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IX. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:               
 
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 některých souvisejících nařízení vlády 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 10060/2019-MZE-11193, ze dne 28. března 2019, s termínem dodání stanovisek 
do dne 18. dubna 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

1) K § 2:  
V písmenu d) doporučujeme spojku „a“ nahradit čárkou, 
neboť jde o výčet. Použití slučovací spojky „a“ by mohlo 
vyvolávat dojem, že je nezbytné poskytnout dotaci na 
všechny uvedená opatření současně, což zřejmě není 
záměrem. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K § 5:  
V odstavci 3 písm. a) doporučujeme spojku „a“ na konci 
nahradit čárkou. Pro vyjádření skutečnosti, že všechny 
náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) je třeba doložit 
současně, postačí slučovací spojka na konci písmene 
b). 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 

3) K § 5 odst. 2 písm. a) bod 2 a 3 a k § 6 odst. 2 
písm. a) bod 2 a 3: 
V daných ustanoveních návrhu se v souvislosti 
s definicí autorizované osoby pro udělení certifikátu 
profesní kvalifikace „Chovatel včel“ a „Zpracovatel 
včelích produktů“ odkazuje v poznámce pod čarou 
č. 5 na § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
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Ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. se týká 
primárně způsobu podávání přihlášky ke zkoušce 
odborné způsobilosti, resp. identifikace osob, kterým je 
taková přihláška posílána, nikoli že by toto ustanovení 
samo o sobě definovalo autorizované osoby ve smyslu 
zákona č. 179/2006 Sb. Autorizovanými osobami se dle 
zákona č. 179/2006 Sb. rozumí osoby, kterým byly 
uděleny autorizace dle tohoto zákona (viz § 2 písm. i) 
zákona č. 179/2006 Sb.). 
Cílem navrhovaných ustanovení § 5 a § 6 zřejmě má 
být stanovení podmínek pro příjemce dotace, kterým 
může být pouze autorizovaná osoba pro udělení 
certifikátu profesní kvalifikace „Chovatel včel“ nebo 
„Zpracovatel včelích produktů“, jak plyne z odůvodnění. 
Podmínky pro příjemce dotací však musí být stanoveny 
jednoznačně a transparentně tak, aby byly vyloučeny 
jakékoli nejasnosti co do podmínek, které musí příjemce 
dotace splnit, přičemž požadavek transparentnosti je 
jeden ze základních požadavků práva EU na podpory 
financované EU (viz např. preambule nařízení č. 
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). Tyto základní požadavky 
však odkaz na § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. 
v navrhovaných ustanoveních dle našeho názoru 
nesplňuje a navrhovaná ustanovení by tedy měla být 
zpřesněna.  
Pokud tedy předkladatel chce dotace poskytovat pouze 
autorizovaným osobám ve smyslu zákona č. 179/2006 
Sb., pak by v navrhovaných ustanoveních měly být tyto 
osoby definovány jakožto příjemci dotace přesněji tak, 
aby mezi nimi byly osoby, které získaly autorizaci dle 
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zákona č. 179/2006 Sb. Navrhovaná ustanovení by 
měla obsahovat odkaz buď na celý zákon nebo jeho 
hlavu III zákona č. 179/2006 Sb. obsahující pravidla 
udělování, prodlužování platnosti a odnímání 
autorizace, nebo na § 9 zákona č. 176/2006 Sb. 
Případně by se zdálo vhodnější upravit text 
navrhovaného ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že 
příjemcem dotace může být autorizovaná osoba ve 
smyslu zákona č. 176/2006 Sb., tj. osoba, které byla 
vydána autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., 
případně která je zároveň zapsána v Národní soustavě 
kvalifikací vedené podle § 15 zákona č. 176/2006 Sb.  

4) K § 14:  
Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by 
podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neměl 
přesahovat 6. 

Akceptováno částečně.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení odstavce 8 bylo 
zrušeno. 

5) K § 16:  
Text odstavce 4 doporučujeme upravit tak, aby 
neobsahoval tzv. závětí. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

K § 14 odst. 2: 
Doporučujeme ponechat výši dotace na opatření na boj 
proti varroáze v původní výši.  
Odůvodnění: Snížení dotace na boj proti varroáze na 
40% skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo 
preventivní prostředky považujeme za neúměrné 
významu likvidace nebo omezení této nákazy.  
 Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Současné nastavení výše dotace přinášelo 
soustavné zvyšování nákladů na toto opatření, které 
v posledním včelařském roce představovaly již 
téměř polovinu celkových alokovaných prostředků 
na všechna opatření. Změna je též reakcí na 
poznatky z praxe, kdy docházelo k nadužívání (až 
plýtvání) léčebných prostředků, s čímž je spojeno 
riziko vzniku rezistencí. Nastavený poměr 40/60 je 
výsledkem důkladného jednání se zástupci 
včelařské veřejnosti, ale i odborných institucí. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1) K názvu nařízení: 
Vzhledem k tomu, že navrhované nařízení mění pouze 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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jedno související nařízení, a to 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, a nikoliv více souvisejících nařízení, 
doporučujeme zvážit úpravu názvu navrhovaného 
nařízení.  
Dále upozorňujeme s ohledem na § 20, že ode dne 
nabytí účinnosti, tedy od 1. července 2019, do 31. 
července 2022, bude kromě navrhovaného nařízení 
účinné rovněž výše citované nařízení vlády č. 197/2005 
Sb. Přestože navrhované nařízení má, na rozdíl od 
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., uvedena ve svém názvu 
slova „a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády“, domníváme se, že shoda v názvech obou 
nařízení je natolik velká, že by bylo vhodné zvážit jiný 
název navrhovaného nařízení.  

2) K úvodní větě nařízení: 
Doporučujeme provést kontrolu všech zákonů, jimiž 
byla citovaná ustanovení zákona o zemědělství a 
zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 
novelizována. 

Akceptováno.  
Text úvodní věty byl prověřen. 

3) K § 3: 
V odstavci 1 doporučujeme za slova „ Žádost o dotaci 
na opatření podle § 2“ vložit legislativní zkratku, a to 
slova „(dále jen „žádost“)“.  
Odstavec 3 doporučujeme uvést ve znění: 
„(3) V rámci příslušného opatření podle § 2 žadatel 
k žádosti přiloží další doklady stanovené v § 4 až 12.“.  

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

4) K § 4: 
Doporučujeme jednotlivá opatření, na která lze 
poskytnout dotaci, uvést v jednotném čísle, neboť např. 
podle § 5 se dotace poskytuje na vzdělávací akci, 
nikoliv na vzdělávací akce (viz § 5 odst. 1 nebo § 5 
odst. 4 úvodní část ustanovení). 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Doporučujeme v celém ustanovení slova „písmenu“ 
nahradit slovy „části“. V souvislosti s tím doporučujeme 
provést úpravu přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  
Doporučujeme v písmenech c) až e) zvážit sjednocení 
pojmů týkajících se vyjádření výše peněžní částky, 
neboť v písmenu c) jsou uvedena slova „v hodnotě“, 
avšak v písmenech d) a e) jsou uvedena slova „ve výši“. 
Dále v písmenu c) není peněžní částka vztažena 
k uznatelným nákladům, ovšem v písmenech d) a e) 
k těmto nákladům vztažena je. Rovněž doporučujeme 
zvážit nahrazení slova „uznatelné“ slovem „způsobilé“. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
S ohledem na formulaci stávajícího nařízení vlády 
č. 197/2005 Sb. úpravu nedoporučujeme. 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Domníváme se, že v těchto případech není 
sjednocení formulace vhodné. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Jedná se o standardní pojem vyplývající 
z příslušných předpisů EU. 

5) K § 5: 
Odstavec 1 doporučujeme vypustit, neboť je duplicitní s 
§ 4 písm. a). Obdobnou úpravu doporučujeme provést v 
§ 6 až 8 vzhledem k duplicitě s § 4 písm. b) až d). 
V odstavci 2 úvodní části ustanovení doporučujeme 
zvážit, zda je vhodné, aby žadatelem o dotaci mohla být 
jen právnická osoba a nikoliv též fyzická osoba. 
Obdobně doporučujeme posoudit § 6 odst. 2. 
V odstavci 2 písm. a) doporučujeme zvážit, zda mezi 
body 2. a 3. uvést spojku „nebo“ namísto spojky „a“. 
Obdobně doporučujeme posoudit § 6 odst. 2 písm. a). 
Z odstavce 3 písm. a) není zcela zřejmé, že účelem 
ustanovení je doložení právní osobnosti žadatele, 
v souvislosti s tím dáváme ke zvážení doplnění 
předmětného ustanovení. Obdobně doporučujeme 
posoudit § 6 odst. 3 písm. a). 
V odstavci 4 písm. a) až c) doporučujeme vypustit slova 
„jednotlivá“.  
V odstavci 4 doporučujeme na konci písmene d) doplnit 
text „písm. a)“. Obdobnou úpravu doporučujeme 
provést v § 6 odst. 4 písm. d). 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Koncepce tohoto opatření je i z důvodu kontroly 
nastavena jen na právnickou osobu. 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

6) K § 7: 
Doporučujeme v odstavci 1 zvážit vhodnost slov „pro 
jakéhokoliv chovatele včel“, neboť jestliže je žadatelem 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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o dotaci zapsaný spolek, pak by zřejmě bylo žádoucí, 
aby chovatel včel byl členem tohoto spolku, nikoliv aby 
spolek mohl žádat o dotaci za jakéhokoliv chovatele. 
Obdobně doporučujeme posoudit též § 9 odst. 1, § 10 
odst. 1 a § 11 odst. 1.  
Doporučujeme posoudit, zda odstavec 5 není 
v některých částech duplicitní s odstavcem 4. 

