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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 
Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 § 1 
Předmět úpravy 

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na 

přímo použitelné předpisy Evropské unie 
(dále jen „předpis Evropské unie“)1) bližší 
podmínky poskytování dotací na provádění 
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro 
produkci včelařských produktů původem 
z České republiky a jejich uvádění na trh 
chovatelem včel evidovaným podle 
plemenářského zákona2) (dále jen „dotace“).  
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Článek 55 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnitrostátní programy a financování 
 

1. S cílem zlepšit obecné podmínky produkce včelařských 
produktů a jejich uvádění na trh mohou členské státy 
vypracovat vnitrostátní programy pro odvětví včelařství na 
období tří let („včelařské programy“). Tyto programy se 
vypracovávají ve spolupráci se zastupujícími organizacemi v 
oblasti včelařství.  
 

2. Příspěvek Unie včelařským programům odpovídá 50 % 
výdajů hrazených členskými státy na tyto programy, jak byly 
schváleny v souladu s článkem 57 prvním pododstavcem 
písm. c).  
 

3. Za účelem získání příspěvku Unie podle odstavce 2 
provedou členské státy studii struktury produkce a uvádění na 
trh ve včelařském odvětví na svém území.  

 
4. Do včelařských programů mohou být zahrnuta tato 

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 Unii;  
f) spolupráce se subjekty specializovanými na provádění 

programů aplikovaného výzkumu v oblasti včelařství a 
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Preambule 
Odst. 3 
 
 
 
 
Odst. 4 
 
 
 
Odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 1 
 
 
 
 
 
Článek 2 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 

včelařských produktů.  
g) sledování trhu;  
h) zlepšení jakosti produktů s cílem využití potenciálu produktů 

na trhu; 
 

Počet úlů v jednotlivých zúčastněných členských státech je 
ukazatelem velikosti odvětví včelařství v těchto členských 
státech. Jednoduchý základ pro přidělování příspěvku UNIE 
včelařským programům představuje podíl každého 
zúčastněného členského státu na celkovém počtu úlů. 
 

Aby se zajistilo správné rozdělení finančních prostředků 
Unie, měly by mít zúčastněné členské státy spolehlivou 
metodu k určení počtu úlů na svém území.  
 

Komise potřebuje znát počet úlů v jednotlivých členských 
státech nejen za účelem přidělení příspěvku Unie včelařským 
programům, ale také proto, aby bylo možné sledovat vývoj 
počtu úlů v jednotlivých členských státech, a vyhodnotit tak 
dopad podpůrných opatření na odvětví včelařství a informovat 
evropské občany. Zúčastněné členské státy by proto měly 
Komisi o počtu úlů určeném v souladu s tímto nařízením 
každoročně podávat zprávu.  
 

Úly 
Pro účely tohoto nařízení se pojmem „úl“ rozumí jednotka 

obsahující včelstvo používané pro produkci medu, jiných 
včelařských produktů nebo včelího šlechtitelského materiálu a 
všechny prvky nezbytné pro jeho přežití.  
 

Metoda pro určení počtu úlů 
Členské státy, které předkládají vnitrostátní programy pro 

odvětví včelařství podle článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 
(dále jen „včelařské programy“), mají k dispozici spolehlivou 
metodu, jíž každoročně v období od 1. září do 31. prosince 
určí počet úlů připravených k přezimování nacházejících se na 
jejich území. 

 
Oznámení počtu úlů 
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Článek 4 

 

Od roku 2017 členské státy, které předkládají včelařské 
programy, oznamují každoročně Komisi počet úlů na svém 
území připravených k přezimování určený v souladu s 
metodou uvedenou v článku 2.  

 
Příspěvek Unie na včelařské programy 

Příspěvek Unie na včelařské programy se členským státům 
s včelařskými programy přiděluje v poměru k průměrnému 
celkovému počtu úlů oznámenému těmito členskými státy v 
souladu s článkem 3 během dvou kalendářních let 
bezprostředně předcházejících oznámení včelařských 
programů Komisi. Minimální příspěvek Unie činí 25 000 EUR 
na včelařský program.  
 

Pokud je částka finančních prostředků Unie požadovaná 
členským státem na jeho včelařský program nižší než příděl 
vyplývající z prvního pododstavce, lze příspěvek Unie na 
včelařské programy ostatních členských států zvýšit úměrně k 
počtu úlů, který jednotlivé státy oznámily. 

