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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Cílem návrhu nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění 
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „návrh 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 šestého (tříletého) cyklu Českého včelařského programu (dále jen „ČVP“) pro roky 2020 – 2022, 
kofinancovaného z prostředků Evropské unie.  

 
ČVP na období 2020 – 2022 byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (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 v odvětví 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 čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/1368 každý členský stát má 

za povinnost oznámit Komisi nejpozději do 15. března 2019, tj. před začátkem prvního včelařského 
roku programu, svůj návrh včelařského programu. Podle čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 2015/1368 budou včelařské programy schváleny nejpozději do 15. června 2019 a následně 
Komise (EU) rozhodne o přidělení finančních prostředků na další tříleté období 2020 – 2022. 
Příspěvek EU na včelařské programy se členským státům se včelařskými programy přiděluje 
v poměru k průměrnému celkovému počtu úlů oznámenému těmito členskými státy v souladu 
s čl. 3 během dvou kalendářních let bezprostředně předcházejících oznámení včelařských 
programů Komisi podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366. 

 
Chovatelům včel byly od roku 2005 poskytovány dotace v souladu s nařízením Rady (ES) 

č. 797/2004, nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013. 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, 2014 

– 2016 a 2017 – 2019 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 ČR čerpat dotace prostřednictvím pěti základních opatření 
zahrnutých v ČVP pro období 2020 - 2022. 
 

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů o dotace, chovatelů včel a poskytovatele dotace, 
kterým je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“).  
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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 a Rady (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, 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  

• 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. 

 
Návrh nařízení vlády je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 

(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. prosince 2018 č, 830, str. 32 bod 7). 
 
Vlastní legislativní řešení návrhu nařízení vlády v maximální možné míře vychází ze stávajícího 

nařízení vlády č. 197/20005 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. 
 

Další podrobnější zdůvodnění návrhu nařízení vlády, který má v zásadě adaptační 
charakter, je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
  
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. 

 
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 a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
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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, 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.  
 

Návrh nařízení vlády je vypracován na základě návrhu Českého včelařského programu 
pro období 2020 – 2022, který byl dne 13. března 2019 v souladu s čl. 3 prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 2015/1368 zaslán Evropské komisi ke schválení, a který odpovídá předběžným 
konzultacím MZE s orgány Evropské komise.  

 
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 2020 až 2022 nejpozději do 15. června 2019 schválí 

Evropská komise, která 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, 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 šesté tříleté programové období. Návrh nařízení vlády 
je koncipován tak, aby minimalizoval administrativní zatížení jak na straně žadatele, tak na straně 
poskytovatele dotace a orgánů státní správy.  

 
Z hlediska finančních nákladů se pro rok 2020 jedná o částku 32,5 mil. Kč (50 %), která 

v dalších dvou letech zůstává konstantní.  
 
Navrhovaný finanční rozpočet 2020 

v tis. Kč 
2021 

v tis. Kč 
2022  

v tis. Kč 
Prostředky ČR 50 %    32 500  32 500 32 500 
Prostředky Evropské unie 50 % 32 500 32 500 32 500 
Celkem 100 % 65 000 65 000 65 000 
 
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. 
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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 nejen o podporu rozvoje včelařství, ale i dalších odvětví, jako je např. ekologie, 
zahradnictví, produkční zemědělství, ovocnářství, zelinářství a další obory. 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 (ekonomický přínos) a ve vztahu 
k přírodním ekosystémům je 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. Včela medonosná opyluje více jak 80 % plodin a volně rostoucích rostlin a pro evropské 
zemědělství přináší nejméně 22 miliard EUR ročně.  
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje 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 
 

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. 
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 
 
Ustanovením je vymezen předmět úpravy, kterým jsou bližší podmínky poskytování dotací 

na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů 
původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle jiného 
právního předpisu, a to v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (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, v platném znění, nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství 
a prováděcí nařízení Komise (EU) 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 též na Český včelařský program pro příslušné období. 

  
K § 2 

 
Ustanovením je vymezen okruh opatření, na které lze poskytnou dotaci. Podle článku 55 

odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění mohou být 
do včelařského programu zahrnuta následující opatření: 
a)  technická pomoc včelařům a organizacím včelařů, 
b)  boj proti škůdcům a nákazám napadajícím úly, zejména varroáze,  
c)  racionalizace sezónního přesunu včelstev,  
d)  opatření na podporu laboratoří, které provádějí analýzu včelařských produktů, s cílem pomoci 

včelařům s uváděním jejich produktů na trh a se zvýšením hodnoty těchto produktů,  
e)  opatření na podporu obnovy včelstev v EU,  
f)  spolupráce se subjekty specializovanými na provádění programů aplikovaného výzkumu 

v oblasti včelařství a včelařských produktů, 
g)  sledování trhu a  
h)  zlepšení jakosti produktů s cílem využití potenciálu produktů na trhu. 

 
Do Českého včelařského programu byla zahrnuta opatření: 

a) technická pomoc,   
b) boj proti varroáze,   
c) racionalizace kočování včelstev,   
d) úhrada nákladů na rozbory medu a   
e) obnova včelstev. 

 
Výběr opatření navazuje na předešlá programová období, ve kterých byl totožný, přičemž je 

z hlediska efektivnosti považován i nadále za vhodný. Zahrnutí dalších opatření by znamenalo 
zvýšení administrativní zátěže na straně žadatele i na straně poskytovatele dotace, a to za situace, 
kdy by objem poskytnutých prostředků zůstal nezměněn. Zahrnutí dalších opatření by navíc 
znamenalo snížení výše poskytované dotace na některá současná opatření, neboť již v předešlých 
obdobích bylo třeba poskytované prostředky na některá opatření z důvodu výše požadavků krátit, 
např. opatření technická pomoc a racionalizace kočování včelstev. 
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Z povahy opatření se rozlišuje, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci: 
A)  Za neinvestiční typ dotace byla dosud považována podpora v rámci opatření Boj proti 

varroáze, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. 
B)   Za investiční typ dotace byla dosud považována podpora v rámci opatření Technická pomoc, 

Racionalizace kočování. 
Při posouzení, zda se jedná o investiční dotaci, se při administrativní kontrole ověřuje naplnění 
následující podmínky – za investici z pohledu dotace se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku tj. movité věci (popřípadě souboru hmotných movitých věcí) obsahující věci 
se samostatným technicko - ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, kdy 
ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč. 

 
K § 3 

 
Ustanovením je vymezena forma žádosti o dotaci, lhůta pro podání žádosti, a dále obecné 

náležitosti žádosti (identifikační údaje žadatele, označení dotačního opatření). Dále je odkazováno 
na další náležitosti žádosti a přílohy žádosti uvedené u jednotlivých opatření (§ 4 až 12). 
 