7) K nadpisu § 6: 
Doporučujeme s ohledem na obsah ustanovení uvést 
jeho nadpis ve znění „Pořádání výstav nebo účast 
na výstavách a kulturních akcích a tvorba a vydání 
propagačních materiálů“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

8) K nadpisu části druhé: 
Doporučujeme text nadpisu části druhé uvést tučně 
malými písmeny s velkým počátečním písmenem. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

9) K § 19: 
Doporučujeme nad § 19 doplnit označení „ČÁST TŘETÍ“ 
a text nadpisu této části uvést ve znění „ZRUŠOVACÍ 
USTANOVENÍ“. V souvislosti s tím doporučujeme 
stávající nadpis pod označením paragrafu vypustit. Dále 
v souvislosti s tím doporučujeme dosavadní část třetí 
přečíslovat. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 

1) K Předkládací zprávě: 
Na str. 1 v odst. 7 doporučujeme opravit slovo 
„požavků“ na „požadavků“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K Předkládací zprávě: 
Na str. 1 v odst. 9 doporučujeme opravit číslo 
dosavadního nařízení vlády, které správně zní 
197/2005 Sb. Totéž provést v části Odůvodnění na str. 
2, 3. odst. a v části Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) na str. 3., odst. 6. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

3) K návrhu nařízení vlády: 
V § 3 odst. 2 doporučujeme vypustit slovní spojení 
„podle § 4 až 12“ v úvodu ustanovení a upravit tak 
znění na „Žadatel v žádosti o dotaci podle § 4 až 12 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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uvede“. Zároveň dáváme ke zvážení, zda by místo slov 
„podle § 4 až 12“ nemělo být uvedeno „podle § 5 až 12“, 
neboť ustanovení § 4 obsahuje výčet činností, na které 
lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc, 
nikoliv, kdo může být žadatelem. 

4) K návrhu nařízení vlády: 
V § 3 odst. 2 písm. a) v souladu s § 12 zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona 
č. 192/2016 Sb., za slova „identifikační číslo“ 
doporučujeme uvést slovo „osoby“. Shodným 
způsobem doporučujeme provést změnu v celém textu 
návrhu nařízení, kde je uvedený výraz používán. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

5) K návrhu nařízení vlády: 
1. V § 5 odst. 1 doporučujeme zaměnit slovo „zaměřenou“ 

na „zaměřené“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 

6) K návrhu nařízení vlády: 
V § 5 odst. 2 písm. a) bod 2. a 3. a v § 6 odst. 2 písm. 
a) bod 2. a 3. navrhujeme zvážit vhodnost textu 
uvedeného v poznámce pod čarou č. 5, v níž je uveden 
odkaz na ustanovení zákona č. 179/2006 Sb., které 
upravuje především podmínky pro konání zkoušky 
podle uvedeného zákona, zatímco předmětná 
ustanovení návrhu nařízení pojednání o autorizované 
osobě pro udělení certifikátu profesní kvalifikace 
„Chovatel včel“ a „zpracovatel včelích produktů“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 

7) K návrhu nařízení vlády: 
V § 5 odst. 3 písm. a) doporučujeme zvážit, zda je 
nutné, aby žadatel o dotaci dokládal úředně ověřenou 
kopii zakládacího nebo zřizovacího dokumentu i 
v případě, že uvedené dokumenty jsou založeny ve 
Sbírce listin některého z veřejných rejstříků (zejména 
v obchodním nebo spolkovém). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

8) K návrhu nařízení vlády: 
V § 5 odst. 3 písm. b) bod 1. za slovo „jméno,“ 
doporučujeme uvést slova „popřípadě jména“ a 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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shodným způsobem doporučujeme upravit text v celém 
návrhu nařízení, kde je uvedený pojem používán. 

9) K návrhu nařízení vlády: 
V § 5 odst. 3 písm. b) bod. 5. doporučujeme posoudit 
vhodnost použití slov „jména účastníků“ s ohledem na 
nutnost zachování jednotnosti terminologie právního 
předpisu a tím i jeho srozumitelnosti. Upozorňujeme, že 
v jiných ustanoveních je v návrhu nařízení používán 
pojem “jméno“, avšak ve spojení se slovem „příjmení“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

10) K návrhu nařízení vlády: 
V § 7 odst. 2 písm. b) za slovy “podle odstavce 1“ 
doporučujeme doplnit čárku a takto upravit i ta 
ustanovení návrhu nařízení, která obsahují shodný text. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

11) K návrhu nařízení vlády: 
V § 7 odst. 4 písm. b) bod 1. vzhledem k tomu, že 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zavedl pro všechny podnikatele 
jako jeden z jejich identifikačních znaků jednotný pojem 
„sídlo“, je nutno slova “místa podnikání“ nahradit slovem 
„sídla“, dále slovo „adresa“ zaměnit za slovo „adresu“ a 
shodným způsobem pak provést doporučené změny i 
v dalších ustanoveních návrhu nařízení, kde se 
uvedené pojmy uvádějí. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

12) K návrhu nařízení vlády: 
V § 9 odst. 1 a 4 doporučujeme za slovní spojení 
„nákladů na“ doplnit slovo „pořízení“ a zároveň nahradit 
slovo „prostředek“ slovem „prostředku“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

13) K návrhu nařízení vlády: 
V § 11 odst. 1 písm. a) v textu v poznámce pod čarou č. 
6 doporučujeme číslo vyhlášky „43/2005 Sb.“ nahradit 
číslem „148/2015 Sb.“ 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

14) K návrhu nařízení vlády: 
V § 16 odst. 2 doporučujeme odstranit čárku za textem 
„§2“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

15) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů Akceptováno.  
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regulace (RIA): 
Na str. 4 doporučujeme uvést do souladu tvrzení 
v poslední větě 1. odstavce „Výjimku tvoří roky 2011 a 
2013.“ s tabulkou pod tímto textem, v níž je uvedeno 
čerpání prostředků nižší než 100 % i v roce 2009. 

Text byl upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
 

1) K § 5 odst. 1: 
Upozorňujeme, že ustanovení § 5 odst. 1 je shodné s § 
4 písm. a). Dvojí uvedení téhož považujeme za 
nadbytečné a doporučujeme ustanovení vypustit a 
v návaznosti na to změnit odkaz ve stávajícím § 5 odst. 
2 – namísto „žadatelem o dotaci podle odstavce 1“ 
uvést „žadatelem o dotaci podle § 4 písm. a)“. 
Obdobná připomínka platí i pro následující ustanovení 
upravující jednotlivá opatření technické pomoci. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K § 13: 
Je stanoveno, že Fond zveřejní do 31. ledna výši 
dotace. Z ustanovení nicméně není zřejmé, ke kterému 
příslušnému včelařskému roku se tato výše má vázat – 
zda jde o probíhající včelařský rok, nebo o následující 
včelařský rok (tedy od 1. srpna). Doporučujeme toto 
v textu ustanovení upřesnit, jelikož žádost o dotaci je 
vázána na včelařský rok (viz § 3 odst. 1). 
Dále doporučujeme slovo „běžného“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

 
 

1) K předkládací zprávě, 5. odstavec textu: 
Doporučujeme nahradit ve větě „Dále dochází ke 
změnám vymezení žadatele u jednotlivých opatření a 
požavků na obsah a přílohy žádostí u jednotlivých 
opatření.“ Slovo „požavků“ slovem „požadavků“ 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K materiálu, § 8, odst. 1 písm. a), § 11, odst. 1 
písm. a), § 14, odst. 1 písm. c), § 14, odst. 4 písm. a), 
§ 16, odst. 4 písm. d):   
Doporučujeme dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doplnit před slovo „nebo“ čárku, protože se 
nachází na konci pododstavce. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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3) K materiálu, § 8, odst. 3 písm. a):  
Doporučujeme z formálního hlediska odstranit čárky v 
bodě a), protože se nejedná o vloženou větu. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo vnitra 
 

A) Zásadní připomínky: 
1) Obecně: 
Návrh nařízení vlády v některých ohledech podle 
našeho názoru překračuje zákonné zmocnění. Podle § 
2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů, má vláda stanovit podmínky 
k provádění společných organizací trhu a přímých 
podpor podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje 
příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2 a 3. Podle § 1 
odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském 
intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, 
může vláda upravit nařízením podmínky provádění 
činnosti Fondu. Prováděcí právní předpisy nemohou 
upravovat právní vztahy, na které se vztahuje výhrada 
zákona, aniž by tyto vztahy (alespoň rámcově) 
upravoval zákon. Z uvedeného plyne, že nařízení vlády 
nemůže stanovit náležitosti podání ve správním řízení 
bez toho, že by je alespoň rámcově upravoval zákon 
(viz čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 37 
odst. 2 poslední věta správního řádu). Náležitosti 
podání může tedy stanovit jen zákon, neboť v tomto 
případě platí výhrada zákona. Zákon přitom ani 
rámcově náležitosti žádosti nestanoví a ani ze 
zmocňovacího ustanovení podle našeho názoru 
nevyplývá, že by tyto náležitosti měl stanovit prováděcí 
předpis. Na tom nic nemění skutečnost, že předchozí 
nařízení vlády obdobná ustanovení též obsahovalo. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.      

