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VII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství dne 27. dubna 2016, s termínem dodání stanovisek do 18. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 1. Připomínka k odůvodnění:  
 
Doporučuje se v textu odůvodnění, zvláštní část, 
uvést, jakým způsobem je v nařízení Komise 
definován pojem "včelařský rok ". 

Akceptováno. 
  
Text byl upraven. 

2. Připomínka k odůvodnění: 
 

Dodatečně byly zjištěny rozdíly v číselných 
hodnotách u požadavků na státní rozpočet, které 
MZe předložilo v návrhu na SR 2017  
a SDV 2018 – 2019 (po celé uváděné období 
32 000 000 Kč-viz tabulka) a mezi údaji uváděnými 
v odůvodnění, které jsou odlišné od návrhu rozpočtu. 
Dovolujeme si tímto požádat o zohlednění této 
připomínky v odůvodnění. Je třeba, aby tyto údaje 
byly v souladu, resp. doplnit poznámku, z jakých 
zdrojů budou pokryty zvýšené potřeby v letech 2017 
– 2019 oproti částkám uvedeným v návrhu SR na 
rok 2017 s SDV, resp. čím jsou tyto rozdíly 
způsobeny. 

Vysvětleno. 
 
V programovém období let 2017 – 2019 počítáme s částkami 
uvedenými v odůvodnění. Těmto částkám odpovídá rovněž návrh 
rozpočtu.   

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
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Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

1. Obecná připomínka:  
 
Předkládaný materiál neobsahuje ani neodkazuje 
na evaluaci předchozích čtyř tříletých období, 
neobsahuje analýzy dopadu, neuvádí se, zda je 
nastavení dotací efektivní nejen z pohledu 
procentuálního vyčerpání přidělených prostředků, 
ale také z pohledu dosažení cílů programu  
a rozvoje včelařství. V odůvodnění jsou uváděny 
nepodložené informace (tj. návrh nemá dopad  
na podnikání, s návrhem souhlasí představitelé 
odborné včelařské veřejnosti). Ohlasy uvedené  
v odborném včelařském tisku jsou však opačné.  
Z výše uvedených důvodů požadujeme zpracovat  
a do návrhu doplnit nestrannou evaluaci 
předchozích období a projednat ji s odbornou 
veřejností transparentním způsobem.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno.  
 
Odůvodnění bylo doplněno o níže uvedené informace.  
 
Ministerstvo zemědělství zpracovává vyhodnocení minulých tříletých 
programů v rámci Českého včelařského programu (dále také jen 
„ČVP“), který notifikuje Evropské komisi. ČVP pro období 2017 – 2019 
byl vypracován na základě nařízení EP a Rady (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 EP a Rady (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 
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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 (dle 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 SZIF. 
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. 
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 
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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 SZIF. 
 
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. V takovém případě bude vyhodnocení k dispozici 
nejdříve na konci programového období 2017 – 2019. 
 
K otázce transparentnosti projednávání návrhu nařízení vlády 
uvádíme, že Ministerstvo zemědělství předkládaný materiál podrobně 
připravovalo se zástupci včelařských spolků, které významným 
způsobem působí v  celé ČR. Na pravidelných pracovních poradách 
svolávaných v průběhu roku 2015 i 2016, byl připravován vedle 
předkládaného materiálu i ČPV pro období 2017 – 2019. Z uvedených 
pracovních porad existují zápisy, které dokládají jejich průběh i stav 
projednání jednotlivých návrhů.  
Finální verze nařízení vlády byla v rámci meziresortního 
připomínkového řízení zaslána opětovně k připomínkám zástupcům 
12 včelařských spolků, a to prostřednictvím eKLEPu. Zaslání 
materiálu prostřednictvím informačního systému Úřadu vlády 
považujeme za nejtransparentnější způsob doručení materiálu.  
K materiálu uplatnil připomínky (a to pouze doporučujícího charakteru) 
pouze Český svaz včelařů, z.s. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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 2. Připomínka k § 10 odst. 6: 

Požadujeme navrhovanou úpravu vypustit a zavést 
případné krácení dotace žadateli při převisu 
celkového finančního objemu žádosti stejným 
poměrem mezi všechna opatření. 