K § 4 

 
Toto ustanovení vymezuje dílčí segmenty opatření technická pomoc, na které lze v jeho 

rámci poskytnout dotaci. Opatření technická pomoc je dále děleno na dílčí segmenty, kterými jsou 
pořádání vzdělávacích akcí, vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, pořízení nového 
technického zařízení pro chovatele včel a propagace včelařství, která spočívá v pořádání výstav, 
účasti na výstavách a jiných kulturních akcích a tvorbě a vydání propagačních materiálů. 
Podrobnější podmínky pro jednotlivé segmenty tohoto opatření jsou uvedeny v § 5 až 8. 

 
Tímto ustanovením je také pro některé segmenty (nová zařízení, propagace) stanoven 

minimální souhrný limit (v rámci daného segmentu) pro uplatnění požadavku, který má za cíl, aby 
byly podávány pouze takové požadavky, které nejsou marginální a jejichž administrace by co 
do náročnosit a nákladů dalece převyšovala výši poskytnuté dotace. Při stanovení výše tohoto 
limitu (20 000 Kč) byly zohledněny dosavadní zkušenosti s administrací včelařských dotací, kdy 
tento limit byl aplikován i v předchozích obdobích, přičemž se jeho výše osvědčila, je mezi 
včelařskou veřejností známa, a to aniž by u ní vyvolávala odpor. Zároveň není stanovena v takové 
výši, aby představovala pro včelaře překážku v přístupu k dotačním prostředkům. Jednotlivé 
položky, na které lze poskytnout dotaci, včetně limitů výše dotace pro tyto položky, jsou stanoveny 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády. 
 
K § 5 

 
Ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na vzdělávací akce 

pro chovatele včel v rámci opatření technická pomoc. Žadatelem o dotaci může být oproti předešlé 
právní úpravě taková právnická osoba, která soustavně nejméně po dobu 2 kalendářních roků 
bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, vyučuje 
studijní obor včelař, je autorizovanou osobou pro udělení certifikátu profesní kvalifikace „Chovatel 
včel“ a je autorizovanou osobou pro udělení certifikátu profesní kvalifikace „Zpracovatel včelích 
produktů“, a dále má zřízenou datovou schránku, má zavedený internetový rezervační systém 
pro přihlášení vzdělávacích akcí a má zavedenou evidenci přednášejících pro vzdělávací akce 
pro chovatele včel. 

 
Smyslem nastavených kritérií je zajistit, aby vzdělávací akce pro chovatele včel splňovaly 

vysoká kritéria, pokud jde o jejich kvalitu a přínos pro včelařskou veřejnost. Žadatelem by měla být 
pouze taková osoba, která prokáže svou stabilitu a dostatečné zakotvení v rámci systému 
včelařského vzdělávání. Z tohoto důvodu je zvolena přiměřená dvouletá lhůta, po kterou musí 
taková osoba fungovat v rámci příslušného oboru, aniž by pobírala dotace. Požadavek na stabilitu 
není samoúčelný, neboť je třeba zajistit stabilní prostředí na celé programové období tak, aby 
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nebylo ohroženo čerpání prostředků v jeho průběhu. Jde-li o jednotlivé „oborové podmínky“, 
vychází nařízení vlády z toho, že žadatel o dotaci musí zajistit vzdělávání lektorů pro jednotlivá 
témata. Toto může zajistit pouze akreditované školské zařízení, které má k dispozici dostatečné 
zázemí v oblasti materiální, personální, ale i v oblasti praktické výuky. Autorizovaná osoba 
pro udělení certifikátu profesní kvalifikace „Chovatel včel“ a „Zpracovatel včelích produktů“ musí 
disponovat praktickým vybavením, které umožňuje další vzdělávání lektorů tak, aby mohli 
poskytovat vysoce kvalitní přednášky a praktické ukázky pro včelařskou veřejnost. 

 
Požadavek na zřízenou datovou schránku reflektuje zejména rozsah dokladů, který je třeba 

zpracovat a vyhodnotit žadatelem i poskytovatelem dotace. V rámci předešlých období se počet 
vzdělávacích akcí zpravidla pohyboval v počtu vyšším než tisíc akcí, přičemž elektronizace podání 
žádostí přispěje k jejich efektivnějšímu zpracování a efektivnějším možnostem veřejnosprávní 
kontroly. 

 
Internetový rezervační systém, který musí mít žadatel zaveden, má sloužit jednotlivým 

lektorům a místním organizátorům vzdělávacích akcí, aby mohly být jednotlivé vzdělávací akce 
uspořádány žadatelem a mohla tak být na jejich pořádání poskytnuta dotace. Podle transparentně 
nastavených rezervačních podmínek má žadateli též sloužit k tomu, aby mohl regulovat počet 
vzdělávacích akcí v místě a čase tak, aby vzdělávací akce, na které lze poskytnout dotaci, mohly 
proběhnout v průběhu celého roku a v rámci území celé ČR, aniž by překročily limit stanovený 
v § 14 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, podle kterého lze pro jednoho žadatele poskytnout dotaci 
nejvýše na 1 200 vzdělávacích akcí. Tímto však není omezena možnost lektorů a pořadatelů, 
uspořádat další, avšak nedotované vzdělávací akce. 

 
Pokud jde o požadovanou evidenci přednášejících, tato musí být zavedena z toho důvodu, 

že dotaci v rámci tohoto opatření nelze poskytnout na vzdělávací akci, kterou by vedl přednášející, 
jenž není zapsán v této evidenci. Žadatel by měl nastavit taková kritéria, aby byl v evidenci zapsán 
dostatek přednášejících, schopný odpřednášet vzdělávací akci na požadovaném místě 
a v požadovaném čase, avšak aby se zároveň jednalo o takové přednášející, kteří mají 
odpovídající kvality a průběžně se vzdělávají. Omezení pouze na lektory uvedené v evidenci 
žadatele je stanoveno v souvislosti s tím, že odpovědnost za vzdělávací akce nese žadatel, a proto 
je legitimní umožnit takovému žadateli zároveň regulovat alespoň částečným způsobem, kteří 
lektoři budou tyto akce vést. 

 
Ke zjednodušení systému má přispět i sjednocení veškerých vzdělávacích aktivit do jediné 

kategorie „vzdělávacích akcí“. V minulých programových obdobích byly rozlišovány kategorie 
kurzy, přednášky a semináře, přičemž každá kategorie měla odlišné podmínky pro poskytnutí 
dotace a i odlišnou výši dotace. Tato fragmentace je odstraněna a podmínky i výše dotace je 
pro všechny akce sjednocena. Mezi tyto podmínky patří, že jednotlivá vzdělávací akce musí být 
vedena přednášejícím, který má příslušné vzdělání a je současně veden v evidenci žadatele, 
jednotlivá akce trvala nejméně tři hodiny výuky každý den, po který byla pořádána, musí jí navštívit 
nejméně 15 chovatelů včel, kteří musí být přítomni po dobu alespoň 80 % doby trvání akce. 