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předmětný návrh nařízení vlády (stejně jako jejo 
předchůdce – nařízení vlády č. 197/2005 Sb.) 
vychází ze zákonného zmocnění podle § 2b zákona 
o zemědělství (které je v našem právním řádu již od 
roku 2003) jako nezbytná právní úprava k adaptaci 
našeho právního řádu na přímo aplikovatelné 
a bezprostředně použitelné předpisy EU (nařízení 
a rozhodnutí) a z ustanovení § 1 odst. 3 zákona o 
SZIFu. Při neexistenci jiného legislativního nástroje, 
který by v rámci ČR umožnil adaptovat na naše 
právní prostředí na tisíce předpisů EU z oblasti 
Společné zemědělské politiky EU, není jiné řešení 
možné. Tím zároveň dochází k plnění závazků ČR 
vyplývajících z členství ČR v EU. V rámci této 
oblasti je již v našem řádu cca 50 obdobných 
„dotačních“ nařízení vlády prostřednictvím, kterým 
ročně administruje platební agentura – SZIF dotace 
do zemědělství a venkova v řádu cca 40 mld. Kč 
ročně. Specifikum poskytování těchto dotačních 
prostředků převážně plošného a nárokového 
charakteru je v tom, že se SZIF při tom řídí 
správním řádem a nikoliv rozpočtovými pravidly, což 
je podle našeho názoru ve spojitosti s těmito 
nařízeními vlády pro žadatele větší právní jistota na 
rozdíl od výzvy podle rozpočtových pravidel, kterou 
ale SZIF použít nemůže. Navíc je celý proces podle 
správního řádu dvou instanční, včetně samozřejmě 
soudního přezkumu.   
Navíc ustanovení § 3 zákona o zemědělství 
obsahuje obecné podmínky poskytnutí dotace 
příslušným orgánem. 
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Současně sdělujeme, že uvedená problematika byla 
několikrát předmětem i řízení u Ústavního soudu – 
zejména jde o klíčový „proevropský“ nález 
publikovaný pod č. 154/2006 Sb., který ve svém 
zdůvodnění neshledal nezákonnost legislativní 
úpravy. 
Zároveň z praktického hlediska upozorňujeme, že  
s ohledem na délku legislativního procesu návrhu 
zákona v ČR, a na časté změny v příslušných 
nařízení EU během kalendářního roku, je adaptace 
výše uvedených dotačních předpisů EU 
prostřednictvím návrhu zákona naprosto časově 
nereálná a ve svém důsledku by vedla k tomu, že by 
ČR nebyla schopná vyplácet dotační prostředky do 
zemědělství, což by se negativně odrazilo zejména 
na konkurenceschopnosti našich zemědělců.     
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn a připomínka 
označena jako doporučující.  

2) K § 3: 
1. Podle § 3 odst. 1 návrhu nařízení vlády žadatel 

„doručí“ žádost Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu na jím vydaném formuláři. 
Upozorňujeme, že doručování je činnost správního 
orgánu, viz § 19 a následující správního řádu. 
Vhodnější by proto užívat spojení „podá žádost“. 
Nadto máme za to, že je-li stanoveno, že má být 
žádost podána na určitém formuláři, jde o náležitost, 
kterou by měl předpokládat již zákon. 

2. V § 3 odst. 2 jsou pak stanoveny náležitosti žádosti, 
které jsou dále specifikovány v navazujících 
ustanoveních týkajících se konkrétního typu dotace. 
Upozorňujeme, že náležitosti uvedené v § 3 odst. 2 
písm. a) vyplývají již z § 37 odst. 2 správního řádu. 
Obecně však platí, že náležitosti žádosti (podání) 
má stanovit zákon, nikoliv prováděcí předpis. Tuto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se ustanovení, které je obdobně uvedeno i 
v jiných „dotačních“ nařízeních vlády a jeho 
důvodem je nezbytnost stanovení hmotněprávní 
lhůty (slovem „doručí“) k určitému pevnému termínu 
na rozdíl od lhůty procesně právní, u které se 
používá slovo „podá“. Zásadní význam to má pro 
navazující správní řízení kvůli kterému potřebuje 
platební agentura - SZIF přesně znát konec termínu 
došlých žádostí. 
Akceptováno částečně.  
Text byl upraven a ustanovení písm. a) bylo 
vypuštěno. V ostatním viz stanovisko MZE 
k připomínce č. 1.  
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn a připomínka 
označena jako doporučující.  
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připomínku vztahujeme i k dalším ustanovením 
návrhu nařízení vlády (§ 5 až 12). 

Tato připomínka je označena jako zásadní.      

 

3) K § 5 odst. 3 písm. a) a § 6 odst. 3 písm. a): 
Zakládací či zřizovací dokument lze ve většině případů 
získat z veřejných rejstříků bez součinnosti se žadateli. 
Požadujeme proto povinnost předložit úředně ověřenou 
kopii zakládacího či zřizovatelského dokumentu 
ponechat pouze tehdy, nelze-li si příslušný dokument či 
údaje v něm obsažené obstarat z veřejných rejstříků. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.      

Akceptováno.  
Text byl upraven a ustanovení bylo vypuštěno. 
Akceptací zásadní připomínky byl rozpor 
odstraněn. 

4) K § 16: 
Postup Státního zemědělského intervenčního fondu při 
zamítnutí žádosti by podle našeho názoru měl být 
upraven na úrovni zákona. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.          

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se ustanovení, které je obdobně uvedeno i 
v jiných „dotačních“ nařízeních vlády a jehož 
existence je nezbytná s ohledem na požadavky 
příslušných nařízení EU. V ostatním viz stanovisko 
MZE k připomínce č. 1.  
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn a připomínka 
označena jako doporučující. 

B) Doporučující připomínky: 
1) K § 5 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 2 písm. b), § 7 
odst. 2 písm. c), § 8 odst. 2 písm. c),  
§ 9 odst. 2 písm. c), § 10 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 
2 písm. c) a § 12 odst. 2 písm. b): 
Upozorňujeme, že samotné zřízení datové schránky 
ještě není s to zajistit, aby do ní mohlo být doručováno. 
To lze činit až v případě, kdy je datová schránka 
zpřístupněna. Problémem však dále je, že tento stav se 
bude posuzovat toliko při vyřizování žádosti, Jakmile 
bude žádosti vyhověno, dotovanému nic nebrání ve 
znepřístupnění datové schránky. Dáváme proto na 
zvážení podmínku dispozice datovou schránkou 
vypustit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K § 5 odst. 3 písm. b) bodu 2: 
Doporučujeme blíže specifikovat pojem „adresa“ 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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přednášejícího vzdělávací akce pro chovatele včel. Z 
navrženého znění není zcela zřejmé, zda se „adresou“ 
rozumí adresa místa trvalého pobytu, adresa místa 
podnikaní či adresa sídla. Obdobně viz § 6 odst. 3 
písm. b) bod 2 („adresa“ vedoucího včelařského 
kroužku). 

3) K § 5 odst. 3 písm. b) bodu 5 a § 6 odst. 3 písm. b) 
bodu 5: 
Neshledáváme důvod pro to, aby v případě akcí pro 
chovatele včel nebyla stanovena podmínka 
„přítomnosti“ jako je tomu u včelařských kroužků pro 
děti a mládeže. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

4) K § 5 odst. 4 písm. c) a § 6 odst. 4 písm. c): 
Není nám zřejmé, jakým způsobem bude prokazování 
této skutečnosti probíhat, resp. jak bude kontrolováno. 
Domníváme se, že není v moci žadatele (ani 
poskytovatele dotace) dané údaje zjistit a následně 
ověřit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Kontroluje se prostřednictvím prezenčních listin 
s podpisy na začátku a konci vzdělávací akce (100 
% trvání vzdělávací akce) a při tzv. kontrole na 
místě.  

5) K § 6: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné umožnit 
zisk dotace na vedení včelařského kroužku pro děti a 
mládež i pro fyzické osoby. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Koncepce tohoto opatření je i z důvodu kontroly 
nastavena jen na právnickou osobu. 
 

