66 212 63 947 64 677 

Čerpání v % 43 66 71 100 100 100 98 100 99,99 100,00 100,00 

 
Stav čerpání dotace za rok 2016 ještě není ukončen, proto nejsou konkrétní údaje o čerpání 
k dispozici.  
 
1.5  Popis cílového stavu 
 

Návrh nařízení vlády se soustředí zejména na ty otázky, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, a jejichž specifikace je nezbytná pro naplnění 
Českého včelařského programu pro období 2017 – 2019 a pro správné fungování 
administrace dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh v České republice. Navržené změny 
nezvyšují administrativní zátěž žadatelů o dotace.  
 
Navržené změny směřují k novému nastavení limitů pro opatření technická pomoc 
(Příloha č. 2 část A) a racionalizace kočování včelstev (Příloha č. 2  část D).  
 
V souvislosti se stanovenými finančními limity na jednotlivá technická zařízení se upouští 
od omezení 50 % pro technickou pomoc podle původního § 10 odst. 1 písm. e) 
a racionalizaci kočování včelstev podle původního § 10 odst. 3. Výše dotace na jednu 
prodanou včelí matku se stanovuje na 200 Kč.  

 
1.6  Zhodnocení rizika 
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Při ponechání současného stavu nebude možné čerpat finanční prostředky na nové 
programové období. Znamenalo by to nevyužití evropských finančních prostředků, které 
by byly přerozděleny ostatním členským státům, čímž by došlo k významnému oslabení 
konkurenceschopnosti českých včelařů a k pokračování úbytku včelstev, která 
představují významnou složku celkového ekosystému, a tedy prvek nezbytný pro zdravé 
životní prostředí. 

 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1  Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem 
nařízení vlády stanovujícím podmínky poskytnutí dotace na provádění opatření 
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění 
na trh. 
 
Bez legislativní úpravy není možné kofinancovat podpory z národních prostředků 
ze státního rozpočtu v rámci Českého včelařského programu. Přijetí zcela nového 
nařízení vlády není nutné, neboť stávající znění nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 
po zapracování změn vyplývajících z novelizace předpisů Evropských společenství 
a z nově přijatého Českého včelařského programu pro období 2017 – 2019, představuje 
dostatečnou právní úpravu, se kterou je odborná veřejnost zvyklá pracovat.  
 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková 
řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou 
pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto 
variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 

 
2.2  Varianty věcného řešení 
 

Varianta 1 („nulová“) 
 
Jako jedno z možných řešení bylo zvažováno nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 
nenovelizovat, případně nařízení vlády č. č. 197/2005 Sb. formálně zrušit. Toto řešení by 
mělo za následek ukončení programu podpory včelařství, a tudíž by Českou republikou 
nebyla využita možnost čerpat na tento program prostředky z finančních zdrojů 
Evropské unie.  
 
Tato varianta by sice přinesla finanční úsporu z hlediska státního rozpočtu, nicméně 
ve svém dlouhodobém důsledku by to mělo značné negativní dopady zejména na životní 
prostředí a na drobné chovatele včel.  
 
Z hlediska zhodnocení případných dopadů na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů 
v tříletém horizontu, lze předpokládat v případě nulové varianty roční finanční úsporu 
státního rozpočtu ve výši cca 37 mil. Kč, v horizontu tří let úsporu cca 116 mil. Kč. Avšak 
v tomto případě nebude možné využít finančních prostředků poskytovaných z EU 
v oblasti včelařství.  
 
Nulová varianta by znamenala ukončení podpory z Českého včelařského programu 
a všech podpor spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. 
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Varianta 2 („adaptace nařízení vlády na Český včelařský program pro období 2017-
2019“) 

 
Tato varianta předpokládá náklady ze státního rozpočtu pro období let 2017 - 2019 
ve výši přibližně 116 mil. Kč. Stejné množství prostředků bude vyčerpáno z prostředků 
Evropské unie.  
 
Přijetí návrhu nařízení vlády napomůže zachování zájmového včelařství jakožto důležité 
složky péče o přírodu a krajinu.  
 
Evropská komise analyzuje na základě hodnotících zpráv způsoby, jakým členské státy 
skutečně využívají svůj rozpočet. Evropská komise zavedla větší pružnost v čerpání, 
aby bylo možné programy upravovat podle potřeb jednotlivých členských států.   
 