 
Tato změna je součástí širšího souboru změn učiněných s cílem racionalizovat administraci 

žádostí o dotaci a náklady na ni, a celkově zjednodušit systém těchto včelařských dotací. Dalšími 
opatřeními jsou omezení dotovaných zařízení v rámci opatření technická pomoc nebo upuštění 
od úhrady nákladů spojených s aplikací aerosolu v rámci opatření boj proti varroáze. Tento postup 
neomezí celkovou výši prostředků poskytovaných do oblasti včelařství, neboť finanční prostředky 
na výplatu dotací musely zatím být vždy s ohledem na objem požadavků kráceny. Zjednodušení 
systému je s ohledem na náročnost administrace i následné kontroly ze strany příslušných orgánů 
veřejné moci nezbytné též z důvodu, že nově navržený systém předpokládá vyšší počet žadatelů 
o dotaci, a tedy vyšší nároky na křížovou kontrolu a administrativní činnost ze strany příslušného 
orgánu veřejné moci. 

 
Ustanovení dále stanovuje jako povinnou součást dokládanou k žádosti prezenční listinu 
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z dané akce, která slouží pro potřeby ověření splnění výše uvedených náležitostí akce a též 
pro potřeby veřejnosprávní kontroly. 

 
Posledním kritériem pro to, aby mohla být na pořádání vzdělávací akce poskytnuta dotace, 

je, že se koná na jedno z témat uvedených v příloze k nařízení vlády. Těmito tématy jsou: 
1. nemoci, škůdci a zdraví včel, 
2. včelí pastva, 
3. zootechnika včelstev, 
4. chov matek a plemenářská práce, 
5. získávání, zpracování a využití včelích produktů a 
6. racionalizace včelaření. 

 
Oproti předešlému programovému období dochází k redukci témat tak, aby byla 

v co nejvyšší možné míře zastoupena témata věnující se klíčovým otázkám a směřující k naplnění 
hlavních cílů nové úpravy, kterými jsou dostatečné množství zdravých včelstev a vzdělaní včelaři. 
K této redukci došlo též s ohledem na změnu v systému vzdělávání, kdy byly sjednoceny veškeré 
vzdělávací akce do jedné kategorie, která má například vyšší požadavky na časovou dotaci, 
než měly dřívější přednášky. Z tohoto důvodu je třeba, aby i témata pokrývala pokud možno celé 
ucelené oblasti včelařství.  

 
K jednotlivým tématům lze podrobněji uvést následující obsah: 

 
1. Nemoci, škůdci a zdraví včel 

Vzdělávací akce je zaměřena na diagnostiku nemocí včel, tj. rozpoznávání příznaků 
nemoci v podmínkách praktického včelaření, dále na prevenci a léčebná opatření. Vzdělávací akce 
může být zaměřena i na problematiku ohrožení včelstev postřiky používanými k ochraně rostlin. 
Rovněž jsou zmiňována opatření týkající se zdravotní problematiky včel.   
 
2. Včelí pastva 

Obsahem vzdělávací akce je zdůvodnění významu a nezbytnosti znalostí včelí pastvy 
a zahrnuje současnou problematiku snůškových zdrojů v ČR, jako je nedostatek pestrosti, 
snůškové mezery, monokultury, pěstování technických plodin, vliv klimatu atd. Může být zaměřena 
i na možnosti zlepšování včelí pastvy včelaři a též na otázky příslušných předpisů.   
 
3. Zootechnika včelstev 

Vzdělávací akce je zaměřena na ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku v různých 
úlových systémech jak při stabilním, tak mobilním včelaření. Zahrnuje i právní aspekty chovu včel. 
Vzdělávací akce může mít teoretický i praktický charakter. 
 
4. Chov matek a plemenářská práce   

Vzdělávací akce zahrnuje teoretické i praktické aspekty chovu matek, včetně specifik 
genetiky včely medonosné. Rovněž jsou zmíněny aspekty jednotlivých plemen včely medonosné, 
včetně geografického rozšíření. Vzdělávací akce zahrnuje i metody chovu matek a metody 
šlechtitelské práce včetně inseminace. Je zmíněn i právní rámec chovu včelích matek. Vzdělávací 
akce může mít teoretický i praktický charakter. 
 
5. Získávání, zpracování a využití včelích produktů 

Vzdělávací akce je zaměřena na popis složení a získávání včelích produktů. Je zmíněn 
význam jednotlivých včelích produktů pro včelstvo a pro člověka. Jsou popsány metody zpracování 
včelích produktů včetně balení do spotřebitelských obalů. Vzdělávací akce zahrnuje i právní rámec 
získávání včelích produktů včetně jejich uvádění na trh. Vzdělávací akce může mít teoretický 
i praktický charakter.  
 
6. Racionalizace ve včelařství 
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Vzdělávací akce je zaměřena na oblast racionalizace, tj. chov včely medonosné 
prostřednictvím metod zajišťujících optimální podmínky pro včely a zároveň efektivní práci včelaře, 
včetně kočování se včelstvy. 
 
K § 6 

 
Ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na vedení včelařských 

kroužků v rámci opatření technická pomoc, a to pro děti a mládež v denním studiu základních 
a středních škol. Podmínky zůstávají oproti předešlému programovému období v zásadě 
nezměněny, neboť toto opatření podle každoročního vyhodnocení a i podle ohlasů odborné 
veřejnosti plní svůj účel, kterým je přibližovat včelařství a vůbec vztah k přírodě a péči o ni mladé 
generaci a též získávat potenciální budoucí včelaře. Ke změně tak dochází zejména v osobě 
žadatele o dotaci, jehož definice je obdobná jako u žadatele o dotaci na pořádání vzdělávacích 
akcí (§ 5). Jedná se o logické sjednocení včelařského vzdělávání dětí i dospělých pod garanta 
z řad včelařských vzdělávacích institucí. K jednotlivým požadavkům na žadatele  - viz odůvodnění 
uvedené k § 5. Oproti podmínkám uvedeným v § 5 ovšem absentuje požadavek na rezervační 
systém, neboť včelařských kroužků je v praxi řádově méně a jejich pořádání je dlouhodobější 
záležitostí. V nařízení vlády není z těchto důvodů stanoven ani nejvyšší přípustný počet 
dotovaných kroužků. Počet kroužků je dán v zásadě zájmem veřejnosti o jejich využívání. 
S ohledem na svůj počet nepředstavují ani tak náročnou administrativní nebo organizační zátěž 
pro potencionální žadatele o dotaci. Určité omezení je navíc dáno tím, že dotaci lze poskytnout 
nejvýše na dva kroužky vedené jedním lektorem (§ 14 odst. 1). Z těchto důvodů se zavedení 
rezervačního systému jeví zcela nadbytečným. 
 
