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Srovnávací tabulka změn v administraci „včelařských eurodotací“ mezi programovými obdobími platná pro 
včelařský rok 2019/2020. 
Upozornění: tento přehled je pouze informativní a nenahrazuje jiné informační materiály vydané Fondem pro zpracování včelařských dotací 

 

Zkratky opatření: TP – technická pomoc, Varr – boj proti varroáze, RK – racionalizace kočování, RozM – úhrada nákladů na rozbory medu, Obn – obnova 

včelstev 

 

 Změněné podmínky 

dotace 

programové období 2017 až 2019 

nařízení vlády č. 197/2005 

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového období 

let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 148/2019 dále jen 

„NV“  

Pro podání žádosti a požadavků jednotlivých chovatelů budou pro programové období let 2020 až 2022 k dispozici nové vzory formulářů. 

 

1. Žadatel způsobilý do 1. 

srpna podat na vybraná 

opatření žádost o dotaci 

za chovatele včel/Kdo 

podává žádost 

Český svaz včelařů, z.s. (dále jen „ČSV, z.s.“)  

– pro všechna opatření jediným žadatelem za všechny 

chovatele včel (naposledy pro včelařský rok 2018/2019) 

Žadatelem za všechny chovatele včel v závislosti na 

opatření jsou: 

1) Zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně 2 roky a 

sdružující nejméně 500 chovatelů včel (žádost o dotaci na  TP - 

nové zařízení, TP – výstavy a propagační materiál, Varr, RK, 

RozM – viz § 7, 8, 9, 10, 11 NV) 

 

2) Specializované vzdělávací zařízení (dotace na TP - 

vzdělávací akce a včelařské kroužky mládeže viz § 5 a 6 NV) 

 

3) Uznané chovatelské sdružení včely kraňské (dotace na 

Obn – viz § 12 NV) 

 

(platí od včelařského roku 2019/2020) 

 

2.  Technická pomoc 

dotace na vzdělávání 

včelařů a vedení 

včelařských kroužků 

dětí a mládeže (VKM) 

Žadatel – ČSV, z.s. 

 

Dotaci lze poskytnout na: 

a) Kurzy - doba trvání 4 hodiny, minimálně 10 

účastníků, 7 témat, sazba dotace 6 000 Kč),  

b) Semináře - doba trvání 4 hodiny, minimálně 30 

účastníků, 5 témat, sazba dotace 6 000 Kč 

c) Přednášky - doba trvání 2 hodiny, minimálně 10 

Žadatel - specializované vzdělávací zařízení – viz bod 1 

 

Dotaci lze poskytnout na: 

a) vzdělávací akce  

- bez dalšího rozlišení, délka výuky nejméně 150 minut, 

minimálně 15 účastníků, nově jen 6 témat, jednotná 

sazba 4 000 Kč, celkový počet vzdělávacích akcí omezen 

na 1200 akcí pro žadatele 
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 Změněné podmínky 

dotace 

programové období 2017 až 2019 

nařízení vlády č. 197/2005 

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového období 

let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 148/2019 dále jen 

„NV“  

účastníků, 15 témat, celkový počet vzdělávacích akcí 

neomezen 

 

d) vedení včelařských kroužků mládeže (50 hodin ročně, 

minimálně 5 členů, 15 témat; sazba dotace 15 000 Kč) 

 

- lektory a vedoucí VKM nominuje jakýkoliv včelařský 

spolek 

 

 

 

 

b) vedení včelařských kroužků mládeže  - podmínky dotace 

beze změn, změna obsahu výuky – nově jen 7 témat  

 

- lektory a vedoucí VKM nominuje jen žadatel o dotaci 

(specializované vzdělávací zařízení) 

 

3. Technická pomoc – 

pořízení nových zařízení 

pro chovatele včel 

Žadatel - ČSV, z.s. 

 

- k seznamu dotovaných zařízení stanoven max. limit 

dotace 

 

 

 

- dotace počítána z celé částky pořizovací ceny (100 %) 

 

- dotace určena pro chovatele včel evidované ČMSCH 

bez ohledu na délku registrace 

 

 

- dotace poskytována chovatelům včel bez ohledu na 

počet chovaných včelstev 

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1 

 

- seznam dotovaných zařízení omezen (nově bez dotace: 

síta a cedníky, refraktometr, sluneční tavidla a sáčky na vosk,  

varroadna, mechanický ometač a konduktometr), sníženy 

dotační limity – viz tabulka níže 

 

- dotace se vypočítá z 90 % pořizovací ceny 

 

- chovatel v evidenci včelařů ČMSCH nejméně 2 

kalendářní roky před podáním požadavku o dotaci 

(dotace na zařízení není určena pro nově zaevidované 

chovatele) 

  

- nově dotace rozdělena na zařízení dotované bez ohledu na 

počet chovaných včelstev a zařízení pro profesionální 

chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na 

velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací) 

 

