
 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
ZASTUPITELSTVO KRAJE 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 

 NA PODPORU VČELAŘSTVÍ 

 

(dále jen „dotační program“) 

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schvaluje a vyhlašuje shora 

uvedený dotační program a přijímá tato pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci shora uvedeného dotačního programu. 

 
Čl. I. 

Účel dotace1 
Dotační program se zřizuje za účelem podpory včelařství na území Karlovarského kraje. 

 

Čl. II. 

Důvody podpory stanoveného účelu2 
 Důvodem je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením 

opylovací služby rostlin na území Karlovarského kraje. 

 

Čl. III. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného 

účelu3 
1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 

2.000.000 Kč pro rok 2022.  

 

2. V případě, že zastupitelstvo kraje pro dotační program schválí v rozpočtu Karlovarského kraje pro 

rok 2022 nižší částku než je výše uvedená vyčleněná částka pro dotační program, poměrově  

se pokrátí částka poskytnuté dotace u všech žádostí. 

 

3. V případě, že zastupitelstvo kraje pro dotační program schválí v rozpočtu Karlovarského kraje pro 

rok 2022 jinou částku než je výše uvedená vyčleněná částka pro dotační program, zveřejní se tato 

skutečnost na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup.   

 

Čl. IV. 

Minimální a maximální výše dotace v jednotlivém případě4 

Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit nejméně 3.000 Kč a maximálně 

14.000 Kč. Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.  

 

Čl. V. 

Okruh způsobilých žadatelů5 
Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrovaným chovatelem včel6  

a včelaří, nebo bude včelařit, na území Karlovarského kraje. 

                                                           
1 § 10c odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů 
2 § 10c odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 
3 § 10c odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. 
4 § 10c odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. 
5 § 10c odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. 
6 § 80a odst. 1 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence  

a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 
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Čl. VI. 

Podmínky a lhůta pro podání žádosti7 

1. Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje 

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) 

elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 

─ od 4. 1. 2022, 09.00 hodin 

─ do 17. 1. 2022, 16.00 hodin 

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje 

před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů 

předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou 

a uloženou žádost odeslat. 

 

2. V případě závažných technických obtíží při příjmu elektronických žádostí si poskytovatel 

vyhrazuje právo pozastavit či zcela zastavit jejich příjem. V takovém případě může poskytovatel 

dokončit přijímání žádostí v listinné podobě. O aktuální situaci bude poskytovatel vždy 

informovat na svém portálu http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx 

a na informačním portálu http://programy.kr-karlovarsky.cz. 

 

3. Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele a všech příloh v listinné 

podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek 

(ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2: 

a) žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje 

b) přílohy k žádosti. 

Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby 

nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí 

v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný 

elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma 

či více osobami. 

 

4. Žadatelé, kteří se do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím portálu 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita), mohou využít tzv. fikci podpisu,  

tj. nemusí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný 

elektronický podpis.  

 

5. Žadatelé, kteří: 

 

a) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím 

informačního systému datových schránek nebo 

b) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro 

identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita), 

musí: 

a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout 

b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem 

c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy 

d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po  

odeslání elektronické žádosti, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí 

 

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: 

 

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

 

                                                           
7 § 10c odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. 

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
http://programy.kr-karlovarsky.cz/
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a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti  

je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání 

u doručovací služby. 

 

6. Povinnými přílohami k žádosti jsou: 

a) kopie potvrzení o přidělení registračního čísla stanoviště u Českomoravské společnosti 

chovatelů, a.s. (dále jen „ČMSCH“) nebo kopie hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť 

u ČMSCH 

b) kopie dokladu prokazují vlastnictví bankovního účtu žadatele. 

 

Čl. VII. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti8 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na 120 pracovních dnů ode dne přijetí elektronické žádosti 

v informačním systému Karlovarského kraje. 

 

Čl. VIII. 

Kritéria pro hodnocení žádosti, vyhodnocení žádosti9 

1. Poskytovatel dotace vyhodnotí všechny došlé žádosti z hlediska jejich úplnosti a správnosti. 

 

2. V případě, že žádost obsahuje vady nebo je žádost neúplná, poskytovatel dotace vyzve žadatele 

(telefonicky a následně elektronickou poštou), aby vady odstranil nebo žádost doplnil, 

a to nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy elektronickou poštou 

k odstranění vad nebo doplnění žádosti. 

 

3. Odstranění vad nebo doplnění žádosti může žadatel provést osobně opravou v již podané listinné 

žádosti nebo samostatným podáním, ve kterém opravu nebo doplnění žádosti specifikuje. 

 

4. Neúplná žádost je žádost, kterou žadatel podal pouze elektronicky nebo pouze v listinné podobě 

a žádost, která i po provedené výzvě k doplnění po uplynutí lhůty pro doplnění neobsahuje 

všechny povinné přílohy. 

