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V. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1  Název 
 

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

 
1.2  Definice problému 
 

Cílem návrhu nařízení vlády je plynule pokračovat v podpoře včelařství i v novém 
programovacím období a na základě poznatků z aplikační praxe tuto podporu dále zefektivnit. 
V současné době se jedná o úpravu administrace u šestého (tříletého) cyklu Českého 
včelařského programu (dále jen „ČVP“) pro roky 2020 – 2022, kofinancovaného z prostředků 
Evropské unie. Tento program se dlouhodobě setkává s pozitivním ohlasem zájmových 
i profesionálních včelařů, včelařských organizací a dalších odborných institucí, jako je např. 
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol, a orgánů státní a veřejné správy. 
 
Naplňováním včelařských programů v ČR v předcházejících obdobích se postupně podařilo 
zmírnit negativní trend, který se projevoval trvalým úbytkem včelstev a včelařů v ČR. Dotační 
politika je směřována na zlepšování zdravotního stavu včel a zajištění dostatečných početních 
stavů zdravých a silných včelstev, která jsou zárukou opylování zemědělských plodin 
a přírodních ekosystémů. Včela medonosná, jako univerzální opylovatel, přispívá 
k ekonomické stabilitě zemědělského sektoru a současně v přírodních ekosystémech 
k zachování biodiverzity krajiny. ČVP je, kromě jiného, zaměřen na kvalitní odborné 
vzdělávání v oblasti moderních metod péče o včelstva. 
 
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. 
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Chov včel je velmi významný nejen pro odvětví zemědělství. Strategie Ministerstva 
zemědělství s výhledem do roku 2030 doporučuje, a to na základě odborného posouzení, 
stav 750 000 včelstev jako optimálního množství pro celou ČR. V roce 2017 bylo evidováno 
již 670 548 včelstev.  
 
Ministerstvo zemědělství současně podporuje rozvoj českého včelařství prostřednictvím 
národních dotací, rozvíjí spolupráci se včelařskými spolky při přípravě zásadních včelařských 
dokumentů. Největší počet chovatelů včel (90 % z celkového počtu včelařů), je zastoupen 
Českým svazem včelařů, z. s., se sídlem Křemencova 8, Praha 1. 
 
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. 
 
Cílem nového Českého včelařského programu pro období 2020–2022 je: 
1) Zajistit počty zdravých a silných včelstev pro opylení zemědělských plodin a volně 

rostoucích rostlin, podpořit význam funkce včely medonosné jako univerzálního opylovatele 
v zemědělských a přírodních ekosystémech, zajistit soběstačnost v produkci medu. 
Podporovat chov matek z uznaných šlechtitelských zdrojů. 

2) Podpořit a zvýšit počet mobilních včelstev a jejich přísunů, při využití moderních kočovných 
zařízení a technologií, za účelem opylení zemědělských plodin a rostlin, ale i přírodních 
ekosystémů. Využití včelí pastvy je důležité nejen z důvodů opylení zemědělských plodin, 
stromů, keřů, bylin, ale především i pro zdravotní stabilitu včelstev, tj. vyživení zimní 
generace včel. Včelstvo spotřebuje pro svoji potřebu 30 – 40 kg pylu/rok, cca 100 kg 
medu/rok a cca 150 l vody / rok.  

3) Dosáhnout pozitivní změny ve věkové struktuře chovatelů včel, mj. cílenou prací s mládeží 
a komplexní nabídkou vzdělávacích programů vedených kvalifikovanými včelařskými 
odborníky pro mládež i dospělé. Vzdělávací činnost včelařů je vhodné zaměřit především 
na aktuální problémy včelařského oboru, včetně systematického a dlouhodobého 
vzdělávání. Nově nastavený systém v návrhu nařízení vlády se zaměřuje především 
na podporu vzdělávání včelařů, lektorů, z nichž mnozí jsou vedoucí včelařských kroužků, 
a kvalitu jejich výuky. 

4) Udržet podmínky pro koordinovaný, celoplošně vedený boj s varroázou a její integrovanou 
léčbu na základě průběžné znalosti nákazové situace. Vedle zavedeného celoplošně 
organizovaného léčení varroázy je nutné, aby chovatelé včel prováděli i svůj vlastní 
monitoring míry varroázy ve svých včelstvech a aby léčení bylo aplikováno včas a pouze 
v nezbytném množství.  