Ve zvláštní části odůvodnění není dostatečně 
vysvětleno, z jakého důvodu je podle navrhovaného 
ustanovení upřednostňováno přiznání dotace v plné 
výši vyjmenovaným opatřením a ostatní jsou 
poměrně krácena. Z našeho pohledu je uvedené 
ustanovení netransparentní, a to vzhledem k tomu, 
že jediný oprávněný žadatel, Český svaz včelařů, 
z.s, je nejen jediným uznaným chovatelským 
sdružením a tedy jediným příjemcem podpory 
obnova včelstev, ale současně vlastní majetkový 
podíl ve společnosti vyrábějící léčiva (viz příloha č. 2 
část B bod 1 až 5) a provádějící rozbory medu 
(podpora podle § 7).  

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
 
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“ upozorňujeme, že Český svaz včelařů 
(dále také jen „ČSV“) je jediným žadatelem za chovatele včel, není 
však konečným příjemcem dotace. Ve skutečnosti je konečným 
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 matek ze šlechtitelských chovů. Dotace je 
poskytována ve formě paušálu chovateli matek. 
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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. 
 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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 3. Připomínka k příloze č. 2, části B, bodu 9: 
 

Doporučujeme uvedený přípravek BEE SAFE ze 

seznamu prostředků na prevenci nebo léčbu 

varroázy vypustit.  

Jedná se o desinfekci na základě jódu. Tento 

přípravek je podle mikrobiologické dokumentace 

registrován pro použití proti nebezpečným chorobám 

moru včelího a hnilobě včelího plodu, nikoliv však 

proti varroáze (onemocnění způsobené parazitem 

kleštíkem včelím). 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Zavedení přípravku BEE – SAFE do podpor odvětví včelařství je plně 
v souladu s ustanovením čl. 55 odst. 4 písm. b) „boj proti škůdcům  
a nákazám napadajícím úly, zejména varroáze“, nařízení EP a Rady 
(EU) 1308/2013“. 
 
Přípravek BEE-SAFE není léčivem určeným k léčbě varoázy, jedná se 
však o velmi účinný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci 
včelařského zařízení. Dezinfekce je nezbytnou součástí správné 
chovatelské praxe a klinickou varoázu doprovází i virové a bakteriální 
infekce Přestože je zařazen v Části „B“ Přílohy č. 2 k nařízení vlády  
č. 197/2005 Sb., je jeho využití univerzální jako prevence proti dalším 
nemocem. Přípravek BEE-SAFE byl před zavedením na trh důkladně 
testován ve Výzkumném ústavu včelařském, s.r.o., v DOLE, kde se 
potvrdila jeho vysoká účinnost, přičemž z hlediska reziduí jde  
o prostředek vhodný do potravinářské výroby. Zejména ničí  
i nejodolnější patogeny v chovu včel, nevadí včelám, žádná rezidua  
v medu, výrazné snižování infekčního tlaku v úle, jednoduchá 
aplikace. 
 
Proto je i specifikován jako přípravek pro dezinfekci v chovu včel. 

 4. Připomínka k § 8:  
 
Doporučujeme omezit dotaci pouze na plemenné 
inseminované matky z uznaných šlechtitelských 
chovů, které doloží výsledky kontroly užitkovosti a 
dodají odběrateli společně s plemennou matkou 
rodokmenovou kartu matky (prokázání původu min. 
2 generace zpětně) a současně požadujeme, aby 
příjemcem dotace byl nikoliv producent matek, ale 
chovatel, který matku koupí. Pro eliminaci rizika 
dalšího spekulativního prodeje těchto matek je třeba 
omezit podporu na maximální počet včelstev, které 
žadatel evidoval k 1.  9. předchozího roku (ověřitelné 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Pro odchov potřebného množství matek pro obnovu včelstev  
se používají F1 dcery od plemenných matek s kontrolou užitkovosti  
a původu. Šlechtitelské chovy zařazené na seznam prokazují, že mají 
způsobilý zdroj plemenného materiálu.  
 
Při projednávání této problematiky na pravidelných pracovních 
poradách realizovaných v roce 2015 a začátkem roku 2016, bylo se 
zástupci včelařských spolků dohodnuto, že dotace bude poskytována 
na matku (obnova včelstev), kde příjemcem bude chovatel včelích 
matek (zápis z pracovní porady odboru 16230 Ministerstva 
zemědělství ze dne 30. 9. 2015), a to z důvodu udržení nízké 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAANG65MY)



8 

 

údaje evidence hospodářských zvířat v Hradišťku). 

