
 

Organizační pokyny k podmínkám poskytování unijní dotace podle 

nařízení vlády č. 148/2019 Sb. pro rok 2021 

Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., 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, je k dispozici na www.vcelarstvi.cz, záložka Dotace, odstavec Evropské dotace. 

Veškeré informace k „EURODOTACÍM“ jsou k dispozici na webových stránkách příslušných žadatelů  - 

přehled žadatelů je zveřejněn  na odkaze  https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-

oblasti-vcelarstvi. Dále jsou součástí příručky Včelařské dotace krok za krokem.  Ta je zveřejněna 

na www.szif.cz a www.vcelarstvi.cz. 

Důležité upozornění: 

ČSV, z.s., jakožto žadatel podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., bude administrovat unijní dotaci  pro 

své členy i nečleny. Podmínky administrace stanovují „Pravidla administrace dotace NV č. 148/2019 

Sb.“, která jsou součástí této přílohy a jsou k dispozici na www.vcelarstvi.cz, záložka Dotace, 

odstavec Evropské dotace. 

 

Na co lze získat dotaci? 

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:   

1) Technická pomoc je rozdělena na 3 podopatření a je určena na: 

a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, 

b) pořízení nového technického vybavení zařízení pro chovatele včel,  

c) pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále na tvorbu a vydání propagačních 

materiálů.  

2) Boj proti varroáze je určen k úhradě nákladů na léčebné a preventivní prostředky.   

3) Racionalizace kočování včelstev je určena na pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy.  

http://www.vcelarstvi.cz/
https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi
https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi
http://www.szif.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/


   
 

 

 

4) Úhrada nákladů na rozbory medu je určena na úhradu fyzikálně - chemických rozborů medu a 

rozborů na přítomnost spor Paenibacillus larvae. 

5) Obnova včelstev je určena pro šlechtitelské chovy včelích matek z uznaného šlechtitelského programu 

na území ČR. Dotaci mohou čerpat pouze chovatelé včel, kteří na základě rozhodnutí PRV ČSV získali 

osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

 

Kdo může získat dotaci? 

Dotace na opatření Technická pomoc – pořízení nového zařízení a na opatření 

Racionalizace kočování včelstev jsou určeny pro chovatele včel, kteří jsou 

evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., (dále jen „ČMSCH“)  

NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2017. VÝŠE UVEDENÉ DOTACE NEJSOU TEDY 

URČENY PRO VČELAŘE ZAEVIDOVANÉ OD 1. 1. 2018! 

Jedinou dotací poskytovanou přímo ČSV, z.s., je podpora na Technickou pomoc – podopatření c) 

pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále tvorba a vydání propagačních materiálů. 

Jak lze o dotaci požádat? 

Dotace se chovatelům včel poskytuje na základě řádně vyplněných všech polí formulářů „požadavků“ 

a po doložení všech povinných příloh. Předtištěný text na formulářích „požadavků“ není možné 

upravovat nebo přepisovat.  

Vybraná důležitá pole formulářů „požadavků“: 

• v poli 5. uvede chovatel včel rodné číslo nebo IČ, pokud žádá jako zemědělský podnikatel, 

rodné číslo nelze nahradit datem narození 

• uplatnění odpočtu DPH je důležitý údaj, podle něhož se řídí výše poskytované dotace 

především u nového zařízení v rámci opatření technická pomoc a racionalizace kočování 

včelstev 

• v polích 7.a., 7.b. vyplní  ANO  pouze zemědělský podnikatel, který je registrován jako plátce 

DPH a uplatňuje u svého finančního úřadu odpočet DPH 

• chovatel včel, který je plátcem DPH v jiných oborech, uvede v poli 7.a. ANO a v poli 7.b. NE  

• uvést kontakty – mobil a e-mail v polích 16., 17., nutné pro operativní kontakt 

• uvést v polích 33., 34., 35. bankovní spojení, dotace nelze zasílat v hotovosti, pokud 

chovatel včel nemá vlastní bankovní účet, může uvést bankovní spojení např. rodinného 

příslušníka, pole 36. se vyplňuje pouze v případě, že součástí identifikace bankovního účtu je i 

specifický symbol  

• „požadavek“ podepsat v poli 39., podpisem se chovatel včel zavazuje k plnění všech 

ustanovení na poslední straně 



   
 

 

 

 

I. Opatření - Technická pomoc 

a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež  

Veškeré informace k této dotaci jsou k dispozici na webových stránkách příslušných žadatelů – 

specializovaných vzdělávacích zařízeních uvedených v přehledu žadatelů - na 

odkaze  https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.   