5) Dosahovat maximální možné kvality medu a ostatních včelích produktů prostřednictvím 
osvětové činnosti mezi včelaři, jejich vzděláváním a zaváděním nových moderních 
technologií pro získávání a zpracování včelích produktů, včetně kontroly a kvality. 

 
1.3  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
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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 pevně zakotvena 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., ve znění nařízení vlády 
č. 285/2007 Sb., č. 373/2010 Sb., č. 173/2011 Sb., č. 251/2013, č. 400/2013, č. 237/2016 Sb.  
 
Na základě výše uvedených právních předpisů členské státy zpracovávají národní včelařské 
programy, a to vždy na tříleté období, po jejichž schválení Evropskou komisí budou 
rozhodnutím Komise přiděleny finanční prostředky na další tříleté období. Chovatelé včel 
mohou čerpat dotace prostřednictvím pěti základních opatření, z nichž některá jsou ještě dále 
členěna. 
 
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. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření 
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
1.4  Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou chovatelé včel, žadatelé o dotaci podle předpisů Evropské unie 
a poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond, jako platební agentura (dále 
jen „Fond“).  
 
Návrh nového nařízení se týká jak zájmových, tak i profesionálních včelařů v ČR, celkem tedy 
cca 61 572 chovatelů včel (rok 2017). Chovatelů, které lze v souladu s právem EU označit 
za profesionální (kteří chovají více než 150 včelstev) bylo v roce 2016 na území ČR 128 
a v roce 2017 počet 129. Rozptýlenost drobných chovatelů včel po celém území ČR je vhodná 
pro zajištění plošného opylování větším množstvím malých stanovišť včelstev. Problémem 
jsou vyšší jednotkové náklady malých chovatelů včel, což se projevuje i na jejich 
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ekonomických výsledcích. Zachování dotací do včelařství je tudíž nezbytné pro udržení 
stability oboru, zvláště důležitá je podpora včelařů, kteří zakládají svůj chov na profesionální 
úrovni, a současně podpora navýšení zájmu o tento obor.  

 
Jak již bylo uvedeno výše, chovatelé včel mohou čerpat dotace prostřednictvím pěti 
základních opatření. Od roku 2008 včelaři převážně čerpají 100 % prostředků určených 
pro ČVP na jednotlivý kalendářní rok. Výjimku tvoří roky 2009, 2011 a 2013. 

 
Přehled o čerpání dotací podle nařízení Rady (ES) č. 797/2004 v letech 2005 – 2018  

Opatření/ rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Technická 
pomoc 
tis. Kč. 

24 167 26 792 24 030 34 460 36 897 35 629 34 307 26 877 

 
31 264 

 
35 882 25 576 

Boj proti 
varroáze 

tis. Kč 
13 816 10 198 11 448 11 112 15 949 18 932 17 238 27 513 

 
23 263 

 
25 574 30 155 

Racionalizac
e kočování 

tis. Kč 
7 844 10 765 11 503 5 016 4 478 3 867 2 259 2 159 

 
2 320 

 
2 082 1 650 

Rozbory 
medu 
tis. Kč 

505 471 503 1 836 937 494 678 712 

 
693 

 
507 847 

Obnova 
včelstev 
tis. Kč 

8 526 8 705 8 903 8 804 8 159 7 286 9 465 7 414 

 
5 394 

 
3 532 5 635 

Celkové 
čerpání 
tis. Kč 

54 859 56 931 56 387 61 231 66 420 66 208 63 947 64 675 

 
62 934 

 
67 577 63 863 

Možnost 
čerpání 
tis. Kč 

54 860 56 962 56 389 62 653 66 421 66 212 63 947 64 677 

 
62 939 

 
67 580 63 863 

Čerpání v % 100,00 99,95 100,00 97,73 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
1.5  Popis cílového stavu 
 