Dotace je poskytována producentovi včelích matek a 
nikoliv chovateli, který matku kupuje. Riziko spočívá 
v podvodech při falšování vyprodukovaných matek. 
V současnosti je na území ČR pouze jedno uznané 
sdružení chovatelského programu včely medonosné 
kraňské, a to Český svaz včelařů, z.s., který je 
současně podle nastavených parametrů návrhu 
novely stávajícího nařízení vlády jediným 
oprávněným sdružením pro podávání žádosti o 
dotaci v uvedeném programu. 

administrativní náročnosti tohoto opatření.  
 
Dotaci na včelí matku v rámci opatření „Obnova včelstev“ lze 
poskytnout na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného 
šlechtitelského programu na území ČR.   

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Připomínka k § 3 odst. 2: 
 
Doporučujeme v bodě 2., kterým se upravuje § 3 
odst. 2 nahradit text „do 1. srpna včelařského roku12)“ 
jiným vhodným termínem např. „do 31. srpna 
včelařského roku12)“. 
 
Včelařský rok je definován v nařízení EU 
č. 2015/1368 a začíná 1. srpna. Žadatel o dotaci by 
tak měl pouhý jeden den na podání žádosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Žádost lze podat do konce včelařského roku. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Připomínka k novelizačnímu bodu 9: 
 
Doporučuji dát dotčený novelizační bod do souladu  
s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády, 
který stanoví znění novelizačního bodu v případě,  
že se doplňují slova na konci odstavce. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Text byl upraven. 

2. Připomínka k novelizačnímu bodu 12: 
 
Doporučuji tento novelizační bod neuvádět, neboť je 
nadbytečný. Vámi uváděná skutečnost vyplývá již 
z novelizačního bodu 10. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Novelizační bod je dotčen změnou v důsledku uplatněné připomínky 
SZIF.  
 

3. Připomínka k odůvodnění a závěrečné zprávě Neakceptováno. Vysvětleno.  
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RIA:  
 

Doporučuji dát předložený materiál do souladu  
s čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který 
stanoví postup pro případ, že se vypracovává 
závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (v 
obecné části odůvodnění se u vybraných částí 
uvedou pouze stručná shrnutí závěrů vyplývajících 
z provedeného hodnocení dopadů regulace  
a závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
se uvede jako samostatná část materiálu). 

 
Odůvodnění vzniklo před nabytím účinnosti novely Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 
 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek. 

 

Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 

 

Ministerstvo vnitra 1. Obecná připomínka k celému materiálu:  
 
Formulace jako např. „do 1. srpna včelařského roku“ 
nepovažujeme ze stylistického hlediska za vhodné, 
neboť na dvanáct běžně pojmenovaných měsíců se 
dělí rok kalendářní. Upřednostňovali bychom proto 
spíše mírně upravenou formulaci „do 1. srpna ve 
včelařském roce“.  
 
Vzhledem k tomu, že včelařský rok končí dnem 31. 
července, dáváme zároveň na zvážení, zda místo 
výrazu „do 31. července příslušného včelařského 
roku“ (dle naší připomínky „…v příslušném 
včelařském roce“) nepoužít obrat „do konce 
příslušného včelařského roku“.   
 

Akceptováno částečně. Upraveno.  
 

2. Připomínka k § 10 odst. 7: 
 

Akceptováno. Upraveno.  
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Z navrženého znění předmětného ustanovení ani 
z komentáře k němu ve zvláštní části odůvodnění 
není zřejmé, co je záměrem předkladatele pokud jde 
o naložení s přebytečnými prostředky, které 
zůstávají k využití pro dotace podle odstavce 5. 
Navržené znění vychází ze stávající dikce odstavce 
6, v nynějším případě však nelze hovořit 
o poměrném zvýšení, neboť ke zvýšení finančních 
prostředků má dojít pouze u jednoho dotačního titulu 
(není vůči čemu zachovávat poměr). Zejména pak 
není jasné, zda ono zvýšení finančních prostředků 
má umožnit poskytnutí dotací ve výši po 200 Kč na 
více včelích matek (pokud by původní alokovaná 
částka neměla postačovat – to se ale jeví v rozporu 
s odstavcem 6, podle nějž jsou tyto dotace mezi 
preferovanými co do přidělování prostředků) nebo ke 
výšení samotné částky poskytované dotace, jak by 
se dalo dovodit z textu odůvodnění. V prvním 
případě doporučujeme doplnit odůvodnění návrhu 
vyhlášky o popis reálné situace při poskytování 
dotací na včelí matky ze šlechtitelských chovů, ve 
druhém bude třeba text odstavce 7 přepracovat, aby 
tomuto záměru předkladatele opravdu odpovídal.  
 