 

b) pořízení nového technického vybavení zařízení pro chovatele včel 

Dotace se vypočítává z 90 % pořizovací ceny.  Pro jednotlivá zařízení je stanovena maximální výše 

dotace, která může být na pořízené zařízení poskytnuta. Pokud dojde ke krácení uznané částky z 

důvodů převisu požadavků, krátí se dotace z maximální výše na jednotlivé druhy zařízení – viz 

příklad v kapitole „Výpočet dotace“.  

Seznam nového zařízení, na které je možno získat dotaci, je uveden v části C) přílohy č. 1 nařízení 

vlády nebo na formuláři „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc – nové 

zařízení r. 2020/2021“ v bodě 5.1.  

Chovatel včel, který má k 1. 9. 2020 evidováno více než 150 včelstev, může získat dotaci na nová 

zařízení dle seznamu nového zařízení v části D) přílohy č. 1 nařízení vlády nebo na formuláři 

„Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc – nové zařízení r. 2020/2021“ v bodě 

5.2.  

Požadavek chovatele včel se může skládat z více zařízení, jejichž celková pořizovací hodnota však 

musí dosahovat nejméně 20 000 Kč včetně DPH bez ohledu na to, zda chovatel je či není plátcem 

DPH. Do ceny zařízení, která slouží jako základ pro výpočet dotace, nelze započítat další vedlejší 

náklady (poštovné, dopravu apod.). Maximální výše uznané částky může činit 100 000 Kč. 

Chovatelé včel zašlou vyplněný a podepsaný „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická 

pomoc – nové zařízení r. 2020/2021“ na adresu ČSV, nejpozději do 15. května 2021. 

„Požadavek“ je nutné doručit vždy v originále (např. poštou, datovou schránkou nebo osobně)! 

 

Nezapomeňte:  

• pokud je chovatelem včel nezletilá osoba, spolupodepisuje „požadavek“ i zákonný 

zástupce s připojením dovětku, např. rodič, osvojitel apod. 

• „požadavek“ nepodepisuje ZO ČSV 

• v „požadavku“ v bodech 5.1. a 5.2. uvádíte pouze odhadnutou cenu zařízení, které 

budete následně nakupovat 

https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi


   
 

 

 

• zaslat vyplněný a podepsaný kompletní čtyřstránkový „požadavek“ 

 

c) pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále na tvorbu a vydání 

propagačních materiálů 

O tuto dotaci žádá pouze ČSV, z.s. Je určena pro: 

•  úhradu nákladů na pořádání výstav (např. za pronájem prostoru pro pořádání výstavy, za 

pojištění exponátů)  

• úhradu nákladů za účast na jiných výstavách a kulturních akcích (např. za registrační nebo 

účastnický poplatek, za pronájem výstavního místa nebo výstavního stánku) 

• úhradu nákladů na tvorbu a vydání propagačních materiálů (např. za tvorbu, vydání a 

distribuci publikace, brožury, letáku nebo odborného periodika o včelách, za propagační, 

prezentační a reprezentativní materiál  a za předměty o včelaření v ČR, včelích produktech a 

včelařských organizacích. 

 

Výše dotace činí 90 % doložených vynaložených nákladů. 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním výstavy, včetně stanovené maximální výše 

dotace, je uveden v části E) přílohy č. 1 nařízení vlády. 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s účastí na jiných výstavách a kulturních akcích, včetně 

stanovené maximální výše dotace, je uveden v části F) přílohy č. 1 nařízení vlády. 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s tvorbou a vydáním propagačních materiálů, včetně 

stanovené maximální výše dotace, je uveden v části G) přílohy č. 1 nařízení vlády. 