Návrh nařízení vlády se soustředí zejména na ty otázky, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, a jejichž specifikace je nezbytná pro naplnění ČVP 
pro období 2020 – 2022 a pro správné fungování administrace dotací na provádění opatření 
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
v České republice. Navržené změny nezvyšují administrativní zátěž žadatelů o dotace.  
Podkladem pro opatření realizovaná prostřednictvím ČVP 2020 - 2022 je oddíl 5 (Podpora 
v odvětví včelařství), čl. 55 „Vnitrostátní programy a financování“, nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty.  
Jedná se o následující navrhovaná opatření: 

 
I. Technická pomoc  
A) Pořízení nových zařízení pro chovatele včel  
V rámci finančního příspěvku na pořízení nových zařízení jsou podporovaná především 
technická zařízení, která jsou pro chov včel nepostradatelná. Výčet zařízení, o které může 
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zažádat chovatel včel, je uveden v přílohách nařízení vlády. Výše limitů finančních příspěvků 
pro jednotlivá zařízení byla stanovena na základě průzkumu trhu u výrobců a prodejců v rámci 
ČR. Z pořizovaných zařízení jsou příspěvky zaměřeny např. na medomety, míchačky 
na pastování medu, odvíčkovací zařízení, zařízení pro získávání vosku, chladící technologie 
pro skladování plástů atd. (viz. příloha č. 1 písm. C a D). Zaměření finančních podpor 
pro technickou pomoc umožňuje včelařům získat základní vybavení případně obnovit již 
zastaralá zařízení. Svůj nesporný význam má např. finanční podpora na získávání včelího 
vosku. To umožňuje chovateli včel zaměřit se na zpracování svého vlastního včelího vosku 
při obnově včelího díla, neboť kvalitní včelí vosk pro včelaře se stává vysokou nadhodnotou 
s ohledem na skutečnost, že se na trhu objevuje falšovaný včelí vosk. 

 
B) Propagace včelařství 
Jedná se o finanční příspěvek (příloha č. 1 písm. E, F a G) včelařským organizacím 
sdružujícím chovatele včel na pořádání výstav, účast na výstavách a tvorbu a vydávání 
propagačních materiálů určených k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, získávání nových 
zájemců o včelařství a zlepšování vnímání oboru ve společnosti. Spolu s dalším opatřením 
Úhrada nákladů na rozbory medu slouží opatření v konečném důsledku ke zvyšování spotřeby 
medu a ostatních včelích produktů. Na rozdíl od vzdělávacích akcí pro chovatele včel se toto 
opatření zaměřuje též na zlepšení informovanosti nevčelařské veřejnosti. 

 
C) Vzdělávací akce pro chovatele včel 
Vzdělávací akce pro chovatele včel jsou součástí finančních podpor prostřednictvím nového 
nařízení vlády. Finanční podpora na jednotlivé vzdělávací akce byla stanovena ve výši 4 000 
Kč. Finanční příspěvek v sobě zahrnuje náklady na lektorné, cestovné, pronájem sálu 
a audiotechniku. Výše finančního příspěvku byla stanovena s ohledem na dlouholetou 
zkušenost a vymezený finanční limit pro toto opatření. Současně byla zvolena zásadní témata 
pro přednášky (příloha č. 1 písm. A), která jsou přínosem pro včelaře a pro jejich chov včel. 
Jedná se o: 

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) racionalizaci včelaření.  

 
D) Včelařské kroužky pro děti a mládež 
Podpora včelařské mládeže je jednou z významných podpor poskytovaných prostřednictvím 
nového nařízení vlády, a to z důvodu, že se jedná o podporu práce s dětmi a mládeží, která 
ve svém obsahu nezahrnuje pouze výuku včelařského oboru, ale zasahuje svým přesahem 
i do dalších odvětví, jako je např. ekologie, zahradnictví, produkční zemědělství, ovocnářství, 
zelinářství a další obory. Současně se jedná i o přípravu dětí na možné budoucí povolání 
v tomto oboru. Pro budoucí stabilitu včelařského oboru je podpora do výchovy dětí a mládeže 
zásadní. Finanční podpora na celoroční vedení včelařského kroužku byla stanovena ve výši 
15 000 Kč. V rámci činnosti včelařských kroužků pro děti a mládež byla zvolena následující 
témata (příloha č. 1 písm. B): 

1) nemoci, škůdci a zdraví včel, 
2) včelí pastva, 
3) zootechnika včelstev, včetně plemenářské práce, 
4) získávání, zpracování a využití včelích produktů, 
5) racionalizace včelaření, 
6) biologie včely medonosné a 
7) historie a současnost včelaření. 