§ 2 § 2 
Druhy opatření 

 
Dotaci podle § 1 lze poskytnout na tato 

opatření:  
a)  technická pomoc,   
b)  boj proti varroáze,   
c)  racionalizace kočování včelstev,   
d)  úhrada nákladů na rozbory medu a   
e)  obnova včelstev.  
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Článek 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnitrostátní programy a financování 
 

1. S cílem zlepšit obecné podmínky produkce včelařských 
produktů a jejich uvádění na trh mohou členské státy 
vypracovat vnitrostátní programy pro odvětví včelařství na 
období tří let („včelařské programy“). Tyto programy se 
vypracovávají ve spolupráci se zastupujícími organizacemi v 
oblasti včelařství.  
 

2. Příspěvek Unie včelařským programům odpovídá 50 % 
výdajů hrazených členskými státy na tyto programy, jak byly 
schváleny v souladu s článkem 57 prvním pododstavcem 
písm. c).  
 

3. Za účelem získání příspěvku Unie podle odstavce 2 
provedou členské státy studii struktury produkce a uvádění na 
trh ve včelařském odvětví na svém území.  

 
4. Do včelařských programů mohou být zahrnuta tato 

opatření:  
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Kapitola 3 
Článek 7 

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 Unii;  
f) spolupráce se subjekty specializovanými na provádění 

programů aplikovaného výzkumu v oblasti včelařství a 
včelařských produktů.  

g) sledování trhu;  
h) zlepšení jakosti produktů s cílem využití potenciálu produktů 

na trhu; 
 

Způsobilost výdajů a plateb 
 

Pouze výdaje vzniklé při provádění opatření zahrnutých do 
včelařského programu členského státu jsou způsobilé pro 
poskytnutí příspěvku Unie. 
 

Platby členských států příjemcům, jež souvisejí s opatřeními 
prováděnými během každého včelařského roku, se provedou v 
dvanáctiměsíčním období začínajícím dne 16. října 
příslušného včelařského roku a končícím dne 15. října roku 
následujícího. 

§ 3 § 3 
Žádost o dotaci 

 
(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 

doručí žadatel podle § 4 až 12 Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen 
„Fond") na jím vydaném formuláři do 1. srpna 
ve včelařském roce3), ve kterém žádá o 
dotaci na opatření podle § 2 (dále jen 
„příslušný včelařský rok").  
  

(2) Žadatel podle § 4 až 12 v žádosti o 

32013R1368 Kapitola 1 
Článek 2 

 
 
 
 

Kapitola 2 
Článek 3 

Včelařský rok 
 

Pro účely včelařských programů se „včelařským rokem“ 
rozumí období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od 1. srpna 
do 31. července.  
 

Oznamování včelařských programů 
 
Každý členský stát oznámí Komisi svůj návrh jednotného 
včelařského programu pro celé své území nejpozději 15. 
března před začátkem prvního včelařského roku programu 
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dotaci podle § 4 až 12 uvede  
a)  název, sídlo a identifikační číslo,      
b) příslušné opatření podle § 2, na které žádá 

dotaci podle § 4 až 12, a 
c) další údaje nezbytné pro posouzení 

žádosti v rámci příslušného opatření 
podle § 2, stanovené v § 4 až 12.  

  
(3) K žádosti žadatel podle § 4 až 12 

doloží další doklady nezbytné pro posouzení 
žádosti podle § 4 až 12 v rámci příslušného 
opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 12. 

§ 14 § 14 
Výše dotace na jednotlivá opatření 

 
(1) Výše dotace na opatření podle § 5 až 

8 činí nejvýše  
a)  4 000 Kč na pořádání nejvýše jedné 

vzdělávací akce pro chovatele včel podle 
§ 4 písm. a) v jednom dni na jednom 
místě, a to i v případě, kdy je pořádáno 
více vzdělávacích akcí v jednom dni na 
jednom místě, nejvýše však na 1 200 
vzdělávacích akcí pro jednoho žadatele o 
dotaci podle § 4 písm. a), 

b)  15 000 Kč za příslušný včelařský rok na 
vedení jednotlivého včelařského kroužku 
pro děti a mládež podle § 4 písm. b), 
nejvýše však na 2 včelařské kroužky pro 
děti a mládež vedené jedním vedoucím 
včelařského kroužku pro děti a mládež,  

c)  90 % skutečně vynaložených nákladů na 
jednotlivé nové zařízení podle § 4 písm. c) 
nejvýše v částce podle písm. C) nebo D) 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení a celkem za 
všechna nová zařízení nejvýše 100 000 
Kč pro jednoho chovatele včel nebo 

d) 90 % skutečně vynaložených nákladů na 
pořádání výstav, na účast na výstavách a 

32013R1368 Kapitola 3 
Článek 7 

Způsobilost výdajů a plateb 
 

Pouze výdaje vzniklé při provádění opatření zahrnutých do 
včelařského programu členského státu jsou způsobilé pro 
poskytnutí příspěvku Unie. 
 