K § 7 

 
Ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení 

pro chovatele včel v rámci opatření technická pomoc. Chovatel včel se může obrátit 
na kteréhokoliv žadatele o dotaci. Podpora pořízení nových zařízení má za cíl usnadnit včelařům 
pořízení odpovídajícího vybavení tak, aby mohli plnohodnotně pečovat o svá včelstva a současně 
mohli produkovat kvalitní včelí produkty. Současně je však nastavena podmínka, aby příspěvek 
mohl získat chovatel včel, který je registrován v příslušném registru chovatelů alepsoň 2 kalendářní 
roky. Tento požadavek má zajistit, aby nebyly finanční prostředky, zpravidla zbývající na toto 
opatření v omezené míře, poskytovány chovatelům včel, u kterých není zcela jisté, že u chovu včel 
zůstanou dlouhodobě či alespoň po dobu udržitelnosti tak, aby dotovaná zařízení byla skutečně 
využívána ke svému účelu v dlouhodobějším výhledu, a současně aby tyto prostředky byly využity 
chovateli včel, kteří jsou objektivně schopni je využít. Pro stávající včelaře je zase příležitostí pro 
obměnu zastaralého vybavení a tím zkvalitnění jejich činnosti. V rámci tohoto opatření docházelo v 
průběhu minulých programových období k soustavnému převisu požadavků nad alokovanou 
částkou, a vždy tak muselo být uplatněno krácení, které navíc bylo v kontextu se zvyšováním 
výdajů na ostatní opatření stále výraznější. Z tohoto důvodu došlo k zásadnímu přehodnocení 
ohledně výčtu dotovaných zařízení (písm. C) a D) přílohy č. 1 k tomuto nařízení), kdy oproti 
předcházejícím programovým obdobím došlo k výrazné redukci, a to na zařízení vyhodnocená 
jako nezbytná pro produkci kvalitních včelích produktů. Vyřazena byla potom veškerá zařízení, 
jejichž pořizovací cena nebyla taková, aby způsobovala zásadní překážky pro jejich pořízení. 
Tímto krokem došlo také ke zjednodušení administrace spojené s vyhotovením žádosti i jejím 
zpracováním, neboť ta se bude týkat menšího počtu položek. Změnou je také rozdělení zařízení 
do dvou skupin (uvedeny v tabulkách pod písmeny C) a D) v příloze č. 1), přičemž pořízení 
zařízení uvedených v tabulce C) je navrženo dotovat všem včelařům bez rozdílu, zatímco pořízení 
zařízení uvedených v taulce D) je navrženo dotovat pouze tzv. profesionálním včelařům,  přičemž 
dělící hranice byla stanovena 150 včelstvy. Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená zařízení 
jsou specifická pouze pro tuto skupinu včelařů, jiná jsou pak omezena vyšším limitem poskytnuté 
dotace než u včelařů se 150 a méně včelstvy tak, aby byly zohledněny vyšší pořizovací náklady 
na kapacitnější a nákladnější vybavení pro profesionální činnost. Výše limitů finančních příspěvků 
pro jednotlivá zařízení byla stanovena na základě průzkumu trhu u výrobců a prodejců v rámci ČR. 
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Dále jsou upraveny podmínky, které musí splňovat žadatel o dotaci. V případě tohoto 

opatření musí být žadatel spolkem, který soustavně působí v oblasti chovu včel, a to alespoň 
po dobu dvou kalendářních let předcházejících roku, ve kterém je podána žádost, který dále 
sdružuje alespoň 500 chovatelů včel po dobu jednoho kalendářního roku předcházejícímu roku, 
ve kterém je podána žádost, a musí mít datovou schránku. Stanovené podmínky odrážejí 
požadavek, aby žadatel bezproblémově a dostatečně kvalitně zvládl administraci žádosti. Vychází 
se z předpokladu, že již fungující a dostatečně velký spolek disponuje dostatečným 
administrativním aparátem, personálním a finančním zajištěním a existuje předpoklad jeho dalšího 
stabilního fungování. Tyto předpoklady jsou nezbytné, neboť podmínky pro poskytnutí dotace 
vyžadují součinnost žadatele i několik let po poskytnutí dotace. Nastavenými podmínkami se též 
významně snižuje riziko ohledně potenciální nevymatelnosti případných sankcí, včetně vrácení 
dotace. Uvedené omezení ovšem neznamená, že by chovatelé včel, kteří jsou členy jiných spolků, 
nemohli žádat o dotaci, neboť tak mohou činit prostřednictvím oprávněného žadatele. 
  

Požadavek na zřízenou datovou schránku reflektuje zejména rozsah dokladů, který je třeba 
zpracovat a vyhodnotit žadatelem i poskytovatelem dotace. Elektronizace žádosti i podkladů 
a vůbec komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem přispěje k efektivnějšímu zpracování 
žádostí i efektivnějším možnostem veřejnosprávní kontroly. 
  

Ustanovení specifikuje též doklady, které je nezbytné přiložit k žádosti. Seznam členů spolku 
je požadován z důvodu ověření splnění podmínky o minimálním počtu sdružovaných osob spolku 
žadatelem. Pro jiné účely s ním nebude nakládáno. Dále je třeba doložit počet a druh zařízení, 
na jejichž pořízení je žádána dotace, a závazek zařízení 5 let držet a provozovat. Podmínkou 
pro poskytnutí dotace je též doložení pořízení zařízení, což lze učinit typicky účetním dokladem, 
a to do konce příslušného včelařského roku, tj. do 31. července, a identifikace příslušného 
chovatele včel, který nové zařízení pořídil a který je evidován podle plemenářského zákona 
nejméně po dobu 2 kalendářních roků bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, 
ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1. V případě, kdy je žádáno na zařízení 
uvedené v písm. D) přílohy č. 1, je třeba, aby se jednalo o chovatele včel, který má evidováno 150 
a více včelstev. Ohledně zařízení uvedených v příloze D) je nutné doložit též závazek, že chovatel 
včel bude po dobu 5 let mít stále více než 150 včelstev, neboť tato hranice je podmínkou 
pro přiznání dotace na takové zařízení. 
 
K § 8 

 
Novým segmentem v rámci opatření technická pomoc je „propagace včelařství“. Jedná 

se o podporu cílenou odlišným směrem než u ostatních opatření. V rámci tohoto opatření je dotace 
určena včelařským spolkům splňujícím obdobné podmínky jako v případě ostatních opatření, 
u kterých jsou žadatelem včelařské spolky (soustavné působení v oblasti chovu včel, sdružující 
nejméně 500 chovatelů včel a zřízena datová schránka, viz odůvodnění § 7). Smyslem této dotace 
je přispět k propagaci včelařství a osvětě o včelařství u veřejnosti, a to zejména veřejnosti laické. 
Cílem je nejen seznámit veřejnost se včelařstvím, ale zejména ji motivovat k nákupu kvalitních 
včelích produktů a přispět tak k růstu tohoto odvětví.  