Zvláštní část odůvodnění byla doplněna o níže uvedené informace.  
 
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. 

3. Připomínka k § 9: 
 
Doporučujeme nahradit v § 9 slova „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ slovy „na svých 
internetových stránkách“. Dojde tak k přesnému 
vymezení místa uveřejnění na internetu (slova 
„způsobem umožňující dálkový přístup“ znamenají 
kdekoliv na internetu).  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Slovní spojení „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ je pojmem, 
který se v našem právním řádu běžně vyskytuje. Otázka konkrétního 
umístnění zveřejnění je záležitostí nelegislativního charakteru. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek. 
 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum  
a inovace 

Bez připomínek. 

 

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

1. Připomínka k závěrečné zprávě RIA:  
 

Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) a že tyto změny nejsou 
v předkládaném materiálu zohledněny. Závěrečná 
zpráva RIA je nyní předkládána samostatně. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Odůvodnění vzniklo před nabytím účinnosti novely Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 
 

2. Připomínka k závěrečné zprávě RIA: 
 
V části týkající se přezkumu účinnosti regulace 
doporučujeme doplnit, který orgán bude zodpovědný 
za přezkum. Dále by bylo vhodné tuto část 
závěrečné zprávy doplnit o indikátory, které budou 
v rámci přezkumu sledovány. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Odůvodnění bylo v části věnující se přezkumu účinnosti regulace 
upraveno.   

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu vlády 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1. Připomínka k § 7 odst. 1 písm. b):  
 
Podle stávající úpravy lze dotaci v rámci opatření 
úhrad nákladů na rozbory medu poskytnout na 
rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae 
provedený v laboratořích akreditovaných podle 
zákona upravujícího technické požadavky na 
výrobky. Poznámka pod čarou č. 10 poté odkazuje 
na ustanovení § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb. 

Podle ustanovení čl. 55 odst. 4 písm. d) nařízení EU 
č. 1308/2013 je jedním z podporovaných opatření 
podpora laboratoří, které provádějí analýzu 
včelařských produktů, s cílem pomoci včelařům 
s uváděním jejich produktů na trh a se zvýšením 
hodnoty těchto produktů. Účelem včelařských 
programů je především zlepšení obecných 
podmínek produkce včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh (bod 48 preambule nařízení EU č. 
1308/2013). Je tedy zřejmě nutné vyložit unijní 
úpravu tak, že není cílena přímo na podporu 
samotných laboratoří (navíc akreditovaných 
výslovně podle vnitrostátního předpisu), ale na 
podporu včelařů a jejich produktů, čemuž odpovídá i 
konstrukce tohoto opatření v § 7 nařízení vlády č. 
197/2005 Sb., kdy je tato podpora vyplácena 
chovateli včel a nikoli akreditované laboratoři. Na 
podporu tohoto tvrzení můžeme poukázat i na 
stávající úpravu písmene a), kdy není podstatné, zda 
byl rozbor proveden v akreditované laboratoři (resp. 
zda byl vůbec proveden v laboratoři) a také nám 
není známo, že by Komise konstrukci § 7 napadla. 

Zde můžeme uvést, že stávající úprava naráží na 
zákaz diskriminace mezi výrobci podle ustanovení čl. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Uplatněná připomínka je nad rámec této novely. Uvedené ustanovení 
není po věcné stránce dotčeno žádnou změnou oproti stávajícímu 
znění. Jde tedy o ustanovení, které již je součástí našeho právního 
řádu a v praxi nečiní problémy.  
 
Rozbory medu na nepřítomnost Paenibacillus larvae byly zařazeny 
proto, že naše legislativa tehdy ukládá, že na trh lze uvádět med 
prostý původců nebezpečných nákaz.  
 
Potřeba fyzikálně chemických rozborů trvá v zájmu kvalitní produkce a 
ochrany domácí (evropské) produkce před levnými dovozy. 
 