 
II. Boj proti varroáze 
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Opatření „Boj proti varroáze“ (§ 9) je zaměřeno na podporu prostředků s účinnou látkou proti 
varroáze (léčiva) pro ošetřování včelstev (příloha č. 2 nařízení vlády). Systém léčení v ČR je 
především důsledkem dobré organizovanosti českých včelařů. Významným spolkem, který 
zahrnuje svojí organizační strukturou téměř celou ČR, je Český svaz včelařů, z. s. Tato 
organizace sdružuje více jak 90 % chovatelů včel. Zároveň je systém léčení 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. 
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v ČR lze ošetřovat včelstva pouze prostředky, léčivy 
a dezinfekčními prostředky registrovanými, a to včetně pomůcek pro monitoring varroázy. 
Pro chovatele včel je však zásadní zaměřit se na proces monitorování reálné situace 
na stanovištích včelstev. Změnou, která však souvisí s tímto opatřením na nové období, je 
úprava poměru příspěvku pro chovatele včel, a to tak, že 40 % z celkových nákladů bude 
poskytnuto chovateli včel prostřednictvím finanční podpory a 60 % se bude podílet chovatel 
včel. Tento poměr se zásadním způsobem změnil oproti tříletému období 2017-2019. 

 
III. Racionalizace kočování včelstev 
Finanční příspěvek na opatření „Racionalizace kočování včelstev“ (§ 10, příloha č. 3) 
je zaměřen na technická zařízení umožňující efektivní přemisťování včelstev za účelem 
opylování zemědělských plodin, ale současně i využití včelí pastvy v přírodních 
ekosystémech, a to od předjaří až do podletí (fenologický kalendář). Tato podpora 
je směřována pouze na pořízení nových specializovaných zařízení, jako je nakládací zařízení, 
specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev, který je způsobilý pro provoz na pozemních 
komunikacích, zároveň na palety pro kočující včelstva. Kočování se včelstvy umožňuje 
chovateli včel efektivním způsobem využít včelí pastvu, zvláště v oblastech, která nedisponují 
bohatou nabídkou včelí pastvy.  
 
IV. Úhrada nákladů na rozbory medu 
Finanční příspěvek zaměřený na fyzikálně chemický rozbor medu, tedy co do obsahu vody, 
sacharózy, elektrické vodivosti, obsahu HMF (hydroxymethylfurfural - látka, která vzniká 
z glukózy v medu, a to dlouhodobým skladováním nebo zahříváním medu, je významným 
indikátorem pro určování kvality medu), aktivity enzymů a přítomnosti spor Paenibacillus 
larvae (§ 11) poskytuje chovateli včel možnost získat kvalifikovaný doklad o kvalitě medu 
ze své produkce. 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. Pro kvalitu rozborů je velmi podstatné, aby byly vyhotoveny 
v akreditované laboratoři. 
 
V. Obnova včelstev 
Finanční příspěvek ve výši 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu 
z uznaného šlechtitelského programu není vyjádřením běžné výrobní kalkulace, ale zahrnuje 
náklady na šlechtění minulého, často dlouhodobého období. Chov musí mít morfometrická 
nebo molekulární vyšetření plemenné příslušnosti, veterinární vyšetření. V chovu je třeba 
se starat o plemenná a trubčí včelstva, která jsou mimo běžnou produkci. Proto je cena těchto 
matek vyšší a finanční příspěvek pouze kompenzuje zmíněné vícenáklady dané časově 
náročnou administrativou. Produkce plemenného materiálu je v zájmu celého včelařství, 
protože zvyšuje produkci a hlavně tento materiál je zárukou chovu mírných včel, se kterými 
nejsou žádné „sousedské spory“ a práce se včelstvy je rychlá, bezpečná a za každého počasí.  

