
 

 
 

Mgr. Patrik Mlynář 
náměstek pro řízení sekce 

Sekce lesního hospodářství 
  

  

  

V Praze dne 20. listopadu 2019 
Čj. 55496/2019-MZE-16232 

 
 

  
Vážený pane předsedo, 

  

tímto dopisem reaguji na otevřený dopis ze dne 23. 10. 2019, který jste zaslali panu 

ministru zemědělství. Tento dopis se týká Vašeho názoru na postup Českého svazu včelařů 

při administrace žádostí o finanční prostředky podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.,  

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných 

podmínek pro produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh (dále jen „nařízení 

vlády“) a návrhu poskytování dotací přímo každému jednomu včelaři. 

Z výše uvedeného nařízení vlády vyplývá, že se mohou stát žadateli všechny spolky 

splňující nastavené požadavky (tj. minimálně musí sdružovat 500 členů; působit v oblasti 

chovu včel na území ČR minimálně 2 roky a mít zpřístupněnou datovou schránku),  

a to zejména v případě objemově výrazných opatření Technická pomoc a Racionalizace 

kočování včelstev. Tento krok přijalo Ministerstvo zemědělství (dále jen “ministerstvo“) z toho 

důvodu, aby podpory mohlo pro jednotlivé chovatele včel zajistit více včelařských subjektů 

jako benefit členství v daném spolku. Přímá administrace platební agenturou každému 

jednomu chovateli je v rozporu s poskytování podpor hospodárným a administrativně 

proveditelným způsobem a je poslední variantou pro řešení poskytování dotací.  

Stane-li se spolek žadatelem podle výše uvedeného nařízení vlády, má podle našeho 

názoru povinnost administrovat všechny jemu podané žádosti o dotaci pro příslušné opatření 

od jednotlivých včelařů. Spolek, který je žadatelem o dotaci, si ovšem konkrétní podmínky 

administrace žádostí pro jednotlivé chovatele včel, ať už jsou jeho členy nebo nejsou, 
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nastavuje sám dle svého uvážení. Jsme přesvědčeni, že s ohledem na předcházející jednání 

Český svaz včelařů žádosti chovatelů včel, včetně nečlenů administrovat bude. 

Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že ačkoliv se může zdát být první rok tohoto 

tříletého období s ohledem na zavedení možnosti více žadatelů možná složitější, umožňuje 

tento způsob větší dostupnost dotací včelařům proto, že mnoho včelařů má možnost 

o jednotlivé podpory žádat prostřednictvím své spolkové struktury.  

Fakt, že například Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., jež je jedním 

z možných žadatelů, který se také rozhodl podporu pro své členy a ostatní včelaře, kromě 

objemově okrajového opatření pro rozbory medu, v tomto prvním roce tohoto tříletého cyklu 

nezajišťovat, ještě neznamená, že pro příští rok takovou službu pro své členy  

i neorganizované včelaře nezajistí a rovný přístup všech chovatelů včel ke kofinancovaným 

dotacím bude zajištěn. 

  

  

S pozdravem 

  
  
  
  
 
Vážený pan  
Ing. František Hubáček 
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. 
Hlavní 99 
753 56 Opatovice 

Včelaři
Zvýraznění
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