 

5. Žádost s vadami je žádost, která obsahuje vady i po provedené výzvě k odstranění vad po uplynutí 

lhůty pro odstranění vad. 

 

6. Neúplnou žádost a žádost s vadami poskytovatel dotace vyřadí z dalšího hodnocení s návrhem 

na neposkytnutí dotace. 

 

Čl. IX. 

Podmínky pro poskytnutí dotace, předmět dotace, poskytnutí dotace10 
1. Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určené výlučně k naplnění shora uvedeného 

účelu (tj. jsou účelově určeny) a lze je použít výlučně na neinvestiční výdaje a nepodléhají 

finančnímu vypořádání. 

 

2. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen těm žadatelům, jejichž žádosti jsou úplné a bez vad a byly 

podány ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí, a kteří splnili všechny další podmínky pro 

poskytnutí dotace specifikované dále v tomto článku. 

 

3. Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům: 

a) úhrada nákladů spojených s nákupem materiálu a dalších potřeb v souvislosti s výkonem 

včelařství. 

                                                           
8 § 10c odst. 2 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb. 
9 § 10c odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. 
10 § 10c odst. 2 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. 
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Dotace budou poskytovány do vyčerpání finančního limitu vyčleněného pro tyto účely. 

Žádosti budou vyřizovány zásadně v pořadí, v němž byly doručeny. 

 

Dotace se poskytuje do výše 80 % uznatelných, prokazatelně vynaložených nákladů zaplacených  

od 1.1. příslušného roku do dne podání žádosti o platbu na pořízení předmětu dotace, maximálně 

však do výše uvedené v čl. IV. na jednoho žadatele a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.  

 

Dotace se poskytuje výlučně na nákup: 

a) nových nástavkových úlů, 

(Pozn.:  uznatelným nákladem je dno/varroadno, nástavky, víka, krmítka včetně krmných 

sklenic a příslušenství, mateří mřížka, zátky, česnové uzávěry, česnové napáječky, uteplivky, 

strůpkové folie, podložky na odběr měli, mezidna, mezidna s výkluzem, výkluzy, madla k 

nástavkům, přípravky proti stavění díla (tzv. dřevěná mřížka), šuplík varroa dna, zábrany proti 

myším, obrtlík, šrouby k uchycení jednotlivých komponent.  

b) včelstev nebo oddělků, 

c) voskových mezistěn, 

d) rámků nebo přířezů k výrobě rámků (plastové i dřevěné) včetně příslušenství (děrovač rámků, 

šídlo, drátek, kleště na vyjmutí rámků, mezerníky a vymezovače, hřebeny, hřebíky, kolíky, 

napínák drátku, ruční zatavovač a trafo na zatavování mezistěn, zděře na provlek drátku, 

formy na sbíjení rámků), 

e) drobné včelařské vybavení – včelařské kukly, klobouky, kombinézy, rukavice, bundy 

a kalhoty, odvíčkovací vidličky, odvíčkovací nože, odvíčkovací válečky, odvíčkovací hroty, 

pomůcky pro přelarvování matek (lžičky na odběr mateří kašičky, přelarvovací lžičky, lupy), 

rojáky, smyky, rojochyty, dýmáky (bez paliva), smetáčky, husí brk, rozpěrák, klícky pro včelí 

matky, chovné soupravy a sady pro chov matek (včetně chovných zátek, matečníkových 

misek, umělých matečníků, jehlových poklopek, držáků a úchytek matečníkových misek, 

dnech matečníkových misek, klícek a krytek matečníků), výchytek včelích matek, oplodňáčků 

a plemenáčů včetně příslušenství a pomůcek pro značení matek (barvy pro značení vč. fixů, 

lepidel značek, opalitových značek, pomůcek pro značení matek, znamenácích sítěk  

a pomůcek pro manipulaci s opalitovými značkami). 

 

Dotace bude žadateli poskytnuta v případě, že v uplynulých čtyřech letech dotaci neobdržel. 

 

Dotace se poskytuje zpětně po splnění předmětu dotace a je poukazována bezhotovostně na 

účet žadatele, a to do 30 pracovních dnů ode dne předložení veškerých účetních dokladů 

prokazujících skutečné náklady realizace projektu spolu s vyplněným formulářem Žádost o 

platbu 

 

Dotace bude poskytnuta pouze, pokud se žadatel ve smlouvě písemně zaváže vykonávat 

včelařství po dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí dotace na území Karlovarského kraje. 

Nedodrží-li žadatel tento závazek, je povinen celou dotaci vrátit kraji, ledaže prokáže, 

že k nedodržení tohoto závazku došlo v důsledku zásahu vyšší moci. Pro účely těchto pravidel 

se vyšší mocí rozumí: 

a) úmrtí žadatele, 

b) dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele; za dlouhodobou pracovní neschopnost 

se pro účely těchto pravidel považuje pracovní neschopnost delší než jeden rok,  

c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhla včelstva nebo včelařská zařízení 

žadatele, 

d) náhodné zničení včelstev nebo včelařského zařízení žadatele (například protokol policie, 

zápis ZO ČSV atd.), 

e) nákaza, která postihla včelstva žadatele (například vyjádření KVS). 
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Kraj může žadateli dotaci poskytnout v nižší výši, než o jakou žadatel požádal, pokud bude 

cena za pořízení předmětu dotace zjevně vyšší, než jaká je cena obvyklá. 