Návrh nařízení vlády má umožnit čerpat všechny přidělené finanční prostředky 
a efektivně je využít v klíčových oblastech jako je např. boj s varroázou, zvyšování počtu 
včelstev a podpora začínajících včelařů, proto je tato varianta považována 
za nejvhodnější. 
 
Všechny členské státy předkládají  své včelařské programy, což svědčí o tom, jaký 
význam přikládají evropskému včelařskému oboru. Snaha Evropské unie o zachování 
podpor včelařství svědčí o potřebách udržet evropské včelařství na patřičné úrovni. 
 
Není možné zvažovat jiné věcné varianty poskytování podpory, neboť struktura a rozsah 
poskytovaných podpor podléhá schválení Evropskou komisí, přičemž celkový objem 
podpory je dán jejím rozhodnutím na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 2015/1366. Členské státy na základě oznámení o předpokládaných výdajích 
obdrží rozhodnutí o přidělení částek z fondů Evropské unie, které jsou přiděleny 
na základě počtu včelstev z roku 2013.  

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Varianta 1 
 

Tato varianta sice znamená nulové výdaje ze státního rozpočtu, ale také nulové přínosy. 
Při volbě této varianty, kdy by nebylo vytvořeno prováděcí nařízení, by se nevyužilo 
alokovaných finančních prostředků, přidělených Evropskou komisí, na základě 
schváleného Českého včelařského programu pro období 2017 – 2019. Ztráta podpor by 
pravděpodobně zapříčinila stagnaci a posléze pokles počtu chovatelů včel a tedy i počtu 
včelstev, jehož důsledkem by bylo snížení kapacity opylovatelů zemědělských a planě 
rostoucích rostlin. 

 
3.2. Varianta 2 

 
Předložený návrh nařízení vlády vychází z poznatků aplikační praxe předchozích znění 
nařízení vlády v této oblasti, neboť se jedná již o páté tříleté programovací období. 
Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval administrativní zatížení jak 
na straně žadatele, tak na straně poskytovatele dotace a orgánů státní správy. Aplikace 
nařízení Rady (ES) č. 797/2004, nařízení Komise (ES) č. 917/2004, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, se projevila výrazně větším zájmem chovatelů 
včel o modernizaci zařízení pro získávání a zpracování včelích produktů a zařízení 
sloužících k přesunům včelstev k zemědělským a volně rostoucím plodinám.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAANG5ZBM)



7 

 

 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá výrazné navýšení současných částek. Pro rok 2017 
se jedná o částku 37 500 000 Kč, pro rok 2018 o částku 38 750 000 Kč, pro rok 2019 
o částku 39 750 000 Kč.  
 
Administrativní náklady na straně Fondu se předpokládají ve vztahu k minulým 
programovým obdobím ve stejné výši. Nedochází k žádným změnám, např. navýšení 
počtu opatření, které by tyto náklady ovlivnily. 
 
Návrh nařízení nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
 
Návrh nařízení vlády bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a také předpokládáme 
pozitivní sociální dopady, neboť se jedná o podporu rozvoje včelařství. Význam chovu 
včel spočívá především v opylovací činnosti včely medonosné, v produkci včelích 
produktů, jako je med, vosk, propolis a včelí jed pro lékařské účely. Velmi významné 
je včelařství pro celkový rozvoj venkova. 
 
České včelařství dokáže plně zásobit trh kvalitními včelími produkty. Roční spotřeba 
medu se dlouhodobě pohybuje 0,7 kg na obyvatele ČR. Hlavním přínosem včelařství 
je opylování zemědělských a planě rostoucích rostlin. V klimaticky a plodinově 
srovnatelných zemích Evropské unie je hodnota opylování odhadována na 30 – 50 
násobek hodnoty získaného medu. Vedle tohoto finančního vyjádření je prakticky 
neocenitelný význam opylování pro zachování životního prostředí, zejména biodiverzity 
přírody opylováním planě rostoucích rostlin. 
 