6) K § 6 odst. 4 písm. b): 
S ohledem na skutečnost, že kalendářní rok má 
průměrně 52 týdnů, shledáváme podmínku výuky 50 
hodin v příslušném včelařském roce za poměrně 
přísnou a dáváme na zvážení její snížení. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vyžadovaný rozsah výuky je odvozen od doby 
trvání schůzky kroužku. V praxi trvá výuka 2x 45 
min. nebo 2x 60 min. týdně, tzn. požadovaná 
četnost schůzek je 25 až 30 týdnů za rok, což 
nepřekračuje rozsah běžných zájmových kroužků. 

7) K § 11 odst. 3 písm. d) a § 12 odst. 3 písm. c): 
Nespatřujeme legitimní důvod pro stanovení odlišných 
požadavků na dokládané kopie. Navíc se domníváme, 
že se jedná o dokumenty, které by si poskytovatel 
dotace měl být schopen opatřit sám z vlastní úřední 
evidence, proto dáváme na zvážení i upuštění od tohoto 
požadavku. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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8) K § 14: 
V celém ustanovení navrhujeme doplnit, k jakému 
časovému období se jednotlivé výše poskytovaných 
období vztahují, tj. zda jde o včelařský či kalendářní rok, 
popř. jde o jednorázovou výši dotace apod. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

C) Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
1) Obecně: 
Navrhujeme v celém návrhu sjednotit vyjadřování 
identifikačních údajů, které mají být v rámci žádostí 
dokládány. Například v § 5 odst. 3 písm. b) bodu 2 se 
hovoří o jménu a příjmení, bod 5 pak již pracuje pouze 
s výrazem „jméno“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) K § 3: 
Dáváme na zvážení, zda by jednotlivé odstavce nešlo 
koncipovat jiným způsobem, neboť opakované užívání 
odkazů na totožná ustanovení pokládáme za matoucí a 
nepřehledné. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

3) K § 4 písm. a): 
Čárku za slovem „včel“ navrhujeme pro nadbytečnost 
vypustit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

4) K § 4 písm. c) až e): 
Před slovem „nejméně“ navrhujeme naopak čárku 
doplnit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

5) K § 5 odst. 3 písm. a): 
Domníváme se, že podmínky stanovené 
v pododstavcích odstavce 3 musí být splněny 
kumulativně, navrhujeme proto spojku „a“ na konci 
písmene a) nahradit čárkou. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 

6) K § 7 odst. 2 písm. b), § 8 odst. 2 písm. b), § 9 
odst. 2 písm. b), § 10 odst. 2 písm. b)  
a § 11 odst. 2 písm. b): 
Za slovy „podle odstavce 1“ navrhujeme doplnit čárku, 
dále pak navrhujeme její odstranění za slovy „v České 
republice“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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7) K § 8 odst. 1: 
Navrhujeme odstranit dvojtečku na konci uvozovací 
věty odstavce 1. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 

8) K § 8 odst. 1 písm. b): 
Navrhujeme upravit normativní text tak, aby 
korespondoval s uvozovací větou. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 

9) K § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1: 
Z formulačních důvodů doporučujeme pasáž „pro 
jakéhokoliv chovatele včel“ nahradit slovy „chovateli 
včel“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

10) K § 11 odst. 1 písm. b): 
Před slovy „prováděný v laboratořích“ navrhujeme čárku 
odstranit pro nadbytečnost. 

Akceptováno.  
Text byl upraven.  

11) K § 12 odst. 4: 
Navrhujeme text uvozovací věty zakončit čárkou. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

12) K § 12 odst. 4 písm. a): 
Tečku na konci pododstavce doporučujeme nahradit 
čárkou. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

13) K § 12 odst. 4 písm. b): 
Opět upozorňujeme, že normativní text obsažený 
v písmenu b) není navázán na text uvozovací věty. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

14) K § 16 odst. 4: 
Doporučujeme ustanovení formulačně upravit, kdy 
navrhujeme nejprve stanovit, jaké nedodržení 
povinností je sankcionováno, a teprve následně uvádět 
konkrétní odkaz. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

1) K nadpisu nařízení vlády: 
Doporučuje se slova „některých souvisejících nařízení 
vlády“ nahradit slovy „nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů“ /analogicky k čl. 31 odst. 1 
písm. f) legislativních pravidel vlády/ 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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2) K § 18 Přechodné ustanovení:  
Doporučuje se zvážit přesunutí přechodného 
ustanovení za § 16, tj. před část druhou a v návaznosti 
na to označit přechodné ustanovení jako § 17 a změnu 
nařízení vlády obsaženou v části druhé jako § 18, a 
dále zvážit označení přechodného ustanovení jako 
samostatnou část nařízení vlády (analogicky k čl. 51 
odst. 2 legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

3) K § 19 Zrušovací ustanovení: 
Doporučuje se označit zrušovací ustanovení jako 
samostatnou část třetí (nebo čtvrtou ve vazbě na 
předchozí připomínku), a to analogicky k čl. 28 odst. 6 
písm. c) legislativních pravidel vlády, a v návaznosti na 
to dosavadní část třetí (účinnost) odpovídajícím 
způsobem přečíslovat. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

1) K § 3:  
K odstavci 1 Slova „…žadatel  podle § 4 až 12….“ 
navrhujeme nahradit slovy „…žadatel o dotaci podle § 
4 až 12…“ 
Odůvodnění: Ustanovení § 4 až 12 neřeší jen 
žadatele, ale veškeré podmínky v souvislosti s žádostí o 
poskytnutí dotace. Ustanovení § 4 navíc žádného 
žadatele nezmiňuje. 
K odstavci 1, 2, 3   
Ustanovení § 3 má za cíl stanovit obecná pravidla 
platná pro všechny typy dotací v rámci jednotlivých 
opatření podle § 2, přičemž v následujících paragrafech 
se již stanoví speciální podmínky k jednotlivým typům 
dotací. Opakované odkazy na „§ 4 až 12“ (v textu 8x, 
v odstavci 3 v jedné větě 3x) způsobují naprostou 
nepřehlednost textu a máme za to, že jsou i matoucí. 
Např. V odstavci 2 „Žadatel podle § 4 až 12 v žádosti 
o dotaci podle § 4 až 12 uvede“ navrhujeme nahradit 
„Žadatel o dotaci podle § 4 až 12 v žádosti uvede“. 
V písmenu b) a c) tohoto odstavce není třeba opakovat 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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znovu odkazy na tyto paragrafy, neboť to již plyne 
z úvodní věty odstavce 2. 
Odstavec 3 pak zní: „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.“ Text považujeme 
za nepřesný, když např. § 4 žádné doklady neuvádí. 
Text navrhujeme nahradit např. „ K žádosti o dotaci 
podle § 4 až 12 žadatel dále doloží doklady nezbytné 
pro posouzení žádosti o dotaci v rámci příslušného 
opatření podle § 2 stanovené v § 5 až 12.“ 
Připomínka je doporučující. 

 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

2) K § 4: 
Není zřejmý smysl navrhovaného ustanovení. Na jaké 
účely v rámci jakých opatření lze poskytnout dotaci 
stanoví jednotlivá ustanovení týkající se konkrétních 
dotací, tj. § 5 až 12. Úpravu tak považujeme v tomto 
ohledu za nadbytečnou. Pokud jde o stanovení 
minimální výše dotace pro některou z tam uvedených 
dotací, máme za to, že jde o nesystémové zařazení 
takové úpravy a doporučujeme ji zařadit do § 14, který o 
výši dotace pojednává. Právní předpis je takto 
nepřehledný. 
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Text ustanovení § 4 je nezbytný, protože 
systematicky rozděluje jednotlivá opatření v rámci 
tzv. technické pomoci. Na základě ostatních 
připomínek však došlo k vypuštění původních 
duplicitních odstavců 1 v § 5 až 12. 
 

3) K § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 2, § 
9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 2: 
Jsme toho názoru, že uvedená ustanovení jsou 
nešťastně formulovaná. Zřejmě mají stanovit podmínky, 
které je třeba splňovat, aby subjekt mohl požádat o 
danou dotaci, resp. aby mu mohla být dotace přiznána, 
nicméně dikce je taková, že žadatelem je ten, kdo… 
Ovšem každý, kdo tyto podmínky splňuje, se 
nepochybně nemusí nutně stát též žadatelem o dotaci. 
Navrhujeme text přeformulovat, např. „Žadatelem … 
může být….“ nebo „Podmínkou podání žádosti … je…“. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa.  
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Připomínka je doporučující. 

4) K § 5 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4 písm. d): 
Navrhujeme tato ustanovení vypustit nebo jinak upravit. 
Z těchto ustanovení plyne upozornění, že Fond 
poskytne dotaci pouze tehdy, když budou splněny 
podmínky v odstavci 2. To však plyne samo o sobě 
z tohoto odstavce 2, a není zapotřebí to speciálně 
zdůrazňovat v dalším textu (resp. viz připomínka č. 3). 
Není ani zcela zřejmé, co je přesně v odstavci 2 
považováno za odbornou způsobilost. 
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa.  
 