Na pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále na tvorbu a vydání 

propagačních materiálů jsou vyčleněna nejvýše 2 % z alokované částky, tedy 50 646,72 EUR. 

Pokud souhrn oprávněných požadavků překročí vyčleněnou částku, SZIF výplatu dotace poměrně 

sníží. 

 

II. Opatření – Boj proti varroáze 

Úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky je určena výrobcům/distributorům léčiv a 

léčebných nebo dezinfekčních prostředků, pokud prokáží prodej léčiv chovatelům včel za dotovanou 

cenu. Hromadné objednávky léčiv musí být doloženy seznamem chovatelů včel, jimž jsou léčiva 

určena. Dotační opatření je určeno i pro chovatele včel, kteří požádají o úhradu nákladů samostatně a 

součástí „požadavku“ bude daňový doklad s vyčíslenou plnou, tj. nedotovanou cenou. 



   
 

 

 

Fond poskytuje dotaci ve výši 40 % skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo 

dezinfekční prostředky určené k ošetření všech včelstev chovaných na území ČR. Seznam prostředků 

na prevenci a léčbu varroázy je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády a ve formuláři „Požadavek na 

poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze r. 2020/2021“.  

Vyplněný a podepsaný „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze r. 2020/2021“ 

je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) na adresu ČSV, nejpozději do 15. 

května 2021. 

 

Nezapomeňte:  

• uvést kontaktní osobu a příslušnou doručovací adresu pro bezproblémové zaslání 

„rozhodnutí o přidělení dotace“ (pole 3., 4. a 19. – 25.)  

• „požadavek“ podepsat a orazítkovat v poli 39.  

• zaslat vyplněný a podepsaný kompletní třístránkový „požadavek“ 

 

III. Opatření – Racionalizace kočování včelstev  

Dotace se vypočítává z 90 % pořizovací ceny.  Pro jednotlivá zařízení je stanovena maximální výše 

dotace, která může být na pořízené zařízení poskytnuta. Pokud dojde ke krácení uznané částky z 

důvodů převisu požadavků, krátí se dotace z maximální výše na jednotlivé druhy zařízení – viz 

příklad v kapitole „Výpočet dotace“.  

Dotace je určena chovatelům včel, pokud chovají nejméně 20 včelstev evidovaných v databázi 

ČMSCH ke dni 1. 9. 2020 a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště. Povinností chovatele včel 

je vést písemnou evidenci kočování včelstev po dobu 5 let. Evidence obsahuje identifikaci trvalého 

stanoviště, datum a identifikaci místa přistavení včetně fotodokumentace, datum přesunu a počet 

včelstev, s nimiž chovatel včel kočuje. Evidence kočování se nepřikládá k „požadavku“ a chovatel 

včel ji má k dispozici pro účely kontroly na místě. 

Dotaci lze získat pouze na nová zařízení sloužící k přesunu včelstev a jejich umístění mimo trvalé 

stanoviště. Seznam nového zařízení, na které je možno získat dotaci, je uveden v příloze č. 3 nařízení 

vlády nebo na formuláři „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření racionalizace kočování včelstev 

r. 2020/2021“.  

Celková pořizovací hodnota zařízení na kočování včelstev musí činit nejméně 20 000 Kč včetně DPH 

bez ohledu na to, zda chovatel je či není plátcem DPH. Do ceny zařízení, která slouží jako základ pro 

výpočet dotace, nelze započítat další vedlejší náklady (poštovné, dopravu apod.). Maximální výše 

uznané částky může činit 150 000 Kč.  



   
 

 

 

Chovatelé včel zašlou vyplněný a podepsaný „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření 

racionalizace kočování včelstev r. 2020/2021“ na adresu ČSV, nejpozději do 15. května 2021. 

„Požadavek“ je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně)! 