 
VI. Aplikovaný výzkum v oblasti včelařství  
Na období platnosti programu není tato aktivita plánována.  

 
VII. Sledování trhu 
Na období platnosti programu není tato aktivita plánována. 
 
VIII. Zlepšení jakosti produktů s cílem využití potenciálu produktů na trhu 
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Na období platnosti programu není tato aktivita plánována. 
 
1.6  Zhodnocení rizika 
 

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

 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1  Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem 
nařízení vlády stanovujícím podmínky poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. 
 
Bez legislativní úpravy není možné kofinancovat podpory z národních prostředků ze státního 
rozpočtu v rámci ČVP na období 2020 - 2022. Přijetí zcela nového nařízení vlády je nutné 
z důvodu některých systémových změn, zejména změny definice žadatele pro jednotlivá 
opatření, které si vyžadují takové zásahy, že svým objemem již převyšují pouhou novelu 
stávajícího nařízení vlády. 
 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková řešení 
nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost 
uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše 
uvedených důvodů akceptovat. 

 
2.2  Varianty věcného řešení 
 

Varianta 1 („nulová“) 
 
Jako jedno z možných řešení bylo zvažováno nařízení vlády č. 197/2005 Sb. nenovelizovat, 
případně nařízení vlády č. 197/2005 Sb. formálně zrušit. Toto řešení by mělo za následek 
ukončení programu podpory včelařství, a tudíž by Českou republikou nebyla využita možnost 
čerpat na tento program prostředky z finančních zdrojů EU.  
 
Tato varianta by sice přinesla finanční úsporu z hlediska státního rozpočtu, nicméně ve svém 
dlouhodobém důsledku by to mělo značné negativní dopady zejména na životní prostředí 
a na drobné chovatele včel.  
 
Z hlediska zhodnocení případných dopadů na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů v tříletém 
horizontu, lze předpokládat v případě nulové varianty roční finanční úsporu státního rozpočtu 
ve výši cca 32 500 000 Kč/rok, v horizontu tří let úsporu cca 97 500 000 Kč. Avšak v tomto 
případě nebude možné využít finančních prostředků poskytovaných z EU v oblasti včelařství.  
 
Nulová varianta by znamenala ukončení podpory z ČVP a všech podpor spolufinancovaných 
z prostředků EU. 

 
Varianta 2 („adaptace nařízení vlády na předpisy EU a na Český včelařský program pro 
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období 2020-2022“) 
 

Tato varianta předpokládá náklady ze státního rozpočtu pro období let 2020 - 2022 ve výši 
přibližně 97 500 000 Kč. Stejné množství prostředků bude vyčerpáno z prostředků EU.  
 
Přijetí návrhu nařízení vlády napomůže zachování zájmového včelařství jakožto důležité 
složky péče o přírodu a krajinu.  
 
Evropská komise analyzuje na základě hodnotících zpráv způsoby, jakým členské státy 
skutečně využívají svůj rozpočet. Evropská komise zavedla větší pružnost v čerpání, aby bylo 
možné programy upravovat podle potřeb jednotlivých členských států.   
 
Návrh nařízení vlády má umožnit čerpat všechny přidělené finanční prostředky a efektivně je 
využít v klíčových oblastech jako je např. boj s varroázou nebo zvyšování počtu včelstev, proto 
je tato varianta považována za nejvhodnější. 
 
Všechny členské státy předkládají své včelařské programy, což svědčí o tom, jaký význam 
přikládají evropskému včelařskému oboru. Snaha EU o zachování podpor včelařství svědčí 
o potřebách udržet evropské včelařství na patřičné úrovni. 
 
Není možné zvažovat jiné věcné varianty poskytování podpory, neboť struktura a rozsah 
poskytovaných podpor podléhá schválení Evropskou komisí, přičemž celkový objem podpory 
je dán jejím rozhodnutím na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 2015/1366. To znamená, že členské státy na základě oznámení o předpokládaných 
výdajích obdrží rozhodnutí o přidělení částek z fondů EU, které jsou přiděleny na základě 
počtu včelstev. 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. 
 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Varianta 1 
 

Tato varianta sice znamená nulové výdaje ze státního rozpočtu, ale také nulové přínosy. 
Při volbě této varianty, kdy by nebylo vytvořeno prováděcí nařízení, by se nevyužilo 
alokovaných finančních prostředků přidělených Evropskou komisí na základě schváleného 
ČVP pro období 2020 – 2022. Ztráta podpor by pravděpodobně zapříčinila stagnaci a posléze 
pokles počtu chovatelů včel a tedy i počtu včelstev, jehož důsledkem by bylo snížení kapacity 
opylovatelů zemědělských a planě rostoucích rostlin. 