Navrhovaný finanční rozpočet 2017 
v tis. Kč 

2018 
v tis. Kč 

2019  
v tis. Kč 

Prostředky ČR 50 %    37 500  38 750 39 750 

Prostředky Evropské unie 50 % 37 500 38 750 39 750 

Celkem 100 % 75 000 77 500 79 500 

 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Varianta 2, představuje podle navrhovatele optimální variantu řešení výše zmíněných 
problémů, která vyplývá z úpravy některých podmínek pro poskytnutí dotace podle 
stávajícího nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

Důvodem je skutečnost, že změna některých podmínek pro poskytování národních 
doplňkových plateb k přímým podporám je možná pouze nařízením vlády a v rámci 
schváleného národního včelařského programu. Předkládaný návrh nařízení vlády 
tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 
 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci evropských podpor do včelařství je Fond. Tento 
orgán je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech 
ve správním řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost.  
 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 
má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci evropských podpor 
do včelařství.  
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Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
 
 
6.  Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti nařízení vlády bude prováděn na základě vyhodnocování účinnosti 
a funkčnosti zavedených opatření na konci programového období na základě podkladů 
z kontrol prováděných v rámci dozorové činnosti. 
 
Ministerstvo zemědělství zpracovává vyhodnocení minulých tříletých programů v rámci  
ČVP, který notifikuje Evropské komisi. ČVP pro období 2017 – 2019 byl vypracován na 
základě nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
2015/1366 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/1366. Oddíl 5 „Podpora v 
odvětví včelařství“, Článek 55 „Vnitrostátní programy a financování odst. 1 nařízení  (EU) 
č. 1308/2013, stanovuje vypracování včelařského programu pro tříleté období s cílem 
zlepšit podmínky produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Tímto 
ustanovením je ČVP pro období 2017 – 2019 jednoznačně provázán s nařízením vlády 
č. 197/2005 Sb. a zároveň nařízení vlády vychází z ČVP pro období 2017 – 2019, kde 
současně respektuje vymezené priority ČVP pro období 2017 – 2019.  
 
Vyhodnocení výsledků minulých tříletých období  je zahrnuto v ČVP pro období 2017 – 
2019 v 1. a v 9. oddílu.  
 
V 1. oddílu je vyhodnocení provedeno pomocí kvantitativních ukazatelů. Z přehledu  
je patrná míra čerpání dotací na podporu včelařství (2008 – 2015), vývoj stavů včelstev 
a počtu včelařů v České republice (2005 – 2015), vývoj počtu přísunů včelstev v České 
republice (2005 – 2015), počtů vzdělávacích akcí v České republice (2005 – 2015), 
jakož i počtů matek odchovaných šlechtitelskými chovy v České republice (2005 – 2015) 
a míry produkce medu a spotřeby medu (2005 – 2015). S ohledem na specifický 
charakter včelařského odvětví se ukazuje, že pozitivní dopad na včelařské odvětví v 
důsledku ČVP je pozorovatelný spíše v dlouhodobém než krátkodobém horizontu. 
Výrazně pozitivní přínos ČVP je nicméně patrný zejména u zvýšení počtu matek 
odchovaných šlechtitelskými chovy v České republice (z původních 28 128 v roce 2005 
na 44 923 v roce 2015) nebo u počtu vzdělávacích akcí (z původních 784 v roce 2005 
na 1 674 v roce 2015). 
 
V 9. oddílu jsou uvedena prováděcí pravidla ke kontrole a hodnocení včelařského 
programu, a to včetně stanovení ukazatelů výkonnosti jednotlivých opatření a zdrojů dat 
k jejich ověření a vyhodnocení. V každém roce programového období dochází jednak k 
administrativní kontrole (podle ČVP pro období 2017 – 2019 bude tato kontrola probíhat 
ve 100 % žádostí o dotace), ale rovněž ke sledování jednotlivých ukazatelů výkonnosti.  
 
V případě opatření „technická pomoc“, které je zaměřeno na jednotlivé druhy a množství 
pořízeného nového zařízení související s obnovou stávajícího technického zařízení či 
budováním nového včelařského provozu chovateli včel, je ukazatelem výkonnosti výše 
finančních prostředků vynaložených na pořízení zařízení a technických pomůcek pro 
získávání a zpracování včelích produktů. Data k vyhodnocení poskytuje Fond. 
 