5) K § 6 odst. 2 písm. a) bod 3: 
Na konci věty chybí uvozovky. Navrhujeme doplnit 
uvozovky. 
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 

6) K § 6 odst. 3, § 7 odst. 3, § 8 odst. 3, § 9 odst. 3, § 
10 odst. 3, § 11 odst. 3: 
Úvodní část ustanovení doporučujeme přeformulovat 
v návaznosti na úpravu odstavce 2 podle připomínky č. 
3. Z obsahového hlediska nám pak není jasné, proč 
není požadováno doložit též skutečnosti, které jsou 
podmínkou pro poskytnutí dotace podle odstavce 2 
(např. doklad o tom, že je daný subjekt autorizovanou 
osobou).  
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa.  
 

7) K § 7 k odstavci 1: 
Slova „…nařízení a na něž dosud…“ doporučujeme 
nahradit „…nařízení, a na něž dosud...“ (doplnění 
čárky). 
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a ustanovení bylo zrušeno. 
 

8) K § 7 odst. 4 a 5: 
Jde o téměř duplicitní odstavce, kdy se odst. 4 týká 
„písmene C) přílohy č. 1“ a odst. 5 se týká „písm. C) 
nebo D) přílohy č. 1“, přičemž jediný rozdíl mezi 
odstavcem  4 a 5 plyne z odstavce 5  písmene b) druhé 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrnou úpravu, která má umožnit, 
aby si chovatelé více než 150 včelstev mohli 
požádat o dotace podle obou písmen C) i D). 
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části věty „a který má k 1. září v příslušném včelařském 
roce…..“, čímž  se tato část věty pojí i k odst. 4.  Vše 
ostatní je duplicitní, a tudíž shodné jak pro odstavec 4, 
tak i pro odstavec 5. Není tudíž zcela zřejmé, co je 
podstata rozdílu v uvedených odstavcích a tedy důvod 
pro 2 ustanovení. Doporučujeme sloučit či jinak upravit 
tak, aby byl jasný rozdíl v úpravě (na jaké situace 
dopadá). 
Připomínka je doporučující. 

9) K § 13 a 14: 
Slova „dotace na opatření“ navrhujeme nahradit slovy 
„dotace v rámci opatření“. Doporučujeme tak 
sjednotit pojmy s ohledem na skutečnost, že ve všech 
ostatních ustanoveních se používá jednotně pojem 
„dotace v rámci opatření“. 
Připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně.  
Text byl sjednocen na „dotace na opatření“. 
 

10) K § 16 odst. 4 písm. a) až d) 
Pod jednotlivými písmeny jsou vymezena jednotlivá 
porušení, ke kterým může dojít v průběhu několika let 
od čerpání dotace. V kontextu s názvem („Zamítnutí 
žádosti“) však plyne, že důsledkem takového porušení 
je zamítnutí žádosti, což je nesmyslné. Úprava je tak 
zavádějící.  
Navrhujeme proto vytvořit další paragraf upravující 
důsledky nedodržení podmínek čerpání dotace. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky jiného 
připomínkového místa a současně došlo k rozdělení 
původního § 16 na dva nové paragrafy.  
Rozpor byl odstraněn. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
spravedlnosti a předseda 
Legislativní rady vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1) Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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 týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 

2) Po stránce materiální: 
Předkladatel v předkládací zprávě uvádí, že „cílem 
návrhu nařízení vlády je v souladu s Českým 
včelařským programem pro roky 2020 – 2022 plynule 
pokračovat v podpoře včelařství i v novém 
programovacím období a na základě poznatků z 
aplikační praxe tuto podporu dále zefektivnit.“  
A dále, že tento program „byl vypracován v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 2015/1366  a prováděcím nařízením Komise 
(EU) č. 2015/1368.“ 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh nařízení vlády se dotýká níže uvedených 
předpisů EU, které předkladatel uvádí v odůvodnění 
návrhu: 

 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) 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, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1368 ze 
dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí 

Vzato na vědomí. 
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pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví 
včelařství. 

Návrhu se v širších souvislostech dotýká rovněž úprava 
ochrany osobních údajů, viz nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), v platném znění (viz např. 
úprava v ustanovení § 7 odst. 4 písm. b) bodu 1. 
návrhu). 

3) Připomínky a případné návrhy změn: 
K ustanovení § 1 
Předkladatel ustanovení § 1 vykazuje jako 
implementační vůči nařízením EU, kdy v poznámce pod 
čarou č. 1 uvádí jejich výčet, čímž naplňuje odkaz na 
předmětná nařízení dle Legislativních pravidel vlády. Ve 
výčtu uvedených celexových čísel nařízení však chybí 
číslo k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2015/1368, 
přestože jej předkladatel v poznámce pod čarou č. 1 
uvádí a dále v návrhu na toto prováděcí nařízení 
odkazuje. V této souvislosti rovněž chybí provedené 
výkaznictví v rozdílové a srovnávací tabulce. 
Požadujeme doplnit. 
V rámci výkaznictví k ustanovení § 1 předkladatel 
odkazuje na preambuli nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/1366, a to konkrétně na odst. 3, 4 
a 6. Provádět výkaznictví s odkazem na preambuli však 
nepovažujeme za příliš vhodné, vzhledem k tomu, že 
obsah preambule má interpretační funkci a tudíž nemá 
přísně vzato závazný charakter. Nadto např. 
z formulace v odst. 6 preambule „Zúčastněné členské 
státy by proto měly…“ nelze dovodit, že se jedná o 
povinnost členského státu, ale spíše o doporučení. Na 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
. 
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tomto místě lze mimo jiné usoudit, že obsah uvedených 
odstavců preambule je již obsažen v samotném textu 
nařízení (především čl. 2 až 4), a je tedy duplicitní. 
Doporučujeme odkazy na preambuli výše uvedeného 
nařízení z výkaznictví vypustit. Pokud by však 
předkladatel na jejich uvedení ve výkaznictví trval, 
žádáme o vysvětlení této nutnosti. 

4) Připomínky a případné návrhy změn: 
K odůvodnění: 
V části „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“ předkladatel uvádí, že návrh 
novely nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem 
ČR a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána.  
Není správné zde pojednávat o souladu návrhu s 
ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, 
neboť v této části jde o hodnocení slučitelnosti návrhu 
s právem EU. Hodnocení souladu návrhu s ústavním 
pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami je třeba 
uvádět na jiném místě v odůvodnění. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

5) Připomínky a případné návrhy změn: 
K výkaznictví: 
Rozdílová tabulka obsahuje nesprávně uvedená 
celexová čísla k nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/1366 a k prováděcímu nařízení 
Komise (EU) 2015/1368. V obou případech je v čísle 
uveden nesprávný rok 2013, namísto roku 2015. 
Požadujeme opravit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Nejvyšší kontrolní úřad 
 

K § 5 odst. 3: 
Doporučujeme text ustanovení doplnit o povinnost 
žadatele informovat Státní zemědělský intervenční fond 
jako poskytovatele dotace o termínu konání vzdělávací 
akce pro chovatele včel (včetně případných změn 
termínů) z důvodu případné kontroly této akce ze strany  
SZIF. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
SZIF dostává standardně hlášení v elektronické 
formě a žadatel je povinen podle § 5 odst. 1 písm. c) 
mít zaveden internetový rezervační systém pro 
plánování a přihlášení rezervačních akcí, do kterého 
bude mít SZIF přístup. 

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřičský 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 

Problematika obsažená v připomínkovaném materiálu 
spadá především do kompetence Ministerstva 
zemědělství a pouze v některých jeho částech je možný 
přesah do kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (např. propagace, vzdělávání včelařů). Při 
poskytování zamýšlených podpor do těchto oblastí musí 
poskytovatel respektovat pravidla veřejné podpory 
definované v článku 107(1) Smlouvy o fungování EU. 
Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že konkrétní 
postupy vyhodnocování jednotlivých podpor nejsou 
předmětem předloženého materiálu, má tato 
připomínka pouze charakter doporučení. 

Vysvětleno. 
Předmětné veřejné prostředky jsou vždy 
poskytovány v souladu s pravidly veřejné podpory 
podle předpisů EU. Pro upřesnění dále uvádíme, že 
předmětná opatření nejsou nikdy proplácena v plné 
výši uznatelných nákladů. U opatření technická 
pomoc – propagace např. existují limity - 2 % 
z celkové částky prostředků na program, 90 % 
z vynaložených nákladů a maximální výše dotace 
pro jednotlivé oblasti podpory stanovené v tabulce 
v příloze č. 1 písm. E) F) a G). Jedná se tedy 
většinou o příspěvek a částky podpory nejsou 
vysoké.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  
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Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Rada hospodářské 
a sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

1) K § 1: 
Doporučujeme sjednocení textu NV z hlediska odkazu 
na plemenářský zákon – v textu je v některých 
případech použita citace pod čarou, (např. ustanovení § 
1; § 8 odst. 3 a) a další), jindy je odkazováno na 
plemenářský zákon pouze textem (např. § 7 odst. 2 b); 
§ 7 odst. 3 e) a další). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

2) K §5 odst. 3 písm. a): 
Doporučujeme vypustit. Ověření způsobilosti dle 
ustanovení § 5 odstavce 2 a) bod 1., tj. výuka studijního 
oboru včelař nejméně po dobu 2 let, lze provést na 
základě rejstříku škol a školských zařízení. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

3) K §6 odst.  3 písm. a): 
Návrh: seznam členů včelařského kroužku pro děti a 
mládež 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Doporučujeme vypustit stávající znění písmene a) a 
nahradit jej novým zněním. Ověření způsobilosti dle 
ustanovení § 6 odstavce 2 a) bod 1. tj. výuka studijního 
oboru včelař nejméně po dobu 2 let lze provést na 
základě rejstříku škol a školských zařízení. Nově 
navržený seznam členů bude sloužit k ověření dotační 
podmínky stanovené v § 6 odstavci 4 písmenu c). 