 
V rámci tohoto opatření je možné poskytnout dotaci na pořádání výstav se včelařskou 

tematikou nebo na účast na takových výstavách, případně na účast na dalších tematicky vhodných 
výstavách (např. zemědělské, myslivecké, apod.) nebo jiných kulturních akcích (typicky městské 
slavnosti, zemědělské slavnosti a další podobné akce s potenciálem oslovit širokou veřejnost). 
Dále je dotaci možné poskytnout na tvorbu a vydání propagačních materiálů (publikace, letáky, 
brožury, prezentační a propagační předměty, apod.). Vymezení uznatelných nákladů je obsaženo 
v písm. E), F) a G) přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Příloha obsahuje též nejvyšší přípustnou výši 
dotace na jednotlivé uznatelné náklady pro jednotlivou pořádanou výstavu, jednotlivou účast 
na výstavě nebo kulturní akci nebo tvorbu a vydání propagačního materiálu nebo předmětu. Výše 
těchto limitů je stanovena s ohledem na tržní ceny za jednotlivé položky, přičemž jsou v zásadě 
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koncipovány tak, že nedosahují plné výše průměrné tržní ceny a jedná se tedy o příspěvek, nikoli 
plné krytí uznatelných nákladů. Cílem tohoto opatření je totiž tuto oblast podpořit, avšak nikoli 
odčerpávat více prostředků z ostatních opatření, než je bezpodmínečně nutné. Tomu odpovídá 
i pevné omezení výše dotačních prostředků vyčleněných na toto opatření a tedy případné jejich 
krácení v případě převisu požadavků (podrobněji viz § 14). 

 
Jde-li o další podmínky pro poskytnutí této dotace, je vyžadováno doložit seznam členů 

spolku, a to za účelem ověření splnění podmínky minimálního počtu sdružovaných chovatelů včel 
(viz § 7), a přehled pořádaných výstav, přehled výstav a kulturních akcí, kterých se žadatel 
účastnil, a seznam a druh vytvořených a vydaných propagačních materiálů. Jednotlivé výdaje je 
pro poskytnutí dotace nutné též včas, tj. do konce příslušného včelařského roku, doložit účetními 
doklady. 
 
K § 9 
  

Tímto ustanovením je upraveno poskytování dotace v rámci opatření boj proti varroáze. 
Chovatel včel se může obrátit na kteréhokoliv žadatele o dotaci. Jedná se o jedno z klíčových 
opatření s ohledem na hlavní cíle pro toto programové období. Jedním z těchto cílů je dostatečné 
množství zdravých a silných včelstev. S ohledem na šíření nemocí včel je zásadní zejména 
prevence, a tedy pravidelné ošetřování včelstev. Systém léčení v ČR je zajištěn „Metodikou 
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný rok“, která je vydávaná Ministerstvem 
zemědělství a ve které je stanoven režim ošetřování včelstev proti varroáze. Náklady na toto 
opatření jsou ovšem značné. Ve včelařském roce 2017/2018 dosáhly náklady vynaložené pouze 
na toto opatření již výše více než 30 milionů Kč, což činí přibližně 47 % celkových prostředků v 
rámci všech opatření, přičemž tato částka v průběhu let narůstá. Tato disproporce byla motivem k 
analýze, zda jsou parametry tohoto opatření dobře nastaveny a nevedou k některým negativním 
jevům, jako je předzásobování léčivy, aplikace nadhodnocených dávek apod. Po analýze 
zahrnující konzultace s výzkumnými institucemi je navrženo hradit nově 40 % skutečně 
vynaložených nákladů oproti 70 % hrazeným v předchozím programovém období. Stále se jedná o 
nezanedbatelnou částku, která napomůže dosažení stanovených cílů, avšak měla by eliminovat 
uvedené nežádoucí doprovodné jevy. 

 
Žadatelem o tuto dotaci je definován spolek, a to za podmínek jako u ostatních opatření, 

u kterých jsou žadateli spolky (viz odůvodnění § 7). Jde-li o další podmínky pro poskytnutí této 
dotace, je vyžadováno doložit seznam členů spolku, a to za účelem ověření splnění podmínky 
minimálního počtu sdružovaných chovatelů včel (viz § 7), a počet a druh pořízeného prostředku 
s účinnou látkou proti varroáze, jehož pořízení je třeba v příslušeném včelařském roce prokázat 
účetními doklady. Dále je třeba identifikovat konkrétního chovatele včel, který léčebný prostředek 
pořídil, a to pro účely veřejnosprávní kontroly.  

 
Oproti předešlému programovému období došlo k upuštění od hrazení nákladů spojených 

s aplikací aerosolu, neboť se jednalo o zanedbatelnou částku na jedno včelstvo (v řádu 
desetikorun) v porovnání s náklady na administraci žádostí a následnou kontrolu příslušným 
orgánem. Tato změna je součástí širšího souboru změn učiněných s cílem racionalizovat 
administraci žádostí o dotaci a náklady na ni a celkově zjednodušit systém těchto včelařských 
dotací. Dalšími opatřeními jsou již zmiňované sjednocení vzdělávacích akcí a jejich podmínek, 
nebo omezení dotovaných zařízení v rámci opatření technická pomoc. Tento postup neomezí 
celkovou výši prostředků poskytovaných do oblasti včelařství, neboť finanční prostředky na výplatu 
dotací musely zatím být vždy s ohledem na objem požadavků kráceny. Zjednodušení systému je 
s ohledem na náročnost administrace i následné kontroly ze strany příslušných orgánů nezbytné 
též z důvodu, že nově navržený systém předpokládá vyšší počet žadatelů o dotaci, a tedy vyšší 
nároky na křížovou kontrolu a administrativní činnost ze strany příslušného orgánu veřejné moci. 

 
Prostředky obsahující účinnou látku proti varroáze, na jejichž pořízení lze poskytnout 

dotaci, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Seznam prostředků je sestaven na základě 
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konzultace s odbornými institucemi a podle seznamu aktuálně registrovaných prostředků Ústavem 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. V případě, že orgán státní správy příslušný 
ve věcech veterinární péče rozhodne o aplikaci jiného než v tabulce v příloze č. 2 uvedeného 
prostředku, lze poskytnout dotaci i na pořízení takového prostředku. 
 
K § 10 

 
Ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení 

pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště v rámci opatření racionalizace kočování včelstev. 
Chovatel včel se může obrátit na kteréhokoliv žadatele o dotaci. Toto opatření je zaměřeno 
na pořizování zařízení pro kočování včelstev, jako jsou nakládací zařízení, specializované přívěsy 
určené pro převoz včelstev a palety určené pro hromadný přesun a umístění úlů na kočovném 
stanovišti. Kočování se včelstvy je zásadní činnost přispívající k efektivnímu využívání krajiny 
v rámci jednotlivých období. Přemisťování včelstev probíhá za účelem opylování zemědělských 
plodin, ale současně i využití včelí pastvy v přírodních ekosystémech, a to od předjaří až do podletí 
(fenologický kalendář). Prostředky vynaložené na tuto činnost tedy prospívají nejen samotnému 
včelařství, ale též zemědělství, ovocnářství a krajině jako celku. 