V případě opatření „boj proti varroáze“, které je zaměřeno zejména na podporu v oblasti 
úhrady nákladů na preventivní a léčivé prostředky pro boj proti varroáze, je ukazatelem 
výkonnosti zdravotní stav včelstev a počty včelstev v České republice. Data  
k vyhodnocení poskytuje Státní veterinární správa ČR, a to ve Zprávě o činnosti v oblasti 
ochrany zdraví zvířat v ČR. 
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V případě opatření „racionalizace kočování včelstev“ je ukazatelem výkonnosti přísun 
včelstev v krajině k plodinám a do lesů. Data k vyhodnocení poskytuje Český svaz 
včelařů, z. s., a to v rámci Situační a výhledové zprávy včel založené na každoročním 
dotazníkovém šetření. 
 
V rámci opatření „úhrada nákladů na rozbory medu“ je podpora směřována na úhradu 
nákladů na rozbory medu. Rozbory se zaměřují na fyzikálně chemické vlastnosti medu  
a na přítomnost spor moru včelího plodu v medu. Toto opatření výrazně napomáhá  
ke zvyšování kvality medu uváděného na trh. Ukazatelem výkonosti je zjišťování kvality 
medu. Data k vyhodnocení poskytuje Výzkumný ústav včelařský, s. r .o.  
 
V rámci opatření obnova včelstev“, které je zaměřeno na chov včelích matek geneticky 
vysoce kvalitního materiálu plemene včely kraňské (obnovu včelstev), je ukazatelem 
výkonnosti počet odchovaných matek, na které byla poskytnuta podpora. Data  
k vyhodnocení poskytuje každoročně Fond.  
 
Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhodnocuje, zda nebude provádět kvantitativní  
a kvalitativní vyhodnocení ČVP v rozsahu širším, než který je požadován Evropskou 
komisí. Jelikož se jedná o nový přístup ke způsobu vyhodnocení ČVP, bude takové 
vyhodnocení, bude-li prováděno, prováděno na základě dat získaných zejména v období 
2017 – 2019. 
 
Případné zrušení právního předpisu je plně závislé na vývoji komunitární úpravy. 
 

 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 
odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
včelařské veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí.  
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 
Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž 
zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům, kteří s předkládaným návrhem 
v zásadě souhlasí. 
 
Zdrojem dat jsou údaje z databází stávajících žadatelů o podpory do včelařství, které má 
k dispozici Fond. 
 
 

8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Petr Krejčík 
Funkce:   referent 
Útvar:    odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství - 16230 
Telefon:   221 812 651  
e-mail:    petr.krejcik@mze.cz 
 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení 
vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 
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Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je ČR vázána. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy EU:  

 

 nařízením Evropského parlamentu (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 12. 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady 
(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném 
znění,  

 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366 ze dne 11. května 
2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu včelařství,  

 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství, a  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 195/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) 
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění. 

 
Návrh nařízení vlády je vypracován na základě Českého včelařského programu 
pro období 2017 – 2019, který byl dne 29. února 2016 předložen Evropské komisi 
ke schválení. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty 
specifické otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána 
nebo umožněna. 
 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
Český včelařský program pro období 2017 až 2019 byl dne 29. 2. 2016 předložen 
Evropské komisi, která ho nejpozději do 15. června 2016 schválí a následně rozhodne 
o konkrétní výši finančních prostředků určených pro Českou republiku. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 
slučitelný s právem Evropské unie. 

 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Návrh nařízení vlády vychází z poznatků aplikační praxe předchozích znění nařízení 
vlády v této oblasti, neboť se jedná již o páté tříleté programovací období. Návrh 
nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval administrativní zatížení jak na straně 
žadatele, tak na straně poskytovatele dotace a orgánů státní správy.  
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá výrazné navýšení současných částek. Pro rok 2017 
se jedná o částku 37,5 mil. Kč, která se v dalších dvou letech postupně mírně zvyšuje.  