4) K § 7 odst. 3 písm. b): 
Návrh: seznam chovatelů včel evidovaných podle 
plemenářského zákona2) včetně jejich registračních 
čísel sdružených ve spolku podávajícím žádost 
Pro posouzení způsobilosti žadatele jsou rozhodující 
pouze členové spolku, kteří jsou zároveň evidování 
podle plemenářského zákona jako chovatelé včel a mají 
přiděleno platné registrační číslo. V praxi mohou 
existovat např. čestní členové spolku, kteří již nevčelaří 
a tito členové při ověřování podmínky nařízení „sdružuje 
nejméně 500 chovatelů včel v České republice, 
evidovaných podle plemenářského zákona“ nebudou 
zohledněni. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

5) K § 7 odst. 3 písm. e): 
Návrh: …závazek chovatele včel, že bude mít po dobu 
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení 
uvedeného v písmenu D) přílohy č. 1 k tomuto nařízení 
evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září 
více než 150 včelstev, které bude chovat po celou 
dobu vymezeného období. 
Doporučujeme upravit text, aby odpovídal kategorii 
skupiny včelařů vymezené v příloze PNK 2015/1368 
bod 3 iii). Dále doporučujeme v případech pokud 
„velkochovatel čerpá výhodu vyšší dotace, vztáhnout 
závazek nejen na evidenci ale i na chov, tj. nestačí 151 
a více včelstev pouze evidovat, ale je nutno 151 a více 
včelstev chovat 5 let. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Stávající formulace již obsahuje požadavky, které 
jsou uvedeny v připomínce. 
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V případě nedodržení podmínek vrátí chovatel pouze 
část dotace, kterou získal jako velkochovatel. Dotace ve 
výši pro ostatní včelaře bude chovateli ponechána. 

6) K § 7 odst. 5 písm. b): 
Návrh: …doloží identifikační údaje chovatele včel, který 
toto nové zařízení pořídil a který chová a má k 1. září v 
příslušném včelařském roce evidováno podle 
plemenářského zákona více než 150 včelstev, a to jde-
li o… 
Doporučujeme upravit text, aby odpovídal kategorii 
skupiny včelařů vymezené v příloze PNK 2015/1368 
bod 3 iii). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

7) K § 8 odst. 3 písm. a): 
Návrh: …seznam chovatelů včel evidovaných podle 
plemenářského zákona2) včetně jejich registračních 
čísel sdružených ve spolku podávajícím žádost 
Navržená úprava vede k sjednocení znění obdobných 
ustanovení nařízení vlády. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

8) K § 9 odst. 3 písm. b): 
Návrh: …seznam chovatelů včel evidovaných podle 
plemenářského zákona2) včetně jejich registračních 
čísel sdružených ve spolku podávajícím žádost 
Pro posouzení způsobilosti žadatele jsou rozhodující 
pouze členové spolku, kteří jsou zároveň evidování 
podle plemenářského zákona jako chovatelé včel a mají 
přiděleno platné registrační číslo. V praxi mohou 
existovat např. čestní členové spolku, kteří již nevčelaří 
a tito členové při ověřování podmínky nařízení „sdružuje 
nejméně 500 chovatelů včel v České republice, 
evidovaných podle plemenářského zákona“ nebudou 
zohledněni. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

9) K §10 odst. 3 písm. b): 
Návrh: …seznam chovatelů včel evidovaných podle 
plemenářského zákona2) včetně jejich registračních 
čísel sdružených ve spolku podávajícím žádost 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Pro posouzení způsobilosti žadatele jsou rozhodující 
pouze členové spolku, kteří jsou zároveň evidování 
podle plemenářského zákona jako chovatelé včel a mají 
přiděleno platné registrační číslo. V praxi mohou 
existovat např. čestní členové spolku, kteří již nevčelaří 
a tito členové při ověřování podmínky nařízení „sdružuje 
nejméně 500 chovatelů včel v České republice, 
evidovaných podle plemenářského zákona“ nebudou 
zohledněni. 

10) K §10 odst. 3 písm. g): 
Návrh: …závazek chovatele včel, že bude mít po dobu 
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení 
uvedeného v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení 
evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září 
více než 150 včelstev, které bude chovat po celou 
dobu vymezeného období. 
Doporučujeme upravit text, aby odpovídal kategorii 
skupiny včelařů vymezené v příloze PNK 2015/1368 
bod 3 iii). 
Dále doporučujeme v případech pokud „velkochovatel 
čerpá výhodu vyšší dotace, vztáhnout závazek nejen na 
evidenci ale i na chov, tj. nestačí 151 a více včelstev 
pouze evidovat, ale je nutno 151 a více včelstev chovat 
5 let. 
V případě nedodržení podmínek vrátí chovatel pouze 
část dotace, kterou získal jako velkochovatel. Dotace ve 
výši pro ostatní včelaře bude chovateli ponechána. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Stávající formulace již obsahuje požadavky, které 
jsou uvedeny v připomínce. 
 

11) K § 11 odst. 3 písm. b): 
Návrh: …seznam chovatelů včel evidovaných podle 
plemenářského zákona2) včetně jejich registračních 
čísel sdružených ve spolku podávajícím žádost 
Pro posouzení způsobilosti žadatele jsou rozhodující 
pouze členové spolku, kteří jsou zároveň evidování 
podle plemenářského zákona jako chovatelé včel a mají 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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přiděleno platné registrační číslo. V praxi mohou 
existovat např. čestní členové spolku, kteří již nevčelaří 
a tito členové při ověřování podmínky nařízení „sdružuje 
nejméně 500 chovatelů včel v České republice, 
evidovaných podle plemenářského zákona“ nebudou 
zohledněni. 

12) K § 14 odst. 8: 
Navrhujeme ustanovení vypustit z důvodu přechodu 
podpory včelařství vyplácené na základě národních 
včelařských programů pod režim nařízení o 
strategických plánech (termín uskutečnění od roku 
2021) a v této souvislosti s plánovaným navýšením 
prostředků vyčleněných z rozpočtu EU na podporu 
včelařství. Při nedočerpání prostředků by částka pro 
poměrné zvýšení sazby dotace podle §14 odstavce 5 
mohla značným způsobem převýšit náklady spojené se 
šlechtitelskou prací. Navrhovaná úprava směřuje 
k zamezení nehospodárného zacházení s finančními 
prostředky EU i za cenu, že celková částka alokovaná 
pro ČR nebude přes plné pokrytí dotačních nároků 
chovatelů včel dle nařízení vlády vyčerpána na 100 %. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

13) K §16 odst. 4: 
Návrh: V případě nedodržení závazku podle… 
b)  § 7 odst. 3 písm. e) evidovat nejméně po dobu 5 let 

vždy k 1. září více než 150 včelstev, které bude 
chovat po celou dobu vymezeného období, 

e) § 10 odst. 3 písm. g) evidovat nejméně po dobu 5 let 
vždy k 1. září více než 150 včelstev, které bude 
chovat po celou dobu vymezeného období je 
žadatel povinen vrátit dotaci v rozsahu 
nedodržených závazků chovatelů včel. 

Doporučujeme upravit text, aby odpovídal kategorii 
skupiny včelařů vymezené v příloze PNK 2015/1368 
bod 3 iii). Další navrhovaná úprava vychází z výše 
uvedených návrhů změn v § 7 odst. 3 e) a § 10 odst. 3 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Stávající formulace již obsahuje požadavky, které 
jsou uvedeny v připomínce. 
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g). 
14) K Příloze č. 1 písmeno D): 
Návrh: Seznam nových zařízení, na které lze 
poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc pro 
chovatele včel, který má k 1. Září v příslušném 
včelařském roce evidováno více než 150 včelstev (§ 7) 
Doporučujeme upravit text, aby odpovídal kategorii 

skupiny včelařů vymezené v příloze PNK 2015/1368 
bod 3 iii). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

15) K Příloze č. 1 písmeno G): 
Návrh: Tabulka „Tvorba a vydání propagačních 
materiálů“ 
Text „Maximální výše dotace v Kč*) celkem v 
souhrnné výši za žadatele a včelařský rok“. 
V odůvodnění nařízení vlády na str. 10 je uvedena bližší 
specifikace limitů k písmenu E) Přílohy č. 1 (limit je 
stanoven na jednotlivou pořádanou výstavu) a písmenu 
F) Přílohy č. 1 (limit je stanoven na jednotlivou účast na 
výstavě nebo kulturní akci). K  písmenu G) Přílohy č. 1 
pro tvorbu a vydání propagačního materiálu podobná 
specifikace chybí. Navrhujeme doplnění textu v záhlaví 
tabulky a navýšení limitů v souvislosti s navrženou 
specifikací. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

16) K §7 odst. 1:  
Návrh: Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze 
poskytnout chovatelům včel na pořízení nového 
zařízení uvedeného v písmenech C) nebo D) přílohy č. 
1 k tomuto nařízení a na něž dosud nebyla poskytnuta 
dotace. 
Požité slovo „jakékoliv“ znepřesňuje jinak jasnou definici 
chovatele včel. Chovatel včel je jednoznačně definován 
v §1 tohoto návrhu nařízení, pro účely dotace mluvíme 
o chovateli včel, evidovaném podle plemenářského 
zákona.  
Žádáme o vypuštění slova „jakéhokoliv“, popřípadě jeho 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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zdůvodnění. 

17) K § 9 odst. 1: 
Návrh: Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze 
poskytnout chovatelům včel na úhradu nákladů na 
prostředek s účinnou látkou proti varroáze uvedený 
v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Požité slovo „jakékoliv“ znepřesňuje jinak jasnou definici 
chovatele včel. Chovatel včel je jednoznačně definován 
v §1 tohoto návrhu nařízení, pro účely dotace mluvíme 
o chovateli včel, evidovaném podle plemenářského 
zákona.  
Žádáme o vypuštění slova „jakéhokoliv“, popřípadě jeho 
zdůvodnění. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

18) K § 10 odst. 1: 
Návrh: Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování 
včelstev lze poskytnout chovatelům včel na pořízení 
nového zařízení pro kočování včelstev mimo trvalé 
stanoviště, uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 20 
000 Kč a na něž dosud nebyla poskytnuta dotace. 
Požité slovo „jakékoliv“ znepřesňuje jinak jasnou definici 
chovatele včel. Chovatel včel je jednoznačně definován 
v §1 tohoto návrhu nařízení, pro účely dotace mluvíme 
o chovateli včel, evidovaném podle plemenářského 
zákona.  
Žádáme o vypuštění slova „jakéhokoliv“, popřípadě jeho 
zdůvodnění. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

19) K § 11 odst. 1: 
Návrh: Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na 
rozbory medu lze poskytnout chovatelům včel na… 
Požité slovo „jakékoliv“ znepřesňuje jinak jasnou definici 
chovatele včel. Chovatel včel je jednoznačně definován 
v §1 tohoto návrhu nařízení, pro účely dotace mluvíme 
o chovateli včel, evidovaném podle plemenářského 
zákona.  

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Žádáme o vypuštění slova „jakéhokoliv“, popřípadě jeho 
zdůvodnění. 

Státní pozemkový úřad Bez připomínek.  

Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Připomínky uplatněny prostřednictvím Pracovní 
společnosti nástavkových včelařů CZ 

 

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez připomínek.  

Svaz marginálních oblastí Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců 

Bez připomínek.  

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Veterinární a 
farmaceutická univerzita 
Brno 

Bez připomínek.  

Český svaz včelařů, z.s. 
 

1) K § 4 písm. c): 
Návrh: vypustit z textu „a D“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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 
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vybavení pro profesionální činnost. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy.  

2) K § 5 odst. 4 písm. b): 
Návrh: slova „3 hodiny výuky“ nahradit slovy „3 
vyučovací hodiny“ 
Při přípravě NV se hovořilo o času konání akce včetně 
přestávek. 
Pokud výuka znamená čistý čas, pak připočteme-li 
přestávky, bude akce trvat mnohem déle než tři hodiny. 
To je zejména u akcí ve všední den příliš dlouhé, 
posluchači nevydrží do konce a to nejen fyzicky, ale i 
pozornost po dvou hodinách klesá. Navrhujeme proto, 
aby vzdělávací akce trvala 3 vyučovací hodiny, tj. 3 x 45 
minut, každá hodina má přestávku 15 minut jako ve 
škole. Nebo jiný návrh: Zkrácení akce na 2 hodiny 
výuky, tj. každá hodina 60 minut odpřednášeno + 
přestávky. 

Akceptováno částečně. 
Na základě společného jednání v rámci vypořádání 
této připomínky bylo ustanovení upraveno na 150 
minut s tím, že se jedná o výuku, ve které 
samozřejmě mohou být přestávky, které se však 
nezahrnují do doby výuky.  

3) K § 7 odst. 1: 
Návrh: vypustit slovo „jakéhokoliv“.  
Nevíme, jaký je rozdíl mezi jakýmkoli chovatelem a 
chovatelem. Je to zavádějící a legislativně nesprávné. 
Návrh: vypustit z textu „a D“. 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní jsou pak omezena 
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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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy.  

4) K § 7 odst. 3 písm. e): 
Návrh: písm. e) bez náhrady vypustit.  
ČSV nesouhlasí s přílohou D), nesouhlasí s podmínkou 
mít po dobu 5 let nejméně 150 včelstev, neboť tento 
závazek i přes snahu žadatele vlivem nákazové situace 
nemusí být splněn. Velké úhyny včelstev zejména v 
zimě a na jaře nejsou výjimkou a mnohdy nejsou vinou 
včelaře. Jako žadatel by pak opět vracel dotaci ČSV a 
těžko vymáhal vratku od konečného příjemce. Za této 
situace by ČSV velmi zvažoval, zda by pro toto opatření 
byl žadatelem. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 
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5) K § 7 odst. 5: 
Navrhujeme z NV vypustit všechna ustanovení, která se 
týkají chovatelů majících nejméně 150 včelstev jako 
diskriminační. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 
Hranici 150 včelstev nepovažujeme za 
diskriminační. U jakékoliv hranice bude existovat 
skupina včelařů, kteří hranici těsně nedosáhnou či 
přesáhnou. Uvedenou hranici pro odlišení 
„velkovčelařů“ používají i předpisy EU. 

6) K § 9 odst. 1: 
Navrhujeme vypustit slovo „jakéhokoliv“. Nevíme, jaký 
je rozdíl mezi jakýmkoli chovatelem a chovatelem. Je to 
zavádějící a legislativně nesprávné. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC9GEML0)



35 

 

7) K § 10 odst. 3 písm. g): 
Navrhujeme vypuštění písm. g), důvody viz připomínka 
č. 4. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 

8) K 11 odst. 1: 
Návrh: vypustit slovo „jakéhokoliv“.  
Nevíme, jaký je rozdíl mezi jakýmkoli chovatelem a 
chovatelem. Je to zavádějící a legislativně nesprávné. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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9) K 14 odst. 1 písm. c):  

Návrh: vypustit z textu „a D“. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet v 
posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 
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10) K § 16 odst. 4: 
Návrh: vypustit písm. b) a e) v souvislosti 
s připomínkami č. 5 a 7. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet 
v posledních letech vzrůstá.  
Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 

11) K příloze 1, část C): 
-výše dotace k jednotlivým zařízením 
1.b) medomet s elektrickým pohonem 30 000,- Kč 
5. čerpadlo 30 000,- Kč 
- nově vložená zařízení 
11. Zařízení na separaci medu a voskových víček 
30 000,- Kč 
12. Etiketovací zařízení 20 000,- Kč 
13. Balící zařízení do druhého a dalšího obalu 20 000,- 
Kč 

Akceptováno částečně. 
Text ustanovení přílohy č. 1 části C a D bude více 
odlišen, stejně tak jako text v příloze č. 3 body 1 a 2. 
 
 

12) K příloze 1, část D): 
Navrhujeme v nařízení vlády (NV) vypustit všechna 
ustanovení o odlišných podmínkách pro chovatele 
majících nejméně 150 včelstev. Nařízení vlády vždy 
bylo pro všechny chovatele včel bez nějakých rozdílů. 
Ustanovení, která obsahuje návrh NV jsou pro včelaře 

Akceptováno částečně. 
Text ustanovení přílohy č. 1 části C a D bude více 
odlišen, stejně tak jako text v příloze č. 3 body 1 a 2. 
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mající méně než 150 včelstev diskriminační. Např. proč 
má mít včelař mající více než 150 včelstev na medomet 
maximální výši dotace 40000 Kč a včelař mající 149 
včelstev 20 000, když ty medomety jsou stejné? 
Obdobně je to u míchačky nebo pastovacího zařízení 
…. Odvíčkovací zařízení, nádoba umožňující 
temperaci…… plnička medu….., chladící technologie 
…… U těchto položek stačí mít 150 včelstev a rázem za 
stejný výrobek dostane chovatel více. 
Proto jsme toho názoru, že postačí doplnit přílohu C) o 
zařízení v položce 7,8 a 9, které využijí včelaři s větším 
počtem včelstev, aniž by se stanovovala nějaká 
hranice. Etiketovací zařízení použije jak chovatel s 
počtem včelstev 150, tak ten, který má 90 nebo 140 
včelstev. 
Farmáři, profesionální včelaři mají možnost získat 
dotace z jiných zdrojů, které jsou určeny jen pro ně – 
např. Program rozvoje venkova. 
Co se týče částek v položce 1a 5 přílohy C navrhujeme 
ponechat částky, které byly v dosavadním znění NV. 