  

Nezapomeňte:  

• zaslat vyplněný a podepsaný kompletní čtyřstránkový „požadavek“ 

 

IV. Opatření – Úhrada nákladů na rozbory medu  

Dotace je určena na úhradu fyzikálně – chemických rozborů medu a rozborů na přítomnost spor 

Paenibacillus larvae.   

Tato dotace je určena pro akreditované laboratoře. Rovněž pro chovatele včel, kteří požádají o úhradu 

nákladů na rozbory medu samostatně, tj. nikoliv prostřednictvím akreditované laboratoře, a součástí 

samostatného požadavku bude daňový doklad s vyčíslenou plnou, tj. nedotovanou cenou.  

Vyplněný a podepsaný „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu r. 2020/2021“ je 

nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) na adresu ČSV, nejpozději do 15. května 

2021. 

Nezapomeňte:  

• při podání „požadavku“ přiložit kopii dokladu o akreditaci laboratoře 

• zaslat vyplněný a podepsaný kompletní třístránkový „požadavek“ 

 

V. Opatření – Obnova včelstev   

Dotace činí pevnou částku 200 Kč na jednu včelí matku prodanou ve včelařském roce chovatelům včel 

na území ČR. Vyplněný a podepsaný „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření obnova včelstev r. 

2020/2021“ je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) na adresu ČSV, nejpozději 

do 15. května 2021. 

 

Nezapomeňte:  

• „požadavek“ podepsat a v případě právnických osob i orazítkovat v poli 39. 

• k „požadavku“ doložit doklady o prodeji včelích matek v roce 2020 (od 1. 8. do 31. 12. 

2020), včetně soupisky 

• zaslat vyplněný a podepsaný kompletní třístránkový „požadavek“ 



   
 

 

 

  

 

Čím doložit požadavky? 

Seznam dokladů, které je nutno doložit k „požadavku“ o dotaci, je vždy uveden ve formuláři 

„požadavku“ k příslušnému opatření v bodě „Přílohy požadavku“. Všechny doklady je nutné 

doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) na adresu ČSV, nejpozději do 15. července 2021. 

Všechny „požadavky“ je nutno doložit originálními doklady, nikoliv kopiemi. Za originální doklad je 

považován i průpis s originálním podpisem, případně úředně ověřená kopie. 

V souvislosti se zavedením EET je u hotovostních plateb vyžadována účtenka EET od dodavatelů 

zařízení, kteří mají za povinnost účtenku EET vystavit v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o 

evidenci tržeb. 

Pokud je na dokladu jako způsob úhrady uvedeno „Placeno převodem“, je chovatel povinen 

prokázat, že k úhradě došlo, a to kopií výpisu z účtu s vyznačením platby, ostatní nesouvisející údaje 

mohou být skryty. 

Pokud bylo pořízené zařízení hrazeno na dobírku a součástí dokladu je o tomto způsobu platby 

zmínka (např. „Neplaťte! Hrazeno dobírkou“), doklad o úhradě není nutno předkládat. 

Všechny doklady musejí pocházet z příslušného včelařského roku. Včelařský rok 2020/2021 je období 

od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.  

Zařízení je možno zakoupit také v zahraničí. Jeho hodnotu v zahraniční měně je nutné převést na Kč 

kurzem ČNB platným pro datum zdanitelného plnění. K hodnotě zařízení nelze připočíst náklady na 

balné, poštovné, dopravné ani jiné další náklady. K cizojazyčné faktuře je nutno přiložit překlad, aby 

z faktury bylo patrné, o jaké zařízení se jedná.  

 

I. Opatření - Technická pomoc (doložení) 

a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež  

Veškeré informace k této dotaci jsou k dispozici na webových stránkách příslušných žadatelů – 

specializovaných vzdělávacích zařízeních uvedených v přehledu žadatelů - na 

odkaze  https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.   

b) pořízení nového technického vybavení zařízení pro chovatele včel   

K „požadavku“ na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc – pořízení nových zařízení nutno 

doložit povinné přílohy, které jsou vyjmenovány na straně č. 2 „požadavku“.   

Nezapomeňte:  

• do „Soupisek pořízeného zařízení – Tabulky č. 1 a č. 2“ uvést ceny skutečně pořízených 

zařízení, pokud není možné zapsat všechna čísla faktur do jednoho řádku a sloupce, 

využijte pole „poznámka“ v dolní části formuláře 

https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi


   
 

 

 

• „Soupisku pořízeného zařízení“ podepsat a vyplnit všechny identifikační údaje 

• doložit fotodokumentaci (3 – 4 fotky) k zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus je 

vyšší nebo rovna 40 000 Kč, např. u medometu doložte foto výrobního štítku, vnitřní a 

vnější části zařízení 

• zaslat vyplněné a podepsané „Prohlášení konečného příjemce“ 

c) pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále na tvorbu a vydání 

propagačních materiálů   

Pobočné spolky (ZO/OO), které projeví zájem o úhradu nákladů, doloží: 

▪ jednotlivé originální doklady o uhrazeném pronájmu výstavních prostorů nebo za pojištění 

exponátů při pořádání výstav, včetně fotodokumentace z pořádané akce a pojištěných 

exponátů, v případě veletrhů např. smluvním ujednání apod. 

▪ jednotlivé originální doklady o uhrazení registračního nebo účastnického poplatku, o uhrazení 

pronájmu výstavního místa nebo výstavního stánku při účasti na výstavách a jiných kulturních 

akcí týkajících se propagace včelařství, včetně fotodokumentace z akce 

▪ jednotlivé originální doklady o tvorbě, vydání a distribuci publikací, brožur, letáků a 

odborných časopisů (dále jen „propagační tiskoviny“), včetně fotodokumentace 

▪ jednotlivé originální doklady o uhrazených nákladech na propagační, prezentační a 

reprezentační materiál a předměty o včelaření v ČR, včelích produktech a včelařských 

organizacích (dále jen „propagační předměty“), včetně fotodokumentace propagačních 

předmětů, objednávek, dodacích listů apod. 

 

Nezapomeňte:  

• propagační tiskoviny a předměty musí svým obsahem a tématikou souviset s odvětvím 

včelařství nebo propagací žadatele, v případě propagačních předmětů může být kromě 

včelařské tématiky použito i logo pobočného spolku 

• dotovat lze pouze propagační tiskoviny a předměty, na které není čerpána jiná dotace  

• dbát na hospodárnost, účelnost a efektivnost (doporučená doba uplatnění propagačních 

tiskovin a předmětů činí 3 roky od roku, ve kterém byla dotace vyplacena) 

• dotaci nelze poskytnout na tvorbu a vydání audiovizuálních materiálů a tvorbu 

internetových stránek 

 

Modelové případy úhrady nákladů na pořádání výstav a účast na výstavách: 



   
 

 

 

o ČSV akci pořádá nebo se jí účastní. ČSV má tedy nárok na dotaci buď jako pořadatel, nebo 

jako účastník (v případě, že akci sám nepořádá) 

o OO nebo ZO akci pořádá nebo se jí účastní. ČSV má nárok na dotaci (obdržené finanční 

prostředky následně přerozdělí mezi OO nebo ZO, podkladem může být faktura za 

pořádání nebo účast vystavená pro OO nebo ZO) 

o ČSV akci pořádá a zároveň se jí účastní. ČSV má nárok na dotaci pouze jako pořadatel 

o Akci pořádá a zároveň se jí účastní ZO nebo OO. ČSV má nárok na dotaci pouze jako 

pořadatel (podkladem může být faktura vystavená vlastníkem prostoru nebo pojišťovnou pro 

ZO nebo OO)  

o ČSV akci pořádá a účastní se jí ZO nebo OO. ČSV má nárok na dotaci pouze jako pořadatel 

o Akci pořádá ZO nebo OO a zároveň se jí účastní jiná ZO nebo OO. ČSV má nárok na dotaci 

v rozsahu pořádající ZO nebo OO  

 

II. Opatření – Boj proti varroáze (doložení) 

K „požadavku“ na úhradu nákladů na léčebné a preventivní prostředky je nutno doložit povinné 

přílohy, které jsou vyjmenovány v bodech 5.1. a 5.2. na straně č. 2 „požadavku“.   

 

III. Opatření – Racionalizace kočování včelstev (doložení) 

K „požadavku“ na poskytnutí dotace na opatření racionalizace kočování včelstev nutno doložit 

povinné přílohy, které jsou vyjmenovány v odstavci „Přílohy požadavku“ na straně č. 2 „požadavku“.   

 

 

Nezapomeňte:  

• při podání „požadavku“ prokázat zdravotní způsobilost včelstev ke kočování 

předložením kopie potvrzení akreditované laboratoře o provedení vyšetření měli na mor 

včelího plodu   

• do „Soupisky pořízeného zařízení - Příloha“ uvést ceny skutečně pořízených zařízení, 

pokud není možné zapsat všechna čísla faktur do jednoho řádku a sloupce, využijte pole 

„poznámka“ v dolní části formuláře 

• „Soupisku pořízeného zařízení - Příloha“ podepsat a vyplnit všechny identifikační údaje 

• doložit fotodokumentaci (3 – 4 fotky) ke každému zařízení, případně technickou 

dokumentaci  

• zaslat vyplněné a podepsané „Prohlášení konečného příjemce“ 



   
 

 

 

   

 

IV. Opatření – Úhrada nákladů na rozbory medu (doložení) 

K „požadavku“ na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu nutno doložit povinné přílohy, které 

jsou vyjmenovány v bodech 6.1. a 6.2. na straně č. 2 „požadavku“.   

Nezapomeňte:  

• dotace je poskytována na rozbor maximálně 4 vzorků medu od 1 chovatele včel 

 

V. Opatření – Obnova včelstev (doložení)   

K „požadavku“ nutno doložit povinné přílohy, které jsou vyjmenovány v bodech 6.1., 6.2. a 6.3. na 

straně č. 2 „požadavku“.  Originální účetní doklady o prodeji včelích matek jsou chovatelům včelích 

matek následně vráceny zpět. 

Nezapomeňte:  

• dotované včelí matky jsou určeny výhradně chovatelům včel registrovaným k chovu 

včel na území ČR 

• přiložit kupujícímu ke každé prodané včelí matce příslušný evidenční lístek  

• nedostatky zjištěné při křížové kontrole na straně kupujících mohou vést k vrácení 

vyplacené dotace a k případným dalším sankcím uplatňovaným na chovateli včelích 

matek 

• zaslat vyplněné a podepsané „Prohlášení konečného příjemce“ 

   

 

Kdy je možno o dotaci požádat? 

Lhůty pro podání a doložení „požadavku“:  

nejpozději do 15. května 2021 – datum doručení vyplněného formuláře „požadavku“ na ČSV, 

nejpozději do 15. července 2021 – datum doručení všech dokladů na ČSV.  

Výjimku tvoří doklady o včelích matkách prodaných v období od 1. srpna 2020 do 31. prosince 2020, 

které je nutno doručit na ČSV nejpozději do 15. května 2021, spolu s „požadavkem“. 



   
 

 

 

Kam doručit dokumentaci k dotaci?   

Dokumentaci ke všem výše uvedeným dotačním opatřením doručte na adresu:  

 

Český svaz včelařů, z.s. 

Křemencova 8 

115 24 Praha 1 

Kontaktní osoba: Ing. Leoš Kučera 

e-mail: kucera@vcelarstvi.cz 

tel. 224932423 

Výpočet dotace 

SZIF na základě dokumentace, doručené od ČSV, provádí administrativní kontrolu a výpočet dotace. 

Pokud výše všech oprávněných nároků přesáhne pro příslušný včelařský rok finanční částku určenou na 

dotace pro chovatele včel, upravuje u vybraných opatření výši oprávněných nároků koeficientem 

krácení. V roce 2020 eurodotace kráceny nebyly.  