4.  Technická pomoc – 

podopatření propagace 

včelařství 

neuplatňovalo se Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1 

- dotace na pořádání výstav, účast na výstavách a jiných 

kulturních akcích a tvorba a vydání propagačních 

materiálů – na jednotlivé druhy propagačních opatření jsou 
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 Změněné podmínky 

dotace 

programové období 2017 až 2019 

nařízení vlády č. 197/2005 

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového období 

let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 148/2019 dále jen 

„NV“  

stanoveny limity, dotace se vypočítá z 90 % uznatelných 

nákladů do výše stanovených limitů- viz § 8, § 14 odst. 1 

písm. d), Příloha č. 1 písm. E, F, G NV 

- na propagační opatření lze užít nejvýše 2 % z částky 

určené ve včelařském roce na dotace 

 

5.  Boj proti varroáze Žadatel - ČSV, z.s. 

 

- dotace ve výši 70 % pořizovací ceny léčiv  

 

- dotace i na desinfekční prostředek Bee Safe 

  

- dotace na aplikaci léčiva aerosolem 

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1 

 

- dotace ve výši 40 % pořizovací ceny léčiv (viz § 9 a § 14, 

odst. 2 NV),  

- desinfekce Bee Safe se již nedotuje (viz Příloha č. 2 NV) 

 

- dotace na aplikaci léčiva aerosolem zrušena  

 

- výrobce n. distributor nově přikládá k požadavku 

seznam prodaných léčiv a v případě hromadných 

objednávek seznam chovatelů včel, kterým prodal 

dotované léčivo) 

 

6.  Racionalizace kočování 

včelstev 

Žadatel - ČSV, z.s. 

- stanoveny limity pro vybraná kočovná zařízení,  

 

 

- dotace počítána z celé částky pořizovací ceny (100 %) 

 

- dotace určena pro chovatele včel evidované ČMSCH 

bez ohledu na délku registrace 

 

 

 

- limit výše dotace stanoven bez ohledu na počet 

chovaných včelstev 

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1 

- upravena výše limitů pro vybraná kočovná zařízení (viz 

tabulka níže) 

 

- výše dotace se vypočítává z 90 % pořizovací ceny 

 

- dotace určena pro chovatele evidované včelařů ČMSCH 

nejméně 2 kalendářní roky před podáním požadavku o 

dotaci (dotace na zařízení není určena pro nově zaevidované 

chovatele) 

 

- limit výše dotace na vybrané zařízení rozlišen na limit 

pro chovatele s počtem chovaných včelstev do 150 a na 
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 Změněné podmínky 

dotace 

programové období 2017 až 2019 

nařízení vlády č. 197/2005 

Pro včelařský rok 2019/2020 dle programového období 

let 2020 až 2022 – nařízení vlády č. 148/2019 dále jen 

„NV“  

 

 

 

- nepožadováno 

limit pro chovatele s počtem chovaných včelstev vyšším 

než 150 včelstev  

 

- ke stávajícím podmínkám více zdůrazněna povinnost 

kočovat se včelstvy zavedením povinnosti pro kočujícího 

chovatele vést průběžnou evidenci o kočování nejméně po 

dobu 5 let  - viz § 10 odst. 3, písm. d) a § 17, písm. e) 

 

7.  Úhrada nákladů na 

rozbory medu 

Žadatel - ČSV, z.s. 

 

Žadatel - Zapsaný spolek  - viz bod 1 

 

8.  Obnova včelstev Žadatel - ČSV, z.s. 

- možnost navýšení dotace v případě nedočerpání 

alokované částky 

Žadatel – uznané chovatelské sdružení – viz bod 1 

- zrušena možnost navýšení dotace v případě 

nedočerpání alokované částky 

 

9. Opatření bez uplatnění 

koeficientu krácení 

v případě převisu 

požadavků 

Krácení neuplatněno: 

- vedení včelařských kroužků mládeže 
- boj proti varroáze 

- úhrada nákladů na rozbory medu,  
- vedení včelařských kroužků mládeže 
- dotace na včelí matky  

 

Krácení neuplatněno: 

- vedení včelařských kroužků mládeže 
- boj proti varroáze 

- úhrada nákladů na rozbory medu,  
- vedení včelařských kroužků mládeže 
- dotace na včelí matky 
- nově se neuplatňuje krácení dotace u vzdělávacích 

akcí, je však omezen počet dotovaných vzdělávacích akcí na 
1200 na jednoho žadatele 

 

10. Opatření, u nichž se 

uplatňuje při výpočtu 

výše dotace koeficient 

krácení 

1) Technická pomoc – nové včelařské zařízení 

2) Racionalizace kočování – zařízení pro kočování se 

včelstvy 

1) Technická pomoc – nové včelařské zařízení  

2) Racionalizace kočování – zařízení pro kočování se včelstvy  

3) Technická pomoc – dotace na pořádání výstav, účast 

na výstavách a jiných kulturních akcí a tvorba a vydání 

propagačních materiálů  - lze na ně čerpat max. 2 % 

alokované částky  
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Pozn.  
Dále uvedené tabulkové přehledy určují maximální výšku příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH  
 
Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc pro všechny chovatele včel – část C) Příloha č. 1 NV 

(porovnání s předchozím stavem) 

 
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení. 
 