 
Dotace je koncipována jako úhrada nákladů na pořízení zařízení pro kočování. Tato 

zařízení včetně finančních limitů na jednotlivá zařízení jsou uvedena v příloze č. 3 tohoto nařízení. 
Jedná se v zásadě o specializovaná zařízení, která neslouží jinému účelu. Výše finančních 
příspěvků pro jednotlivá zařízení byla stanovena na základě průzkumu trhu u výrobců 
a prodejců   rámci ČR. Současně je však nastavena podmínka, aby příspěvek mohl čerpat 
chovatel včel, který je registrován v příslušném registru chovatelů alepsoň 2 kalendářní roky. Tento 
požadavek má zajistit, aby nebyly finanční prostředky, zpravidla zbývající na toto opatření 
v omezené míře, poskytovány chovatelům včel, u kterých není zcela jisté, že u chovu včel 
zůstanou dlouhodobě nebo alespoň po dobu udržitelnosti tak, aby dotovaná zařízení byla skutečně 
využívána ke svému účelu v dlouhodobějším výhledu, a současně aby tyto prostředky byly využity 
chovateli včel, kteří jsou objektivně schopni je využít. Požadavky na žadatele jsou obdobné jako 
u předešlých opatření (viz odůvodnění § 7), tj. soustavné působení v oblasti chovu včel po dobu 
dvou let, minimální počet sdružených chovatelů včel a zřízená datová schránka. K žádosti je třeba 
doložit také seznam členů spolku, počet a druh nového kočovného zařízení, závazek chovatele 
včel, že bude předmětné zařízení držet a užívat nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, a potvrzení chovatele včel o zdravotní způsobilosti včelstev 
ke kočování. Dále je třeba doložit závazek, že chovatel včel povede průběžnou evidenci 
o kočování. Z této evidence musí být zejména patrno, kdy chovatel provedl kočování, odkud kam 
provedl kočování (např. parcelním číslem, kde se stanoviště nachází) a v jakém objemu, tj. s kolika 
včelstvy. Specifikace rozsahu a struktury průběžné evidence kočování chovatele bude vycházet 
ze zavedené praxe (např. úlový deník). S ohledem na zaměření na zařízení určená pro hromadný 
přesun včelstev a jeho racionalizaci a s ohledem na výši dotace na ně je požadavkem též, aby 
příslušný chovatel včel měl nejméně 20 včelstev. Stanovení hranice je nezbytné z důvodu zajištění 
efektivního využívání poskytnutých finančních prostředků, tj. aby nedocházelo k poskytnutí 
relativně vysokého příspěvku pro chovatele včel, který nedisponuje počtem včelstev, pro který by 
bylo pořízené zařízení adekvátně využitelné. Hranice stanovená dvaceti včelstvy je ustálená 
z předešlých programových období a osvědčila se jako přiměřená. Pořízení zařízení je třeba 
doložit v příslušném včelařském roce účetními doklady, na jejichž základě je možné provést 
kontrolu příslušným orgánem veřejné moci. I v rámci tohoto opatření bylo vyčleněno zařízení, 
na které lze tzv. profesionálním chovatelům poskytnout vyšší částku (viz odůvodnění k § 7). 
Ohledně takového zařízení je tedy též nutné doložit navíc závazek, že příslušný chovatel včel bude 
po dobu 5 let mít stále více než 150 včelstev (vždy k 1. 9.), neboť tato hranice je podmínkou 
pro přiznání dotace na takové zařízení. 
 
K § 11 
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Tímto ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
na rozbory medu. Chovatel včel se může obrátit na kteréhokoliv žadatele o dotaci. Konkrétně se 
jedná o fyzikálně chemický rozbor medu s ohledem na vyhlášku č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 
čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů, a rozbor medu na přítomnost spór 
Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona upravujícího 
technické požadavky na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Rozbory medu jsou zásadní s 
ohledem na uvádění medu na trh, neboť poskytují chovateli včel možnost získat kvalifikovaný 
doklad o kvalitě medu ze své produkce. V současné době se testování kvality medu stává ještě 
významnější, neboť med je komoditou, která se stala předmětem intenzivního falšování. Pro 
garanci kvality medu pro spotřebitele je zaměření této podpory ze strany chovatelů včel přijímáno 
velice příznivě. Pozitivních ohlasů a požadavků na jeho ponechání i v dalším programovém období 
se tomuto opatření ze strany včelařské veřejnosti dostává i přes relativně nižší nákladnost, neboť 
pro včelařský rok 2017/2018 činila celková výše vyplacených prostředků na toto opatření 847 tisíc 
Kč, což je jen přibližně 1,3 % celkových prostředků. Výše dotace je s ohledem na cenu 
relevantních rozborů koncipována jako příspěvek, protože nepokrývá celou tržní cenu. Současně 
je dotaci možné poskytnou pouze na čtyři rozbory medu pro jednoho chovatele včel. Tyto určité 
limity mají za cíl zamezit takovým rozborům medu, které by nebyly zcela účelné pro uvádění medu 
na trh. 
  

Žadatelem i v případě tohoto opatření je spolek působící v oblasti chovu včel nejméně dva 
kalendářní roky, sdružující nejméně 500 chovatelů včel a mající zřízenou datovou schránku 
(viz odůvodnění § 7). K žádosti musí doložit seznam členů spolku (viz odůvodnění § 7), přehled 
počtu a druh rozborů medu a identifikační údaje akreditované laboratoře, která rozbor provedla. 
 
K § 12 

 
Tímto ustanovením jsou upraveny podmínky pro poskytnutí dotace na šlechtitelský chov 

včelích matek z uznaného šlechtitelského programu na území ČR v rámci opatření obnova 
včelstev. Toto opatření souvisí s širším cílem mít v ČR dostatek zdravých a silných včelstev, neboť 
pro taková včelstva je základem kvalitní genový fond. Se šlechtitelským chovem jsou kromě 
běžných nákladů spojeny též náklady s vedením příslušné evidence podle zvláštního právního 
předpisu, s prováděním morfometrických nebo molekulárních vyšetření plemenné příslušnosti a je 
třeba vyčlenit mimo běžnou produkci plemenná a trubčí včelstva. Právě na částečnou náhradu 
nákladů přímo spojených s plemenitbou cílí toto opatření, na jehož základě je poskytován 
příspěvek za každou odchovanou a prodanou včelí matku z uvedeného programu, a to ve výši 
200 Kč. 

 
Žadatelem o dotaci v rámci tohoto opatření je uznané chovatelské sdružení (podle zákona 

č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů), které soustavně působí 
v šlechtitelském chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let předcházejících roku, ve kterém je 
podána žádost a má zřízenu datovou schránku. Požadavek na soustavné působení 
v relevantní oblasti a zřízenou datová schránka je kladen ze stejných důvodů jako u žadatele 
u dalších opatření (odůvodnění § 7). K žádosti je třeba doložit údaje o šlechtitelském sdružení jako 
název a orgán příslušný ke schvalování zařazení chovatele do šlechtitelského programu a přehled 
o počtu odchovaných včelích matek, které budou v příslušném včelařském roce prodány. 
Pro poskytnutí dotace je třeba prokázat počet prodaných včelích matek odchovaných příslušným 
chovatelem včel. 
 