 
Navrhovaný finanční rozpočet 2017 

v tis. Kč 
2018 

v tis. Kč 
2019  

v tis. Kč 

Prostředky ČR 50 %    37 500  38 750 39 750 

Prostředky Evropské unie 50 % 37 500 38 750 39 750 

Celkem 100 % 75 000 77 500 79 500 

 
Administrativní náklady na straně Fondu jakožto administrátora dotace se předpokládají 
ve vztahu k minulým programovým obdobím ve stejné výši. Nedochází k žádným 
změnám, např. navýšení počtu opatření, které by tyto náklady ovlivnily. 
 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Naopak 
podpora včelařství má pozitivní vliv na životní prostředí a také předpokládáme pozitivní 
sociální dopady, neboť se jedná o podporu rozvoje včelařství a tím i rostlinné výroby. 
Význam chovu včel spočívá zejména v produkci včelích produktů, jako je med, vosk, 
propolis a včelí jed pro lékařské a průmyslové účely. Velmi významné je včelařství 
pro celkový rozvoj venkova. 
 
Jedním z nejdůležitějších přínosů včelařství pro společnost je kvalitní chov zdravých včel 
a nejvýznamnějším posláním včely medonosné je opylovací činnost. Především 
v hospodářské oblasti je opylení zemědělských entomofilních plodin zásadní a ve vztahu 
k přírodním ekosystémům je pak zárukou zachování biodiverzity krajiny. Současně 
je ověřeno, že včela medonosná se podílí celosvětově jednou třetinou na zajišťování 
lidské výživy. V našich podmínkách přínos z opylovací činnosti včely medonosné 
převyšuje 10 – 15 krát výnos ze včelích produktů. 

 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Stávající znění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., jakož i návrh nařízení vlády, neobsahují 
žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo by mělo vliv 
na rovnost mužů a žen. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
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Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh nařízení vlády neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
 
Návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 
Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora 
dotace. 
 
Návrh nařízení vlády představuje efektivní implementaci zákonných regulací 
stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákoně č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu, jakož i regulací stanovených právem 
Evropské unie. 
 
Příslušné orgány veřejné správy a Fond jakožto administrátor dotace jsou schopny 
plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jakožto administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 
správního řádu. 

 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 

K Čl. I 
 

K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 2): 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se do poznámky pod čarou doplňují 
odkazy na nové předpisy EU pro nové programové období od roku 2017. 
  

K bodu 2 (§ 3 odst. 2): 
 
Jedná se o změnu související s novými předpisy EU, podle čl. 2 prováděcího nařízení 
Komise č. 2015/1368 je zavedeno časové vymezení pro včelařský rok. Pro účely 
včelařských programů se včelařským rokem rozumí období dvanácti po sobě jdoucích 
měsíců od 1. srpna do 31. července. V souvislosti s uvedenou změnou je nutno upravit i 
termín pro podání žádosti. 
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K bodu 3 (§ 3 odst. 4) 
 

Jedná se o ustanovení týkající se přenesení odpovědnosti za dodržování podmínek 
uvedených v nařízení vlády ze žadatele na chovatele včel v souvislosti s novou 
povinností definovanou podle čl. 9 nařízení (EU) č. 2015/1368 v souladu s nařízením EU 
č.1306/2013. To ovšem nezbavuje žadatele jakožto hlavního účastníka správního řízení 
splnit povinnost v případě vratky či vratky a zaplacení sankce podle uvedeného článku 
prováděcího nařízení komise.  Dále dojde touto úpravou zlepšení celého systému 
nastavení podpory včelařských podpor. 

 
K bodu 4 (§ 4 odst. 1, 2 a 4): 

 
Nadále není efektivní podporovat dotaci na úly pro začínající včelaře. Tato podpora je 
v současné době prováděna ze zdrojů krajských úřadů. Navrhovaná úprava souvisí 
s odstraněním možnosti dále dotovat úly pro začínající včelaře. V rámci pracovních 
porad se zástupci včelařských kroužků při přípravě tohoto dokumentu byla tato změna 
odsouhlasena.   
 

K bodům 5 a 6 (§ 4 odst. 4): 
 
Úprava reflektuje změnu časového vymezení včelařského roku podle prováděcího 
nařízení Komise 2015/1368. 
 

K bodu 7 (§ 6 odst. 1): 
 
Jedná se o upřesnění definice kočování včelstev s cílem zamezení nesrovnalostem při 
kontrole na místě, kdy jsou zařízení využívána pro přesun včelstev v rámci provozovny 
chovatele. 