Platby členských států příjemcům, jež souvisejí s opatřeními 
prováděnými během každého včelařského roku, se provedou v 
dvanáctiměsíčním období začínajícím dne 16. října 
příslušného včelařského roku a končícím dne 15. října roku 
následujícího. 
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jiných kulturních akcích, nebo na tvorbu a 
vydání propagačních materiálů podle § 4 
písm. d) a e) nejvýše v částce podle písm. 
E), F) a G) přílohy č. 1 k tomuto nařízení a 
celkem v souhrnné výši za všechny 
žadatele o dotaci podle § 4 písm. d) a e) 
nejvýše 2 % z částky dotace podle § 13.  
 
(2) Výše dotace na opatření podle § 9 činí 

40 % skutečně vynaložených nákladů 
na léčebné nebo preventivní prostředky proti 
varroáze uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení. 

 
(3) Výše dotace na opatření podle § 10 

činí 90 % skutečně vynaložených nákladů 
na jednotlivé zařízení podle § 10 odst. 1 
nejvýše v částce podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení a celkem za všechna zařízení 
nejvýše 150 000 Kč pro jednoho chovatele 
včel.  

 
(4) Výše dotace na opatření podle § 11 

činí  
a)  800 Kč na jeden rozbor medu podle § 11 

odst. 1 písm. a) nebo 
b) 400 Kč na jeden rozbor medu podle § 11 

odst. 1 písm. b).  
  

(5) Výše dotace na opatření podle § 12 
činí 200 Kč na jednu prodanou včelí matku 
ze šlechtitelského chovu z uznaného 
šlechtitelského programu8).  

 
(6) Pokud souhrn všech oprávněných 

nároků podle odstavce 1 písm. d) překročí 
2 % z finanční částky vyhlášené podle § 13 a 
upravené podle § 15, Fond finanční 
prostředky na výplatu dotace podle odstavce 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

1 písm. d) poměrně sníží. 
 

(7) Pokud souhrn všech oprávněných 
nároků podle odstavců 1 až 5 překročí 
finanční částku vyhlášenou podle § 13, 
upravenou podle § 15 a sníženou o částku 
podle odstavce 1 písm. d), která bude 
vyplacena přednostně, Fond následně 
přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 1 
písm. a) a b) a odstavců 2, 4 a 5 a zbylé 
finanční prostředky na výplatu dotací podle 
odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 poměrně 
sníží.  

 
(8) Pokud souhrn všech oprávněných 

nároků podle odstavců 1 až 5 nedosáhne 
finanční částku vyhlášenou podle § 13 a 
upravenou podle § 15, Fond zbylé finanční 
prostředky na výplatu dotací podle odstavce 
5 poměrně zvýší. 

§ 15 § 15 
Snížení dotace 

 
Pokud se pro příslušný kalendářní rok 

oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží 
celková výše příjmů rozpočtu Fondu 
určených na dotace podle tohoto nařízení, 
sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení 
na příslušný kalendářní rok o takovou 
procentní část, o jakou se snížila celková 
výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti 
předchozímu kalendářnímu roku.  
 

32013R1368 Kapitola 3 
Článek 7 

Způsobilost výdajů a plateb 
 

Pouze výdaje vzniklé při provádění opatření zahrnutých do 
včelařského programu členského státu jsou způsobilé pro 
poskytnutí příspěvku Unie. 
 

Platby členských států příjemcům, jež souvisejí s opatřeními 
prováděnými během každého včelařského roku, se provedou v 
dvanáctiměsíčním období začínajícím dne 16. října 
příslušného včelařského roku a končícím dne 15. října roku 
následujícího. 
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32013R1308 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/213 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 

32015R1366 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. 5. 2015. 
Kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství 

32015R1368 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP a Rady (EU) Č. 1308/2013, pokud 
jde o podporu v odvětví včelařství 
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