 

Druhy nových zařízení 

Maximální výše 
dotace v Kč*) 
do roku 2019 

 

Maximální výše 
dotace v Kč*) od 

roku 2020 

1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu 
na principu odstředivé síly – ruční medomet) 

15 000 
 

10 000 
 

2. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu 

na principu odstředivé síly – medomet s elektrickým pohonem) 

30 000 25 000 

3. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci 
medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 

15 000 15 000 

4. Odvíčkovací zařízení mechanické (pomůcka na odstranění 

voskových víček z medných plástů)  

5 000 5 000 

5. Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových 
víček z medných plástů)  

30 000 15 000 

6. Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo 
míchání medu před plněním  

6 000 3 000 

7. Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník) 1 000 bez dotace 

8. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 15 000 

9. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke 

zkapalnění medu) 

10 000 10 000 

10. Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů 
stroj umožňující automatické dávkování medu podle 
hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) 

10 000 10 000 

11. Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování 

plástů Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro 
skladování medu a plástů (technologické vybavení 
prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a 
vlhkosti)  

40 000 20 000 

12. Refraktometr 1 000 bez dotace 
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Druhy nových zařízení 

Maximální výše 
dotace v Kč*) 

do roku 2019 
 

Maximální výše 
dotace v Kč*) od 

roku 2020 

13. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na 
mezistěny)  

20 000 20 000 

14. Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 2 000 bez dotace 

15. Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných 
včelstev chovatele včel 

500 bez dotace 

16. Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 bez dotace 

17. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg 
s výjimkou váhy registrační 

10 000 10 000 

18. Konduktometr 1 000 bez dotace 

*) V případě postupu podle § 14 odst. 7 může být výše dotace poměrně snížena. 

Pozn.: V některých případech došlo pouze k úpravě popisu dotovaného zařízení, původní text je proto přeškrtnut. 

 

 

 

Seznam nových zařízení, na které lze poskytnout dotaci na opatření technická pomoc pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném 

včelařském roce evidováno více než 150 včelstev - část D) Příloha č. 1 NV 

 

Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení. 

 

Druh nových zařízení Maximální výše 

dotace v Kč*) 

1.  Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu 

na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem 

s šesti a více rámky  

40 000 

2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci 

medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a 

více litrů 

30 000 

3. Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění 

voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a 

více plástů za minutu 

30 000 

4. Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání 

medu před plněním s objemem 100 litrů a více 

6 000 

5. Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu 20 000 
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Druh nových zařízení Maximální výše 

dotace v Kč*) 

podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) 

s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu 

6. Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke 

skladování plástů  

40 000 

7. Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček 40 000 

8. Etiketovací zařízení 20 000 

9. Balící zařízení do druhého a dalšího obalu   20 000 

*) V případě postupu podle § 14 odst. 7 může být výše dotace poměrně snížena. 

 

 

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování – Příloha č. 3 NV 
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.    

 

 

Druhy nových kočovných zařízení 

Maximální výše 

dotace v Kč*) do 

roku 2019 

Maximální výše 

dotace v Kč*) od 

roku 2020 

1. Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo 

elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet 

s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném 

včelařském roce evidováno nejvýše 150 včelstev 

30 000 15 000 

2. Specializované nakládací zařízení (hydraulické nebo 

elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet 

s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném 

včelařském roce evidováno více než 150 včelstev 

x 30 000 

3. Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý 

pro provoz na pozemních komunikacích 
50 000 50 000 

4. Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení 

umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 
40 000 15 000 

*) V případě postupu podle § 14 odst. 7 může být výše dotace poměrně snížena. 
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Další důležité změny v administraci včelařských dotací od roku 2020. 

 

1. Zamítnutí žádosti žadateli dle § 16 NV 

v případě pozdního podání žádosti, pozdního doložení žádosti a podání předložení identických dokladů prostřednictvím více žadatelů. 

 

2.  Vrácení dotace žadatelem dle § 17 NV: 

- žadatel vrací dotaci za chovatele, pokud se při kontrolách u chovatele zjistí nedodržení podmínek pro získání dotace: 

   a) chovatel nebude držet a provozovat pořízené zařízení nejméně 5 let dle § 7, odst. 2 písm. c) a § 10 odst. 3 písm. c) 

   b) chovatel nebude vést průběžnou evidenci o kočování jím chovaných včelstev po dobu nejméně 5 let podle § 10 odst. 3 písm. e) NV 

   b) chovatel s více než 150 včelstvy, který čerpal dotaci podle § 7 a § 10 určenou pro takové chovatele, má po dobu 5 let od získání dotace k 1. září 

evidováno méně než 150 včelstev dle § 7 odst. 2 písm. d) a § 10 odst. 3 písm. f).  

 

Upozornění:  

Tato srovnávací tabulka má pouze informativní charakter a nenahrazuje příslušná nařízení. Na základě jejího obsahu nelze uplatňovat žádné právní nároky.  

Úplné a závazné znění právních předpisů EU a ČR je k dispozici na adrese www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Živočišná 

výroba > Včelařství > Včelařské eurodotace - podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb. > Ke stažení > Legislativa 
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