K § 13 

 
Tímto ustanovením je stanoven termín a způsob zveřejnění výše dotace Fondem. Fond 

zveřejňuje výši dotace s ohledem na skutečnost, že EU stanovuje pro každý včelařský rok částku, 
kterou smí členský stát na včelařská opatření vydat, a to v eurech. 
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K § 14 
  

Tímto ustanovením je stanovena výše dotací na jednotlivá opatření. 
 

 Pro opatření technická pomoc je výše dotace stanovena na: 
a) 4 000 Kč na jednu vzdělávací akci pro chovatele, přičemž lze poskytnou dotaci pouze na jednu 

vzdělávací akci konanou v jednom dni a na jednom místě. Celkový počet akcí, na které 
lze poskytnout dotaci jednomu žadateli, je omezen na 1 200 v jednom včelařském roce. 
Tato částka v sobě zahrnuje příspěvek na jednotlivé náklady spojené s pořádáním vzdělávací 
akce, jako je odměna a cestovné lektora a pronájem vzdělávacích prostor, případně výukové 
materiály pro účastníky. S ohledem na obvyklé náklady se jedná o příspěvek, neboť nepokrývá 
obvyklé náklady na obvyklou akci. Konkrétně se jedná: 

1. doba akce 3 hodiny výuky (500 Kč/ hod.)  1 500 Kč 
2. cestovné přednášejícího (průměrně podle vzdálenosti bydliště lektora) 1 200 Kč 
3. pronájem sálu a audiotechniky do 10 000 Kč 

Finanční příspěvek je pouze částí kompenzací celkových nákladů na vzdělávací akce.   
b) 15 000 Kč na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež, přičemž dotaci lze poskytnout 

nejvýše na dva kroužky vedené stejným vedoucím. Výše dotace zahrnuje příspěvek na odměnu 
pro vedoucího kroužku, zajištění prostor, výukové materiály apod. Částka odpovídá také 
požadované časové dotaci kroužku, která musí činit nejméně 50 výuky hodin v příslušném 
včelařském roce. Tato částka odpovídá předchozím obdobím, a jedná se tedy o částku 
prověřenou jako adekvátní. 

Finanční příspěvek je směřován na vedení včelařského kroužku, a to ve výši 15 000 Kč. 
Výše finančního příspěvku je stanovena na základě skutečných realizovaných hodin výuky 
na vedení včelařského kroužku: 

1. vedoucí včelařského kroužku pracuje s dětmi minimálně 60 hod. (běžná schůzková 
činnost) + dalších minimálně 30 hodin (praktické exkurze, soutěže, výlety), což činí 
celkem minimálně 90 hodin x 300 Kč/hod.(před zdaněním), což se rovná částce 
27 000 Kč. 

2. Finanční příspěvek (15 000 Kč) je stanoven nařízením vlády na 50 hod, což činí 300 
Kč/hod (před zdaněním). 

Finanční příspěvek na vedení včelařského kroužku je jednou z nejvýznamnějších podpor 
v nařízení vlády. Práce s dětmi a mládeží je zásadní jak pro využití volných aktivit dětí 
a mládeže, tak i pro jejich případné budoucí povolání. Proto i podpora vedení včelařského 
kroužku je podstatná.   

c) 90 % skutečně vynaložených nákladů na nové zařízení uvedené v písm. C) a D) přílohy č. 1 
a nejvýše v částce uvedené v této příloze. Současně celkem pro jednoho chovatele včel 
za všechna nová zařízení je možné poskytnout nejvýše 100 000 Kč. Výše finančních příspěvků 
pro jednotlivá zařízení byla stanovena na základě průzkumu trhu u výrobců a prodejců v rámci 
ČR. Limity byly stanoveny tak, aby odpovídaly principu, že se jedná o příspěvek, tzn. že jsou 
nastaveny v nižší výši, než kolik činí průměrná pořizovací cena průměrného zařízení. Celkový 
limit za všechna zařízení je nastaven v takové výši, aby chovatelé včel nepořizovali 
nepřiměřená zařízení, která by neodpovídala svou výrobní nebo zpracovatelskou kapacitou 
počtu jejich včelstev a obratu jejich výroby včelích produktů. Z tohoto důvodu je nastavena též 
10 % spoluúčast chovatelů včel. 

d) 90 % skutečně vynaložených nákladů na pořádání výstav, na účast na výstavách a jiných 
kulturních akcích, nebo na tvorbu a vydání propagačních materiálů uvedené v písm. E), F), G) 
přílohy č. 1, nejvýše za jednotlivé akce nebo materiály v částkách podle uvedené přílohy 
a nejvýše za všechny žadatele o dotaci 2 % z celkové částky dotace podle tohoto nařízení. 
Výše finančních příspěvků na jednotlivé náklady (registrační poplatek, pronájem výstavního 
místa, vydání publikace, a další podle přílohy) vychází z průzkumu trhu (ceny pronájmu 
výstavního místa nebo stánku na výstavištích, ceny pronájmu výstavních prostor, náklady 
na tvorbu odborných publikací, apod.). Celková výše odráží přiměřenou část celkových 
prostředků, která má být poskytnuta včelařským spolkům na vymezenou činnost. 
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Pro opatření boj proti varroáze je výše dotace stanovena na 40 % skutečně vynaložených 

nákladů na prostředky s účinnou látkou proti varroáze uvedené v příloze č. 2 k nařízení. Navržená 
výše příspěvku odráží rostoucí náklady na toto opatření v předešlých letech. Současný poměr, 
kdyje dotací hrazeno 70 % nákladů, představuje neudržitelnou zátěž pro celý systém dotací podle 
tohoto nařízení. Zároveň se jedná o prevenci proti některým negativním jevům, kterými jsou 
aplikace nadbytečného množství léčiv, předzásobení se a následná expirace léčiv bez použití, 
apod. 

 
Pro opatření racionalizace kočování včelstev je výše dotace stanovena na 90 % skutečně 

vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení nejvýše v částce podle přílohy č. 3 k nařízení 
a současně lze celkem pro jednoho chovatele včel za všechna uplatňovaná nová zařízení 
poskytnout nejvýše 150 000 Kč. Výše finančních příspěvků pro jednotlivá zařízení byla stanovena 
na základě průzkumu trhu u výrobců a prodejců v rámci ČR. Celkový limit za všechna zařízení je 
nastaven v takové výši, aby chovatelé včel nepořizovali nepřiměřená zařízení, která by 
neodpovídala počtu jejich včelstev určených ke kočování. Z tohoto důvodu je nastavena též 10 % 
spoluúčast chovatelů včel. 