Příklad výpočtu dotace na opatření technická pomoc – pořízení nových zařízení v roce 

2020/2021 (zařízení nakoupil chovatel včel, který není plátce DPH)  

 

Druh pořízeného  

zařízení 

Cena v Kč, 

včetně 

DPH 

90 % ceny v Kč, 

včetně DPH 

Maximální dotace 

v Kč na 1 ks 

zařízení 

Uznaná částka 

v Kč 

Medomet ruční (1 ks)  15 000 13 500 10 000 10 000 

Odvíčkovací stůl (1 ks) 3 000 2 700 5 000 2 700 

Vařák na vosk (1 ks) 6 000 5 400 20 000 5 400 

Celkem 24 000   18 100  

 

Chovatel včel nakoupil nová zařízení za 24 000 Kč a tím splnil podmínku nákupu za minimálně 20 000 

Kč. Dotace se vypočítává z uznané částky 18 100 Kč a její výše závisí na koeficientu krácení, který se 

v případě převisu poptávky u dotace na zařízení uplatňuje. V roce 2020 eurodotace kráceny nebyly a 

chovatel včel by tak získal dotaci ve výši 18 100 Kč.  

Příklad výpočtu dotace na opatření racionalizace kočování – pořízení nových zařízení v roce 

2020/2021 (zařízení nakoupil chovatel včel, který není plátce DPH)   
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Druh pořízeného  

zařízení 

Cena 

v Kč, 

včetně 

DPH 

90 % ceny v Kč, 

včetně DPH 

Maximální dotace 

v Kč na 1 ks 

zařízení 

Uznaná částka 

v Kč 

Specializované nakládací 

zařízení (1 ks) 

40 000 36 000 15 000 15 000 

Paleta pro kočující 

včelstva (1 ks) 

10 000 9 000 15 000 9 000 

Celkem 50 000   24 000  

 

Chovatel včel nakoupil nová zařízení za 50 000 Kč a tím splnil podmínku nákupu za minimálně 20 000 

Kč. Dotace se vypočítává z uznané částky 24 000 Kč a její výše závisí na koeficientu krácení, který se 

v případě převisu poptávky u dotace na zařízení uplatňuje. V roce 2020 eurodotace kráceny nebyly a 

chovatel včel by tak získal dotaci ve výši 24 000 Kč.  

 

Termín výplaty dotací  

SZIF do 15. října 2021 poukáže celou částku dotace na ČSV, který bezprostředně po přijetí finančních 

prostředků na účet provádí jejich rozesílání jednotlivým chovatelům včel. Termín výplaty dotace 

jednotlivým chovatelům včel: po 15. říjnu 2021. Zároveň každý chovatel včel obdrží dopis 

s vyčíslenou částkou poskytnuté dotace. 

 

Tipy pro Vás  

 Zašlete „požadavek“ a „doložení“ v předstihu! ČSV má možnost provést kontrolu a formou e-mailu 

potvrdit chovateli včel příjem dokumentace, popř. jej upozornit na nutnost doplnění chybějících údajů. 

Pro zjednodušení administrativy je vhodné, pokud chovatelé včel předloží k formuláři „požadavku“ 

zároveň i všechny doklady.  

Pokud chovatel včel podal „požadavek“ a později se rozhodl dotaci nečerpat, např. z důvodu nedodání 

dotovaného zařízení výrobcem, je nutné podaný „požadavek“ zrušit (stornovat). Postačí zrušení (storno) 

„požadavku“ oznámit e-mailem na ČSV.  

 

 



   
 

 

 

Důležité!   

Veškerou dokumentaci zašlete ve 2 vyhotoveních (1 x v originálech + 1 x v kopiích). Originální 

dokumentace je předávána na SZIF. Kopie dokumentace musí být k dispozici na ekonomickém 

oddělení ČSV. Důvodem jsou pravidelné kontroly externích kontrolních orgánů!  

LHŮTY PRO PODÁNÍ A DOLOŽENÍ „POŽADAVKU“ JSOU ZÁVAZNÉ! 

 

    

Mgr. Jarmila Machová v.r.                                                                               Ing. Petr Šerák v.r. 

           předsedkyně                                                                                                  tajemník 
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