13) K příloze 1, část E): 
Proč při pořádání výstav je pronájem prostoru oceněn 
nižší částkou než pronájem výstavního místa při účasti 
na výstavě? 

Vysvětleno.  
Nastavené částky odpovídají cenám pronajímaných 
prostor na trhu. Z hlediska prezentace včelařství 
preferujeme účast na větších výstavách, kde je cena 
výstavních ploch vyšší.  

14) K příloze 2: 
Navrhujeme doplnit seznam o prostředek Gabon Flum, 
který je nově registrován ke dni 29. 3. 2019. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

15) K příloze č. 3: 
Navrhujeme vypustit vše, co upravuje podmínku 150 
včelstev, zdůvodnění viz výše. Změna částky u bodu 4 
– navrhujeme zachovat částku, jež byla v dosavadním 
NV. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Hranice 150 včelstev pro pořízení velkokapacitních 
zařízení pro následující programové období byla 
nastavena s ohledem na dohodu na společných 
pracovních jednáních a na záměr částečně podpořit 
v tomto období profesionální včelaře, jejichž počet v 
posledních letech vzrůstá.  
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Pokud jde o tabulku D), některá v ní uvedená 
zařízení jsou specifická pouze pro skupinu 
profesionálních včelařů, ostatní 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. Rozdělení na 
dva seznamy zařízení proto považujeme za 
důvodné.  
Po vyhodnocení tohoto přístupu v nadcházejícím 
programovém období je možné zvažovat další 
úpravy. 

16) Připomínka: 
K našim návrhům předkládáme pár čísel: 
Počet chovatelů včel v r. 2018  58 tisíc 
Počet včelstev v r. 2018   630 tis. 
Skupina včelařů s 31 – 100 včelstev  3 200 včelařů, tj. 
5,5% má 150 tis. včelstev, tj. 24%. 
Skupina včelařů 101 -150 včelstev 125 včelařů, tj. 0,2 
%.má 15 tis. včelstev. tj. 2,5%.  
Skupina včelařů nad 151 včelstev 106 včelařů, tj. 
0,18%  má 27,4 tis. včelstev, tj. 4,3%. 
Český svaz včelařů se od počátku bránil rozdělení 
chovatelů do a nad 150 včelstev. V rámci dobré vůle byl 
nakonec přístupný menším změnám (při jednání se 
zástupci Asociace profesionálních včelařů došlo k 
dohodě v tom, že chovatel, který žádá o dotaci, musí 
mít minimálně 2 roky historii v ústřední evidenci, bylo 
sníženo procento spoluúčasti chovatele na nákup léčiv 
ze 70 na 60%), ale to, co je nyní předkládáno jako 
výsledek všech předchozích jednání, je pro nás 
nepřijatelné. Když bychom kvantifikovali možnosti 
získání dotace oněch 0,18% chovatelů, pak by 
profitovali na ostatních chovatelích - většinou 
zájmových drobnochovatelích, na jejichž včelstvech je 

Vysvětleno. 
Předložený návrh vzniknul jako kompromisní 
koncepční řešení téměř po roce diskusí se všemi 
relevantními nevládními a zájmovými subjekty 
z oblasti včelařství a takto již byl odeslán v březnu 
2019 jako Českého včelařského programu 2020-
2022 orgánům EK. Pro další budoucí dotační 
období je možné uvažovat o případně změně 
v poskytování dotačních prostředků. 
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postavena opylovací služba pro Českou republiku. 

Pracovní společnost 
nástavkových včelařů CZ 

Společné připomínky Asociace soukromého 
zemědělství ČR (ASZ ČR) a Pracovní společnosti 
nástavkových včelařů (PSNV):  
1) Připomínka: 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním §5 a 
§6, které řeší vzdělávání ve včelařství a jsou de facto 
nastaveny tak, že jediným možným žadatelem o dotaci 
je v praxi pouze Střední odborné učiliště včelařské - 
Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Toto nastavení 
proto považujeme za diskriminační a zásadně jej 
odmítáme. Současně v této souvislosti upozorňujeme 
na skutečnost, že ministerstvo zemědělství, které je 
předkladatelem uvedené legislativní úpravy, je zároveň 
zakladatelem výše uvedeného subjektu, a spoluvlastník 
této organizace, kterým není nikdo jiný než Český svaz 
včelařů z. s. je největším příjemcem finančních 
prostředků z tohoto dotačního titulu. Tento model 
považujeme za absurdní.  
Jsme navíc přesvědčeni, že orientace na jediného 
možného žadatele není zárukou kvality výuky, ba právě 
naopak, monopolizace kvůli nerovným podmínkám 
vede vždy ke snížení kvality. Požadujeme proto 
narovnání těchto podmínek nebo úplné zrušení dotace 
na vzdělávání ve včelařství a zavedení standardního 
konkurenčního prostředí.  

 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 byl 
upraven vypuštěním bodů 2 a 3 v písmenech a). 

2) Připomínka: 
U dotací v rámci §7, 9, 10, 11 a 12 navrhujeme, aby 
žadatelem byl přímo samotný chovatel, jak je běžné u 
ostatních dotačních titulů. Nevidíme žádný důvod, proč 
by měl být žadatelem spolek, navíc s podmínkou 
minimálně dvouleté historie a s omezením minimálním 
počtem členů, když konečným příjemcem dotace jsou 
jednotliví chovatelé včel. Spolek by měl pro žadatele 
plnit v průběhu administrace žádosti pouze podpůrnou a 

Vysvětleno. 
Předložený návrh vzniknul jako kompromisní 
koncepční řešení téměř po roce diskusí se všemi 
relevantními nevládními a zájmovými subjekty 
z oblasti včelařství a takto již byl odeslán v březnu 
2019 jako Českého včelařského programu 2020-
2022 orgánům EK. Pro další budoucí dotační 
období je možné uvažovat o případně změně 
v poskytování dotačních prostředků. 
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poradenskou činnost. 

3) Připomínka: 
V této souvislosti opakovaně konstatujeme, že 
projednání Včelařského programu 2020 – 2022 
proběhlo bez řádné a včasné konzultace se všemi 
zainteresovanými spolky zastupujícími včelaře. Máme 
za to, že nebylo dodrženo znění předpisu EU, který je 
citován v Rozdílové tabulce návrhu právního předpisu 
ČR s předpisy EU, kde je v článku 55 uvedeno: „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.“  
Některé spolky vůbec nebyly k projednávání 
Včelařského programu přizvány a kupříkladu PSNV 
dostala pracovní verzi až těsně před schválením a až 
na základě vyžádání. Připomínky k dokumentu navíc 
dosud nebyly vypořádány. Velmi nás mrzí nedostatečné 
projednání tohoto zásadního materiálu a důrazně proto 
žádáme o zahájení prací na Včelařském programu na 
další období ihned po schválení legislativních materiálů 
pro období 2020 – 2022, a to za spoluúčasti všech 
spolků a organizací zabývajících se včelařstvím na 
území České republiky.  

Vysvětleno. 
V rámci jednání k nastavení koncepce a pojetí 
dotací do včelařství podle návrhu Českého 
včelařského programu 2020-2022 i pro období 
budoucí probíhají a nadále budou probíhat jednání a 
konzultace se všemi relevantními nevládními a 
zájmovými subjekty z oblasti včelařství. 

4) Připomínka: 
Jsme nuceni konstatovat, že aktuální přístup a pojetí 
včelařské koncepce v ČR neodpovídají současným 
společenským a ekonomickým okolnostem ve včelařství 
a nereflektují na jasné trendy v chovu včel. Žádáme 
proto o rovnocenný přístup a komunikaci se všemi 
včelařskými organizacemi. 

Vysvětleno. 
V rámci jednání k nastavení koncepce a pojetí 
dotací do včelařství podle návrhu Českého 
včelařského programu 2020-2022 i pro období 
budoucí probíhají a nadále budou probíhat jednání a 
konzultace se všemi relevantními nevládními a 
zájmovými subjekty z oblasti včelařství. 

Spolek pro rozvoj 
včelařství MÁJA 

Bez připomínek.  
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Včelí stráž při ČSV. z.s. Bez připomínek.  

Výzkumný ústav 
včelařský, s.r.o. 

Bez připomínek.  

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

Bez připomínek.  

SOUV VVC, o.p.s., 
Nasavrky 

Bez připomínek.  

Státní veterinární správa Bez připomínek.  

V Praze dne 10. května 2019 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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