 
Pro opatření úhrada nákladů na rozbory medu je výše dotace stanovena na: 

a) 800 Kč na jeden fyzikálně chemický rozbor medu a 
b) 400 Kč na jeden rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae. 
Výše je stanovena jako příspěvek, neboť tržní cena fyzikálně chemického rozboru medu se 
pohybuje ve výši cca 1 000 až 1 300 Kč a cena rozboru na přítomnost spór Paenibacillus se 
pohybuje ve výši cca 450 Kč. Výše příspěvku je stanovena ve stejné výši jako v předchozích 
programových obdobích. 

 
Pro opatření obnova včelstev je výše dotace stanovena na 200 Kč za jednu prodanou včelí 

matku. Výše dotace je stanovena jako příspěvek kompenzující zvýšené náklady spojené 
se šlechtitelskou prací. Se šlechtitelským chovem jsou kromě běžných nákladů spojeny též 
náklady s vedením příslušné evidence podle zvláštního právního předpisu, s prováděním 
morfometrických nebo molekulárních vyšetření plemenné příslušnosti a je třeba vyčlenit mimo 
běžnou produkci plemenná a trubčí včelstva. Finanční podpora je kalkulována jako cena práce, 
kterou spotřebuje navíc jedna matka ze šlechtitelských chovů oproti běžné matce, která není 
finančně podporována. Finanční kalkulace: 

3. Kontrola užitkovosti výběrové skupiny: 28, 80 Kč 
4. Péče o trubčí linie: 43,20 Kč 
5. Výběr plemeniva: 32, 40 Kč 
6. Evidence oplodňáčků: 43, 20 Kč 
7. Značení matek číslovanými značkami: 108 Kč 
8. Záznam do matriky: 36 Kč 
9. Evidence o expedici matky: 32,40 Kč 

Celkem 324 Kč 
Stanovený finanční příspěvek na šlechtitelský chov včelích matek je přiměřenou finanční podporou 
pro toto opatření.   

 
Ustanovení dále stanovuje postup v případě, že úhrnná výše požadavků na opatření 

propagace včelařství přesáhne 2 % z celkových prostředků na dotace. V takovém případě se 
finanční prostředky na výplatu dotace poměrně sníží. 

 
Následně je upraven postup v případě, že celková úhrnná výše všech požadavků 

na všechna opatření překročí částku stanovenou Fondem podle § 13 a upravenou podle § 15. 
V takovém případě se přednostně vyplatí 2 % celkové částky na opatření propagace včelařství. 
Následně se vyplatí v plné výši oprávněných požadavků prostředky na opatření vzdělávací akce 
pro chovatele včel, opatření včelařské kroužky pro děti a mládež, opatření boj proti varroáze, 
opatření úhrada nákladů na rozbory medu a opatření obnova včelstev. Prostředky na opatření 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBAPHSTRL)



16 
 

pořízení nového zařízení pro chovatele včel a opatření racionalizace kočování včelstev se 
odpovídajícím způsobem poměrně sníží. S ohledem na soustavný převis oprávněných požadavků 
nad alokovanými prostředky je zachování systému krácení některých opatření nezbytný. Stejně 
jako v předchozích obdobích se toto má týkat pořizování techniky včetně té pro kočování 
se včelstvy, neboť se jedná sice o důležité opatření se zaměřením na modernizaci vybavení 
včelařů a tím i zlepšení postupů při výrobě včelích produktů, avšak současně ne o opatření klíčové 
z hlediska hlavních cílů dotační politiky, kterými jsou dostatečné množství zdravých a silných 
včelstev a vzdělaní včelaři o ně pečující. Pro případ, kdy by oprávněné nároky nedosáhly výše 
alokovaných prostředků, je nastaven mechanizmus poměrného zvýšení prostředků na opatření 
obnova včelstev. 

 
K § 15 
 

Tímto ustanovením je upraven mechanizmus snížení dotace pro případ, kdy se celková 
výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení oproti předchozímu 
kalendářnímu roku sníží. Ke snížení sazeb dotací dojde poměrně podle snížení příjmů Fondu. 
Uvedený mechanizmus je potřebný z důvodu nutnosti zachování poměru mezi prostředky 
z národních zdrojů a zdrojů z rozpočtu EU (50:50). Nastala-li by situace, kdy by z národních zdrojů 
byla vyčleněna částka nižší, než částka vyčleněná z rozpočtu EU, je možno z prostředků 
z rozpočtu EU užít pouze částku odpovídající částce z národních zdrojů. 
 
K § 16 
 

Tímto ustanovením jsou výslovně upraveny důvody pro zamítnutí žádosti o dotaci, mezi 
kterými je opožděné podání žádosti, opožděné dodání dokladů požadovaných v rámci podmínek 
pro poskytnutí dotací na jednotlivá opatření (zamítnutí je upraveno v mezích opožděných dokladů) 
a doložení žádosti totožnými doklady více žadateli (zamítnutí je upraveno v mezích totožných 
dokladů). Uvedené ustanovení má preventivní charakter tak, aby bylo zamezeno případným 
sporům o způsobilost žadatele z hlediska lhůt a zároveň sporům mezi jednotlivými žadateli 
v případě předložených totožných podkladů od stejného chovatele. 
 
K § 17 
 

Navrhovanou právní úpravou (změna § 3 stávajícího nařízení vlády č. 197/2005 Sb.) 
dochází k nezbytné procesní novelizaci stávajícího nařízení vlády tak, aby již nebylo možné v roce 
2019 podávat podle jeho ustanovení žádosti o dotace na následující dotační období počínající 
rokem 2019. 
 
K § 18 
 

Za účelem kontinuálního poskytování podpor se stanovují přechodná ustanovení. Jedná se 
o přechodné ustanovení ohledně již zahájených správních řízeních o žádostech podle 
dosavadního nařízení vlády č. 197/2005 Sb., podle kterého se tato řízení dokončí podle nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
K § 19 
  

S účinností od 1. srpna 2022 se zrušují dosavadní právní předpisy, které dosud stanovily 
podmínky poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Důvod pro odložení účinnosti tohoto ustanovení, 
provedený v následném § 20, je umožnění doběhu případných správních a soudních řízení 
při zachování hmotněprávní úpravy dané problematiky. Jedná se o obdobnou právní úpravu jako je 
např. nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory 
na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol, a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. 
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K § 20 

 
Navrhovaná účinnost nařízení vlády dnem 1. července 2019 umožní nabytí účinnosti právní 

úpravy v dostatečném časovém předsihu před podáváním žádostí o dotace v kontextu časového 
harmonogramu vlastního legislativního procesu a předpokládaného souhlasu orgánů EU 
(do 15. června 2019). Výjimkou termínu nabytí účinnosti je posunutí v případě zrušovacích 
ustanovení (viz odůvodnění § 19).  
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