 
K bodu 8 (§ 6 odst. 2): 

 
Počet včelstev v průběhu roku kolísá, z toho důvodu je nutné doplnit limit minimálního 
počtu včelstev časovým určením. Datum 1. záři vyplývá v právních předpisů jako datum 
stanovené pro chovatele k podání hlášení o skutečném počtu včelstev do databáze 
ČMSCH. Fond k tomuto údaji přihlíží při administrativní  i fyzické kontrole na místě. 
 

K bodu 9 (§ 6): 
 
Jedná se o změnu související s novými předpisy EU, podle čl. 2 prováděcího nařízení 
Komise č. 2015/1368 je zavedeno časové vymezení pro včelařský rok. V souvislosti 
s uvedenou změnou je nutno upravit i termín pro podání žádosti. 

 
K bodu 10 (§ 8): 

 
Legislativně technická úprava nadpisu daného ustanovení. 

 
K bodu 11 (§ 8 odst. 3): 

 
Jedná se o zpřesňující definici osoby kupující včelí matky ze šlechtitelského chovu.  

 
K bodu 12 (§ 10 odst. 1): 

 
Jedná se o nové zastropování výše podpory, kterou je možné poskytnout na pořádání 
vzdělávacích akcí. Nově bude možné poskytnout podporu pouze na jeden praktický 
kurz, seminář nebo přednášku, bude-li se taková vzdělávací akce konat v jednom dni na 
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jednom místě. Předpokládá se snížení převisů finančních požadavků v rámci opatření 
„technická pomoc“ a tím i snížení míry krácení příspěvků poskytovaných Fondem. 
Pořadatelé vzdělávacích akcí budou i nadále mít možnost  během dne zorganizovat 
další přednášky, kurzy či semináře, avšak podpora bude poskytnuta pouze na jeden 
z nich..  
 
Dále dochází k vypuštění 50 % limitu pro omezení skutečně vynaložených nákladů 
prokazovaných při nákupu zařízení. Nově budou tyto náklady omezeny uplatněním 
stropů jednotlivých zařízení uvedených v části A přílohy č. 2. 
 

K bodu 13 (§ 10 odst. 3): 
 
Úprava ustanovení souvisí s vypuštěním 50 % limitu pro omezení skutečně 
vynaložených nákladů prokazovaných při nákupu zařízení. Nově budou tyto náklady 
omezeny uplatněním stropů jednotlivých zařízení uvedených v části D přílohy č. 2.   

 
K bodu 14 (§ 10 odst. 5): 

 
Úprava snižuje částku dotace v důsledku přesunutí opatření Obnova včelstev mezi 
dotace, u nichž se neuplatňuje krácení částek v případě překročení souhrnu 
oprávněných nároků nad alokovanou částku. Tato úprava odpovídá výši dotace 
poskytnuté v roce 2014 a 2015. 

 
K bodu 15 (§ 10 odst. 6): 

 
Z krácení oprávněných nároku v případě překročení souhrnu oprávněných nároků nad 
alokovanou částku je nově vyjmuta dotace na včelařské kroužky mládeže a dotace na 
opatření obnova včelstev. Tato úprava si klade za cíl přinést větší podporu výchově 
mladých včelařů. Účelem přesunu dotace na obnovu včelstev je ochrana opatření před 
nadměrným krácením.  
 
Dotace se poskytuje na 5 různých včelařských opatření, která mají různý význam pro 
chov včel v ČR. Krácení dotace v případě převisu oprávněných požadavků nad 
alokovanou částkou je uplatňováno diferencovaně s ohledem na dopad příslušného 
opatření pro chov včel na území ČR.  
 
Na opatření „boj proti varroáze“, úhradu nákladů na rozbory medu, obnovu včelstev  
a nově na vedení včelařských kroužků mládeže se dotace poskytuje přednostně, tj. bez 
uplatnění koeficientu krácení.  
 
U opatření „boj proti varroáze“ se jedná o povinné plošné ošetření všech včelstev 
chovaných na území ČR v souladu s veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb. dotovanými 
levnými a snáze dostupnými léčivy. Konečný efekt dotace se umožněním nákupu léčiv 
za dotovanou cenu přenáší na chovatele včel. Takto nastavený systém krácení dotace  
v rámci tohoto opatření neumožňuje. 
 