 
3.2. Varianta 2 

 
Předložený návrh nařízení vlády vychází z poznatků aplikační praxe předchozích znění 
nařízení vlády v této oblasti, neboť se jedná již o 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. Aplikace nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, se projevila výrazně větším zájmem 
chovatelů včel o modernizaci zařízení pro získávání a zpracování včelích produktů a zařízení 
sloužících k přesunům včelstev k zemědělským a volně rostoucím plodinám.  
 
Z hlediska dopadu na státní rozpočet se pro rok 2020  jedná o částku 32 500 000 Kč, pro rok 
2021 o částku 32 500 000 Kč a pro rok 2022 o částku 32 500 000 Kč.  
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Administrativní náklady na straně Fondu se předpokládají ve vztahu k minulým programovým 
obdobím ve stejné výši. Nedochází k žádným změnám, např. navýšení počtu opatření, které 
by tyto náklady ovlivnily. 
 
Návrh nařízení nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
 
Návrh nařízení vlády bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a také předpokládáme 
pozitivní sociální dopady, neboť se jedná o podporu rozvoje včelařství. Význam chovu včel 
spočívá především v opylovací činnosti včely medonosné jak v oblasti zemědělství (záruka 
ekonomické stability), tak zachování biodiverzity krajiny a v produkci včelích produktů, jako je 
med, vosk, propolis a včelí jed pro lékařské účely. Velmi významné je včelařství pro celkový 
rozvoj venkova. 
 
České včelařství dokáže plně zásobit trh kvalitními včelími produkty. Roční spotřeba medu se 
pohybuje 1 kg na obyvatele ČR. Hlavním přínosem včelařství je opylování zemědělských 
plodin a přírodních ekosystémů. V klimaticky a plodinově srovnatelných zemích Evropské unie 
je hodnota opylování odhadována na 30 – 50 násobek hodnoty získaného medu. Vedle tohoto 
finančního vyjádření je prakticky neocenitelný význam opylování pro zachování životního 
prostředí, zejména zachování biodiverzity krajiny opylováním planě rostoucích rostlin. 
 

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 

 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

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

Důvodem je skutečnost, že změna některých podmínek pro provádění opatření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh je možná pouze 
nařízením vlády a v rámci schváleného národního včelařského programu. Předkládaný návrh 
nařízení vlády tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 2b odst. 2 zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 
 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci evropských podpor do včelařství je Fond. Tento orgán 
je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním 
řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost.  
 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž má rozsáhlé 
zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci evropských podpor do včelařství.  
 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
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6.  Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti nařízení vlády bude prováděn na základě vyhodnocování účinnosti 
a funkčnosti zavedených opatření na konci programového období na základě podkladů 
z kontrol prováděných v rámci dozorové činnosti, a to prostřednictvím přípravy následného 
nového ČVP pro období 2023-2025. 
 
Ministerstvo zemědělství zpracovává vyhodnocení minulých tříletých programů v rámci ČVP, 
které notifikuje Evropská komise. ČVP pro období 2020 – 2022 byl vypracován na základě 
nařízení Evropského parlamentu 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 
Evropského parlamentu 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 2020 – 2022 jednoznačně provázán 
s návrhem nařízení vlády a zároveň nařízení vlády vychází z ČVP pro období 2020 – 2022, 
kde současně respektuje vymezené priority ČVP pro období 2020 – 2022.  
 
Vyhodnocení výsledků minulých tříletých období je zahrnuto v ČVP pro období 2020 – 2022 
v kapitole 1. a v kapitole 9. pro nové včelařské období.  
 