Chovatel je i v současnosti příjemce dotace, ale žádosti za něj 
předkládají laboratoře z důvodu snížení počtu žádostí a zjednodušení 
kontrol. Kontroly tak SZIF může konat v laboratořích a ne u tisíců 
jednotlivých chovatelů. Finanční příspěvky na rozbory medu jsou 
poskytovány pouze v rámci ČR.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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40 odst. 2 SFEU. Podpora nebude vyplacena těm 
žadatelům, kteří si nechali provést rozbor laboratoří 
akreditovanou podle předpisu jiného členského státu 
EU, resp. smluvního státu EHP. Při tom se nezdá, že 
by tito výrobci/chovatelé byli v rozdílném postavení 
oproti výrobcům/chovatelům, kteří si nechali provést 
rozbor v laboratořích akreditovaných podle zákona 
upravujícího technické požadavky na výrobky. 
Stejně tak se nezdá, že by pro takové rozlišující 
zacházení ve stejném postavení byly objektivní 
důvody. Vycházíme především z toho, že akreditace 
laboratoří podle odkazovaných ustanovení § 14 až 
16 zákona upravujícího technické požadavky na 
výrobky je prováděna v návaznosti na unifikovanou 
úpravu obsaženou v nařízení ES č. 765/2008, tedy 
se domníváme, že postupy laboratoří akreditovaných 
jinými členskými státy, resp. smluvními státy EHP, 
by se neměly lišit od laboratoří akreditovaných podle 
zákona upravujícího technické požadavky na 
výrobky. Stejně tak jednotný by měl být i režim 
dozoru nad akreditovanými laboratořemi. 

Také stávající úprava může dosažení účelu 
předvídaného unijní úpravou ohrozit (např. v případě 
neexistence akreditovaných laboratoří podle zákona 
č. 22/1997 Sb. nebo v případě jejich značného 
pracovního vytížení) nebo i bránit (např. 
akreditované laboratoře v jiných členských státech 
mohou rozbor medu provádět levněji nebo rychleji). 

Aniž je dotčeno výše uvedené, poukazujeme rovněž 
na to, že byť se jedná o rámec společné organizace 
trhů, nelze odhlédnout o unijních svobod volných 
pohybů. Minimálně volný pohyb zboží je podle 
judikatury SDEU považován za integrální součást 
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společných organizací trhů a tyto organizace jsou 
tak založeny na svobodě obchodních transakcí a 
brání vnitrostátní úpravě způsobilé vyvolat překážky 
vnitřního obchodu (např. bod 8 rozsudku C – 29/82 
van Luipen ze dne 3. února 1983). Máme za to, že 
obdobné lze vztáhnout rovněž na unijní svobodu 
pohybu služeb, která je v tomto případě relevantní. 
Případné možné omezení se nám nejeví jako 
odůvodněné, a to především s ohledem na výše 
uvedenou unijní unifikaci. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. Připomínka k § 7 odst. 1 písm. a): 
 
Doporučujeme vyjasnit, zda i v tomto případě má 
provést rozbor akreditovaná laboratoř, jak naznačuje 
až odstavec 2 písm. b), a v návaznosti na to tuto 
okolnost výslovně ve stávajícím § 7 odst. 1 písm. a) 
uvést (samozřejmě při respektování výše uvedené 
zásadní připomínky). 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Uplatněná připomínka je nad rámec této novely. Uvedené ustanovení 
není po věcné stránce dotčeno žádnou změnou oproti stávajícímu 
znění. Jde tedy o ustanovení, které již je součástí našeho právního 
řádu a v praxi nečiní problémy.  
 
Fyzikálně chemický rozbor medu může provést akreditovaná laboratoř 
jak v ČR, tak i v rámci EU.   

Nejvyšší  
kontrolní úřad 

Připomínka k poznámce pod čarou č. 2: 
 
Doporučujeme nahradit text „č. 1037/2011“ textem 
„č. 1037/2001“.  

Akceptováno. Upraveno.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek. 
 

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český báňský úřad Bez připomínek.  
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Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek. 
 

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek. 
 

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek. 
 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek. 
 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek. 
 

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek. 

 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

1. Připomínka k § 3 odst. 4: 
 
Navrhujeme na konec odstavce doplnit nové 
písmeno c), které zní:  
 
„c) písemný závazek chovatele včel evidovaného 
podle zvláštního právního předpisu3) vrátit 
prostřednictvím žadatele dotaci z důvodu nedodržení 
podmínek uvedených v tomto nařízení vlády a 
zároveň v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti 

Částečně akceptováno. Upraveno.  
 
Ustanovení bylo doplněno takto:  
 
„c) písemný závazek chovatele včel evidovaného podle zvláštního 
právního předpisu3) vrátit prostřednictvím žadatele dotaci z důvodu 
nedodržení podmínek uvedených v tomto nařízení vlády podle přímo 
použitelného předpisu Evropské uniex). 
---------------- 
x) Čl. 64 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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mimo jiné splnit povinnost uhradit sankci podle přímo 
použitelného předpisu Evropské uniex).“. 
---------------- 
x) Čl. 64 odst. 3 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. 
 
Přenesení odpovědnosti za dodržování podmínek 
uvedených v nařízení vlády ze žadatele (ČSV) na 
chovatele včel v souvislosti s novou povinností 
definovanou dle čl. 9 PNK (EU) č. 2015/1368 
v souladu s NEPaR č.1306/2013. To ovšem 
nezbavuje ČSV 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. 

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.“. 

2. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. a) bodu 1:  
 
Doporučujeme slovo „kalendářního“ nahradit slovem 
„včelařského“ a slovo „kalendářnímu“ nahradit 
slovem včelařskému. 
 
Důvodem je úprava názvosloví: namísto „kalendářní 
rok“ má být správně „včelařský rok“.  

Akceptováno. Upraveno.  
 
Text byl upraven na základě připomínky tak, že slovo „kalendářního“ 
bylo nahrazeno slovy „příslušného včelařského“ a slovo 
„kalendářnímu“ bylo nahrazeno slovem „včelařskému“. 
   
 
 

3. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. c) bodu 1: 
 
Doporučujeme slovo „kalendářního“ nahradit slovem 
„včelařského“ a slovo „kalendářnímu“ nahradit 
slovem včelařskému. 
 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Text byl upraven na základě připomínky tak, že slovo „kalendářního“ 
bylo nahrazeno slovy „příslušného včelařského“ a slovo 
„kalendářnímu“ bylo nahrazeno slovem „včelařskému“. 
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Důvodem je úprava názvosloví: namísto „kalendářní 
rok“ má být správně „včelařský rok“. 

 

4. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. e) bodu 1: 
 
Doporučujeme slovo „kalendářního“ nahradit slovem 
„včelařského“ a slovo „kalendářnímu“ nahradit 
slovem včelařskému. 
 
Důvodem je úprava názvosloví: namísto „kalendářní 
rok“ má být správně „včelařský rok“. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Text byl upraven na základě připomínky tak, že slovo „kalendářního“ 
bylo nahrazeno slovy „příslušného včelařského“ a slovo 
„kalendářnímu“ bylo nahrazeno slovem „včelařskému“. 
   

 

5. Připomínka k § 10 odst. 1 písm. e):  
 
Doporučujeme upravit takto:  
 
„e) 15 000 Kč za kalendářní včelařský rok na vedení 
jednotlivého včelařského kroužku podle § 4 odst. 1 
písm. e), nejvýše 2 včelařské kroužky vedené 
jedním vedoucím včelařského kroužku.“. 
 
Důvodem je úprava názvosloví: namísto „kalendářní 
rok“ má být správně „včelařský rok“ a dále omezení 
počtu kroužků na jednoho vedoucího z obavy ze 
zneužití dotace. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Text byl upraven na základě připomínky tak, že slovo „kalendářní“ 
bylo nahrazeno slovy „příslušný včelařský“ a na konec textu písmene 
se doplnila slova „, nejvýše 2 včelařské kroužky vedené jedním 
vedoucím včelařského kroužku“.  

6. Připomínka k příloze 2 části A:  
 
Doporučujeme přílohu upravit takto: 
 

Akceptováno. Upraveno. 
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Technická úprava: sloučení odvíčkovacího zařízení 
mechanického a elektrického do jedné skupiny. 
Odstranění bodu 14. „Zařízení pro získávání pylu“ 
(nejedná se o zlepšení produkce včelařských 
produktů, včelstva odebráním pylu strádají, dochází 
ke snížení zdravotní kondice včelstev, oslabení 
imunitního systému, včelstva jsou náchylná na 
nemoci). Současně dochází k přečíslování pořadí 
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jednotlivých zařízení. 

7. Připomínka k příloze č. 2 části A:  
 
Doporučujeme v záhlaví tabulky za slovo „zařízení“ 
doplnit slova „od autorizovaných výrobců“.  
 
Jedná se o upřesnění definice nových zařízení 
s cílem zamezení nesrovnalostem při KNM, kdy je 
zjišťováno, že jsou zařízení vyrobena svépomocně 
chovatelem včel bez označení a následně 
nakoupena přes osobu podnikající dle ŽL.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Pojem „autorizovaný výrobce“ není pro účely nařízení vlády 
legislativně vymezen. Bez legislativního vymezení je zavedení 
takového pojmu z hlediska účelu, kterého by tak mělo být dosaženo, 
nadbytečné.  
 