U opatření směřujícího k úhradě nákladů na rozbory medu se jedná o dostupnou formu 
ověření kvality medu vyprodukovaného na území ČR. Cenu rozboru tvoří pevně 
stanovený paušál dotace a chovatel hradí zbytek. Dotace se poskytuje akreditovaným 
laboratořím zpětně. Koeficient krácení dotace, která tvoří pevnou součást kalkulace 
nákladů na rozbory medu nelze uplatnit.  
 
U opatření „obnova včelstev“ je příjemcem dotace chovatel včelích matek a ČSV jako 
uznané chovatelské sdružení včely kraňské garantuje pomocí chovatelského řádu  
a příručky plemenářské práce, že se paušální dotace týká pouze kvalitních včelích 
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matek ze šlechtitelských chovů. Dotace je poskytována ve formě paušálu chovateli 
matek. 
 
U včelařských kroužků mládeže se dotace nekrátí, protože se jedná o celoroční práci 
související s výchovou nové včelařské generace. Krácení dotace je uplatňováno  
u individuálně podaných požadavků na technické vybavení v rámci opatření technická 
pomoc a racionalizace kočování.   
 
U vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy a semináře) se koeficient krácení dotýká 
příspěvku zahrnujícího náklady na uspořádání vzdělávacích akcí. 

 
K bodu 16 (§ 10 odst. 7): 

 
Úprava je zavedena z původu vyčerpání celé alokované částky, pokud by souhrn 
oprávněných nároků byl nižší a znamená, že zbylou finanční částku lze užít na zvýšení 
dotací na chov včelích matek. 
 
Ustanovení si klade za cíl umožnit čerpání prostředků v příslušném včelařském roce 
vždy ve výši 100 %. Představuje protipól k ustanovení k § 10 odst. 6, které stanovuje 
pravidla pro uplatnění krácení v případě převisu oprávněných nároků nad částkou 
alokovanou na dotace v příslušném kalendářním roce.  
 
§ 10 odst. 7 by byl využit pouze v případě, že po vyplacení dotací na všechna opatření 
ve výši uznaných nároků (tj. bez uplatnění koeficientu krácení) by ještě zbyla nějaká 
finanční částka. Tuto zbylou částku by bylo možno uplatnit na dotaci v rámci opatření 
obnova včelstev na prodané včelí matky, u nichž byly splněny podmínky pro získání 
dotace tím způsobem, že by paušální dotace ve výši 200 Kč na jednu prodanou včelí 
matku byla koeficientem navýšena tak, aby byla celá alokovaná částka vyčerpána.  
 
Dotaci lze poskytnout pouze na prodané včelí matky, které splňují podmínky pro 
poskytnutí dotace. V žádném případě to neznamená, že by dotace v případě zbylých 
prostředků byla poskytnuta na další včelí matky. 

 
K bodu 17 (příloha č. 2 část A): 

 
Úpravou je nově stanovena maximální výše dotace na jednotlivá zařízení nebo skupiny 
zařízení. Stanovení maximální výše dotace zvyšuje důraz na přiměřenost předkládaných 
nároků. 

 
K bodu 18 (příloha č. 2 část B): 

 
Úpravou je aktualizován seznam prostředků. Nově je zařazen dezinfekční prostředek 
pro očistu úlů.  

 
K bodu 19 (příloha č. 2 část D): 

 
Úpravou je nově stanovena maximální výše dotace na jednotlivá nová kočovná zařízení. 
Stanovení maximální výše dotace zvyšuje důraz na přiměřenost předkládaných nároků. 

 
 
K Čl. II:  

 
Za účelem kontinuálního poskytování podpor se stanovují přechodná ustanovení. Řízení 
o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle dosavadního znění nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb. se dokončí podle dosavadního  znění daného nařízení. Termín 
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podání žádosti o dotaci pro včelařský rok 2016/2017 se s ohledem na předpokládanou 
účinnost návrhu nařízení vlády posouvá na 31. srpna 2016. 

 
 
K Čl. III.  

 
Účinnost se stanovuje na den 1. srpna 2016, tedy na první den nového včelařského 
roku.  
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