V kapitole 1. je vyhodnocení provedeno pomocí kvantitativních ukazatelů. Z přehledu je patrná 
míra čerpání dotací na podporu včelařství (2008 – 2018), vývoj stavů včelstev a počtu včelařů 
v České republice (2005 – 2017), vývoj počtu přísunů včelstev k plodinám a do lesů v České 
republice (2005 – 2017), počtu vzdělávacích akcí v České republice (2005 – 2018), jakož i 
počtu matek odchovaných šlechtitelskými chovy v České republice (2005 – 2017) a míry 
produkce medu a spotřeby medu (2005 – 2017). 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 patrný zejména u zvýšení počtu včelstev v ČR, v roce 2005 byl stav 551 681 a v roce 
2017 je stav 670 548 včelstev. 
 
V kapitole 9. jsou uvedena prováděcí pravidla ke kontrole a hodnocení včelařského programu, 
a to včetně stanovení ukazatelů výkonnosti jednotlivých opatření a zdrojů dat k jejich ověření 
a vyhodnocení. V každém roce programového období dochází jednak k administrativní 
kontrole (podle ČVP pro období 2020 – 2022 bude tato kontrola probíhat ve 100 % žádostí 
o dotace), ale rovněž ke sledování jednotlivých ukazatelů výkonnosti.  
 
V případě opatření „technická pomoc“, které je nově zaměřeno na vzdělávací akce, vedení 
včelařských kroužků, pořízení nového zařízení pro chovatele včel, související s obnovou 
stávajícího technického zařízení nebo i budováním nového včelařského provozu chovateli 
včel, pořádání výstav, propagaci včelařství, je ukazatelem výkonnosti:  

 počty vzdělávacích akcí pro chovatele včel, 

 výše finančních prostředků vynaložených na vzdělávací akce pro chovatele včel, 

 výše finančních prostředků vynaložená na včelařské kroužky pro děti a mládež, 

 výše finančních prostředků na pořízení zařízení a technických pomůcek pro získávání 
a zpracování včelích produktů, 

 počet pořádaných akcí určených k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, 

 počet účastí na akcích určených k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, 

 výše finančních prostředků vynaložených na tvorbu a vydání propagačních materiálů 
určených k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti a 

 porovnání údajů s předchozím rokem. 
Data k vyhodnocení poskytuje Fond. 
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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: 

 výše finančních prostředků na úhradu léčiv pro boj proti varroáze a 

 porovnání údajů s předchozím rokem. 
 
V případě opatření „racionalizace kočování včelstev“ je ukazatelem výkonnosti:  

 výše finančních prostředků vynaložená na racionalizaci kočování včelstev a 

 porovnání údajů s předchozím rokem. 
 

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: 

 počet provedených rozborů medu hrazených z programu a 

 porovnání údajů s předchozím rokem. 
Data k vyhodnocení poskytuje Výzkumný ústav včelařský, s. r .o.  
 
V rámci opatření „obnova včelstev“, které je zaměřeno na chov včelích matek geneticky 
vysoce kvalitního materiálu plemene včely kraňské (obnovu včelstev), je ukazatelem 
výkonnosti: 

 počet včelích matek ze šlechtitelských chovů hrazených z programu a 

 porovnání údajů s předchozím rokem. 
Data k hodnocení poskytuje každoročně Fond.  
 
Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhodnocuje, zda nebude provádět kvantitativní 
a kvalitativní vyhodnocení ČVP v rozsahu širším, než který je požadován Evropskou komisí. 
Jelikož se jedná o nový přístup ke způsobu vyhodnocení ČVP, bude takové vyhodnocení, 
bude-li prováděno, uskutečněno na základě dat získaných zejména v období 2020 – 2022. 
 
Případné zrušení právního předpisu je plně závislé na vývoji komunitární úpravy. 
 

 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými odbornými 
útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné včelařské 
veřejnosti.  
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 
Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude rovněž opět 
zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům, jejichž připomínky byly v předkládaném 
materiálu zohledněny nebo v případě, že je z věcných důvodů nešlo akceptovat, byly 
vysvětleny. 
 
Zdrojem dat jsou údaje z databází stávajících žadatelů o podpory do včelařství, které má 
k dispozici Fond. 
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8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Petr Krejčík 
Funkce:   referent 
Útvar:    odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství - 16230 
Telefon:   221 812 651  
e-mail:    petr.krejcik@mze.cz 
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