8. Připomínka k příloze č. 2 části D:  
 
Doporučujeme v záhlaví tabulky za slovo „zařízení“ 
doplnit slova „od autorizovaných výrobců“.  
 
Jedná se o upřesnění definice nových zařízení 
s cílem zamezení nesrovnalostem při KNM, kdy je 
zjišťováno, že jsou zařízení vyrobena svépomocně 
chovatelem včel bez označení a následně 
nakoupena přes osobu podnikající dle zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Pojem „autorizovaný výrobce“ není pro účely nařízení vlády 
legislativně vymezen. Bez legislativního vymezení je zavedení 
takového pojmu z hlediska účelu, kterého by tak mělo být dosaženo, 
nadbytečné.  
 

Rada hospodářské  
a sociální dohody 

Zasíláno na vědomí - bez připomínek. 
 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  
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Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek. 
 

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek. 
 

Zemědělský svaz 
ČR 

Bez připomínek. 
 

Českomoravský 
svaz zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek. 
 

Svaz průmyslu  
a dopravy ČR 

Bez připomínek. 
 

Svaz marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  
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Český svaz včelařů, 
z.s. 

1. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. a):  
 
Doporučujeme slova „praktických kurzů“ nahradit 
slovy „jednoho praktického kurzu za den“.  
 
Jsme si vědomi toho, že není mnoho času na velké 
změny nařízení vlády, když na projednání bylo dost 
času (téměř rok) a uskutečnila se mnohá společná 
jednání s ostatními spolky a příslušnými státními 
orgány a organizacemi. Navrhnout níže uvedené 
změny jsme se rozhodli na základě provedené 
kontroly využívání dotací podle NV č. 197/2005 Sb., 
kterou provedla Ústřední kontrolní komise ČSV v 
dubnu 2016. Bylo zjištěno, že za r. 2015 byla na 
vzdělávací akce v rámci ČSV vyplacena částka 1 
506 000 Kč. Z toho nejvíce čerpaly tři organizační 
jednotky, které v roce 2015 provedly dohromady 100 
přednášek a 17 kurzů za téměř půl milionu Kč. To je 
v podstatě třetina vyčerpané částky na vzdělávací 
činnost pro celý svaz. Abychom předešli takovémuto 
postupu, kdy jedna okresní organizace udělá za den 
4 přednášky po 2 hodinách s dvěma přednášejícími, 
u kurzů je to obdobné, navrhujeme toto řešení. 
 
Přiloženým návrhem malých změn se snažíme 
omezit nadužívání až zneužívání podpory na 
vzdělávací akce (tj. technická pomoc dle § 4) na 
úkor ostatních pořadatelů akcí a chovatelů, vytvořit 
určitý strop, tak jak se navrhuje i strop v oblasti 
pořízení nových zařízení pro chovatele včel (opět v 
rámci technické pomoci dle § 4). Oficiální čísla 
čerpání podpory na opatření „technická pomoc“ za 
poslední roky jsou k dispozici u SZIFu. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Ustanovení upravuje, na jaké typy aktivit lze poskytnout dotaci v rámci 
opatření „technická pomoc“. 
 
Aby bylo dosaženo účelu připomínky, bylo nutné změnit znění § 10 
odst. 1. § 10 odst. 1 byl upraven takto:  

 
 „(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše  

a) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho praktického kurzu pro chovatele 
včel podle § 4 odst. 1 písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to i v 
případě, kdy je pořádáno více praktických kurzů v jednom dni na 
jednom místě, 

b) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho semináře podle § 4 odst. 1 
písm. b) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je 
pořádáno více seminářů v jednom dni na jednom místě, 

c) 3000 Kč na pořádání nejvýše jedné přednášky pro chovatele včel 
podle § 4 odst. 1 písm. c) v jednom místě a v jednom dni, a to i v 
případě, kdy je pořádáno více přednášek v jednom dni na jednom 
místě, 

d) skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 4 odst. 1 
písm. d) nejvýše v částce podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a 
celkem za všechna zařízení nejvýše 100 000 Kč, 

e) 15 000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení jednotlivého 
včelařského kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e), nejvýše 2 včelařské 
kroužky vedené jedním vedoucím včelařského kroužku.“ 
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2. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. b):  
 
Doporučujeme slovo „seminářů“ nahradit slovy 
„jednoho semináře za den“.  
 
Důvod je stejný jako v případě připomínky č. 1. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Způsob vypořádání je uveden ve vypořádání k připomínce č. 1 
připomínkového místa. 

3. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. c):  
 
Doporučujeme slovo „přednášek“ nahradit slovy 
„jedné přednášky za den“.  
 
Důvod je stejný jako v případě připomínky č. 1. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Způsob vypořádání je uveden ve vypořádání k připomínce č. 1 
připomínkového místa. 
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4. Připomínka k § 10 odst. 1 písm. a):  
 
Doporučujeme slova „2 praktické kurzy vedené“ 
nahradit slovy „1 praktický kurz vedený“ a na konec 
písmene doplnit slova „omezení počtu kurzů neplatí 
pro odborné školy a výzkumný ústav se včelařskou 
odborností“.  
 
Předsednictvo na svém jednání 10. 5. 2016, kde  
se zabývalo předmětnou novelou a výsledky 
kontrolní akce v oblasti podpory vzdělávání podle 
nařízení vlády  
č. 197/2005 Sb., též schválilo, bude-li to možné, 
vyjmout ze zastropování počtu přednášek a kurzů za 
den odborné školy a Výzkumný ústav včelařský, 
s.r.o.. Důvodem je ta skutečnost, že včelařskou 
odbornost, výuku, kurzy, přednášky mají přímo v 
předmětu své činnosti  
a uskutečňují je i svými zaměstnanci a při velkém 
zájmu pořádají i několik kurzů ve stejný den, ve 
stejnou hodinu. 
 
Těmito jednoduchými změnami předpokládáme 
zamezení zneužívání dotací a snížení převisů 
finančních požadavků v oblasti technické pomoci, 
kdy podpora chovatelům v případě pořízení nových 
zařízení nebo ostatním organizátorům vzdělávacích 
akcí, kteří uspořádají v průměru 1-2 přednášky za 
rok, kdy 1 kurz připadne na každou třetí organizaci, 
je pak krácena stanoveným koeficientem.  
 
 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Způsob vypořádání je uveden ve vypořádání k připomínce č. 1 
připomínkového místa. 
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Pokud pořadatel akce bude chtít během dne 
zorganizovat další přednášky nebo kurzy, nic a nikdo 
mu nebrání. Jen tyto akce nebudou již podporovány. 
Organizace mají možnost vybírat vstupné od 
účastníků přednášek a kurzů. Účastníci, kteří si akci 
připlatí nebo  
i zcela zaplatí, si pak více váží získaných informací  
a zkušeností, než když je to zadarmo. Je třeba 
zdůraznit, že podpora na základě vládního nařízení 
je pouze příspěvkem na vzdělávací akce, nikoli 
plnou náhradou nebo dokonce výdělečnou aktivitou. 

 

5. Připomínka k § 10 odst. 1 písm. c): 
 
Doporučujeme slova „2 přednášky vedené“ nahradit 
slovy „1 přednášku vedenou“ a na konec písmene 
doplnit slova „omezení počtu přednášek neplatí pro 
odborné školy  
a výzkumný ústav se včelařskou odborností“.  

Akceptováno. Upraveno.  
 
Způsob vypořádání je uveden ve vypořádání k připomínce č. 1 
připomínkového místa. 

Pracovní společnost 
nástavkových 
včelařů CZ 

Bez připomínek.  

Dadantklub Bez připomínek.  

Výzkumný ústav 
včelařský, s.r.o. 

Bez připomínek.  

Veterinární  
a farmaceutická 
univerzita Brno, 
Fakulta veterinární 
hygieny a ekologie 

Bez připomínek.  

Mendelova 
společnost pro 
včelařský výzkum 

Bez připomínek.  
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Mendelova 
univerzita v Brně, 
Agronomická 
fakulta, Ústav 
zoologie, rybářství, 
hydrobiologie 
a včelařství 

Bez připomínek.  

Spolek pro rozvoj 
včelařství MÁJA 

Bez připomínek.  

Včelařský spolek pro 
Mladou Boleslav 

Bez připomínek. 
 

Svaz chovatelů 
včely tmavé 

Bez připomínek. 
 

Včelí stráž při ČSV. 
z.s. 

Bez připomínek. 
 

Asociace 
profesionálních 
včelařů, z.s. 

Bez připomínek.  

 
V Praze dne 31. května 2016 
Vypracoval: JUDr. Adela Riegerová          
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