 

4. DPH je uznatelným výdajem, pokud příjemce dotace (dále jen „příjemce“): 

a) není plátcem DPH, a z tohoto důvodu nemůže nárokovat a nenárokuje odpočet daně na vstupu 

dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, 

b) je plátcem DPH, ale dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů, nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

 

5. Dotace se neposkytuje na jiné než uznatelné výdaje uvedené v tomto dotačním programu. 

 

6. Dotace se poskytuje na realizaci projektu v příslušném kalendářním roce. Doklady o realizaci 

projektu musí být opatřeny datem vystavení od 1. 1. 2022 do dne podání řádné žádosti o platbu  

a musí být uhrazeny nejpozději do dne podání řádné žádosti o platbu. Pro bezhotovostní úhrady 

lze použít výlučně bankovní účet, jehož vlastníkem je žadatel. Platba z jiného bankovního účtu 

není přípustná. 

 

7. Podmínkou pro poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých 

splatných dluhů žadatele vůči poskytovateli dotace. 

 

8. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen a výhradně v případě souhlasného rozhodnutí orgánu 

kraje, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

9. O rozhodnutí příslušného orgánu Karlovarského kraje bude žadatel vyrozuměn nejpozději 

do 15 pracovních dnů ode dne zveřejnění ověřeného usnesení na portálu Karlovarského kraje. 

 

10. Je-li žadateli poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie, nelze na stejný 

předmět dotace v témže roce poskytnout dotaci podle těchto pravidel. 

 

Čl. X. 

Vzor žádosti, příloh k žádosti a ostatních dokumentů11 

1. Vzor žádosti resp. nevyplněnou elektronickou žádost má žadatel k dispozici v dotačním portálu 

Karlovarského kraje. Vzory příloh k žádosti jsou součástí tohoto dokumentu.  

 

2. Dotační program je k dispozici v listinné podobě na odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „OŽPZ“) a v elektronické podobě na internetových stránkách kraje http://www.kr-

karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx. Informace o dotačním programu může 

žadatel získat také na informačním portálu kraje http://programy.kr-karlovarsky.cz. 

 

Čl. XI. 

Použití, kontrola a finanční vypořádání poskytnuté dotace 

1. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) odpovídá 

za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví. 

 

2. Kontrolu dle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů vykonávají mj. pověření 

zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů kraje. 

 

3. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku 

předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných kontrolních orgánů kraje k nahlédnutí 

                                                           
11 § 10c odst. 2 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
http://programy.kr-karlovarsky.cz/
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veškeré originální doklady týkající se poskytnuté dotace. Na vyžádání předloží i ostatní originální 

účetní doklady.  

 

4. Příjemce je povinen předložit odboru OŽPZ žádost o platbu na předepsaném formuláři, který  

je přílohou vyhlášení dotačního programu, a to nejpozději do termínu stanoveného 

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Příjemce k žádosti o platbu musí předložit kopie 

veškerých dokladů a další podklady prokazující skutečné náklady realizace projektu ve výši 

poskytnuté dotace. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě 

(bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k finančnímu 

vypořádání dotace jako uznatelný výdaj. 

 

Je-li předložená žádost o platbu neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel 

dotace žadatele (telefonicky a následně elektronickou poštou) k odstranění nedostatků, a to nejpozději 

ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy elektronickou poštou k odstranění vad nebo 

doplnění žádosti o platbu. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě, 

nárok na dotaci zaniká. 

 

Uvedení nepravdivých skutečností nebo porušení povinností, které vyplývají z pravidel či ze smlouvy, 

je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a žadatel (příjemce 

dotace) nese důsledky s tím spojené. (příjemce dotace) nese důsledky s tím spojené. 

 

 

Čl. XII. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí nevzniká uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech. 

 

2. Dotační program se přijímá pro období od 1. 1. 2022. 

 

3. Usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21, ze dne 1. 11. 2021, se ruší Program  

na podporu včelařství, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 371/09/17, ze dne 7. 9. 

2017. 

 

4. Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21, ze dne 1. 11. 

2021. 

 

5. Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení.  

 

6. Dotační program je k dispozici na OŽPZ nebo v elektronické podobě na internetových stránkách 

kraje http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx. 

 

7. Na příjemce dotace, kteří obdrželi dotaci před vyhlášením tohoto dotačního programu, se vztahují 

práva a povinnosti, které vyplývají z dotačního programu účinného před vyhlášením tohoto 

dotačního programu. 

 

 

 

Přílohy: 

 
1. Vzor žádosti o dotaci 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx

