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Obsah:

1. Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2016
Českému svazu včelařů, z.s., bylo doručeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo
5814/2016-17210 Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev.
Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti ze dne 17.10.2016 rozhodlo dne
8.11.2016 podle § 14 odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:
V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2016 na základě
§ 1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí

151 Kč

na jedno zazimované včelstvo.

Finanční prostředky na dotaci 1.D. byly rozeslány na účty ZO ČSV, z.s., dne
14.11.2016.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud nebude vyplacena celá požadovaná částka dotace 1.D. vraťte příslušnou nevyplacenou částku
dotace na účet číslo

907390/5500,

vedený u Raiffeisen BANK.

Variabilní symbol uveďte

evidenční číslo ZO ČSV, z.s. Nevyplacené finanční prostředky vraťte nejpozději do 30. listopadu 2016
včetně. Tuto skutečnost oznamte též písemně na sekretariát RV ČSV, z.s. , Křemencova 8, 115 24
Praha 1 a to na „Seznamu nevyplacené-vrácené dotace 1.D. v roce 2016 za jednotlivé včelaře“.
Zdůrazňujeme, že je nutné uvést v „Seznamu“ v záložce „Důvod“, proč nebyla dotace vyplacena
(např. úmrtí žadatele nebo nedostavení žadatele k výplatě) a datum, kdy daná situace vznikla.
Postup v programu CIS (úmrtí): v záložce „Členové“ zvolit člena, kterému bude ukončeno členství
před výplatou a to v záložce „Ostatní“ a zde je možnost označit buď vrácení dotace nebo vyplacení
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dotace (potvrzení od notáře - probíhá dědické řízení). Další podrobné informace a závazné termíny
najdete v oběžníku č. 2/2016.

2. Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D. na rok 2016
- administrace dotace 1.D.
V roce 2016 o dotaci 1.D zažádalo 52 708 včelařů s celkovým počtem 657 948 včelstev.
Přiznaná dotace 1.D. na rok 2016 je ve výši 105 000 000Kč. (V roce 2015 to bylo 80 000 000 Kč a
výpočet byl ze včelstva). 5% je určená částka na administraci dotace a to je částka 5 250 000 Kč.
Rozklad této částky odsouhlasil RV ČSV takto: 1 550 000 Kč pro ZO ČSV, 1 600 000 Kč pro OO ČSV,
2 100 000 Kč pro sekretariát ČSV.
Přerozdělení příspěvku podle nákladů na administraci dotace 1.D. v roce 2016:
Základní organizace ČSV:
Výpočet paušální částky pro ZO ČSV, která je určena na kancelářské potřeby a služby.
1 550 000 Kč : 52 613 chovatelů = 29,460399 Kč na chovatele v dané základní organizaci.
(52 708 – 22 chovatelů sdružení Zlatníky – 73 chovatelů včelařský spolek Mladá Boleslav = 52 613
chovatelů)
Okresní organizace ČSV:
Výpočet na dohody o provedení práce za zpracování administrace dotace 1.D. v roce 2016 pro
jednotlivé okresní pracovníky:
1 099 500 Kč : 52 613 chovatelů = 20,897876 Kč na chovatele v dané okresní organizaci.
Okresní organizace ČSV dále dostanou paušální částku 6 500 Kč na každý okres, která je určena na
kancelářské potřeby a služby. Výpočet je 500 500 Kč : 77 okresních organizací = 6 500 Kč.
Celkem pro okresní organizace ČSV na administraci dotace 1.D. v roce 2016:
1 099 500 Kč + 500 500 Kč = 1 600 000 Kč
Okresní organizace ČSV, z.s., zašle obratem na přiloženém formuláři nebo jenom textem podklady
pro vytvoření dohod o provedení práce.
V CIS najdete tabulku, kde bude vyčíslen počet chovatelů pro jednotlivé OO ČSV a bude zde
vypočítána částka. Pokud tato částka nebude převyšovat 10 000 Kč, zašle OO ČSV podklady pro
jednoho určeného pracovníka. Pokud částka bude překračovat 10 000 Kč nebo 20 000 Kč je nutné
zaslat údaje dvou nebo více pracovníků OO ČSV. Poznamenejte v jaké výši má být jednotlivým
pracovníkům dohoda o provedení práce vyhotovena (příklad: na okres bude výpočet 15 000 Kč, tak
zda jeden pracovník bude mít max. 10 000 Kč a druhý 5 000 Kč nebo zda bude výpočet rovným dílem,
tedy 7 500 Kč a 7 500 Kč).
Potřebné údaje o pověřeném pracovníkovi na DPP:
Pokud se bude jednat o člena RV ČSV, který dostává odměnu, již nemusíte údaje psát, stačí pouze
jméno, příjmení a výši, na kterou má být DPP sepsána.
Pokud pracovník není členem RV ČSV potřebuji zaslat tyto údaje pro vyhotovení DPP:
Titul, jméno, příjmení, datum narození, přesnou adresu včetně PSČ, číslo účtu a do poznámky zda
chce uplatnit odpočet daně a bude podepisovat prohlášení poplatníka a výši na kterou má být DPP
sepsána.
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Potřebné údaje zasílejte obratem na adresu rueckerova@vcelarstvi.cz nebo písemně na adresu
sekretariát ČSV, Ivana Rückerová, Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Sekretariát:
Částka cca 2 100 000 Kč bude rozdělena:
cca 1 700 000 Kč na mzdy a odvody z přímých mezd
cca 400 000 Kč na materiálové náklady, telefonní poplatky, poštovné náklady na přílohu časopisu,
oběžník, režie.
Předpokládá se, že se opět jako každý rok vrátí nevyplacená dotace z okresů (cca 10 000 Kč až 20 000
Kč) a ty následně využije sekretariát ČSV.
Limity výše nákladů jednotlivých základních organizací jsou uvedeny v tabulce. Tabulka je připravena
v CIS.
Sekretariát ihned po obdržení podpory včelařství od MZe ČR zašle na jednotlivé OO ČSV, z.s.,
částku určenou dle limitů stanovených v tabulkách. Částka bude sečtena i s paušálem
OO ČSV prostřednictvím svého funkcionáře, oznámí všem svým ZO ČSV, z.s., limity náhrad
nákladů a vyzve je k předložení dokladů o nákladech, které ZO ČSV vynaložila na administraci dotace
1.D. Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy
– příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, propisky, atd.), poštovné (korespondenční lístky,
poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NE
OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří prováděli kontroly stanovišť, telefonní dobíjecí
kupony, apod. ZO ČSV, z.s., předloží originály dokladů nejpozději do 30.11.2016. Vyúčtování za celý
okres musí být doručeno na sekretariát nejpozději do 15. 12. 2016. OO ČSV, z.s., si kontakt se ZO
ČSV, z.s., ve svém obvodu a průběh výplat proti dokladům nákladů zorganizuje podle místních
podmínek. Pokud ZO ČSV, z.s, nevyčerpají své limity, může je OO ČSV, z.s., použít na převyšující
náklady od jiné ZO ČSV nebo na své náklady související s administrací dotace 1.D., tak aby byla
dočerpaná celková částka dotace pro OO ČSV.
Nejpozději do 15. 12. 2016 musí být také vráceny nevyplacené částky na administraci dotace
1.D. v roce 2016 a to na účet číslo 907390/5500. Jako variabilní symbol je třeba uvést evidenční
číslo okresní organizace např. 30700.
Sekretariát pak po obdržení všech 77 vyúčtování zaslaných z okresních organizací provede
konečné vyúčtování.

Za řádné splnění úkolů všem funkcionářům děkujeme!
Za Český svaz včelařů, z. s.:

Mgr. Jarmila Machová v. r.

Ing. Petr Šerák v. r.

Předsedkyně ČSV

Tajemník sekretariátu ČSV
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údaje pro vyhotovení DPP:

Okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s.,
………………………………..
Tato tabulka slouží jako podklad pro vypracování dohody o provedení práce pro zpracování
administrace dotace 1.D. v roce 2016 do maximální výše 10 000 Kč.

Český svaz včelařů, z.s.,
Ivana Rűckerová
Křemencova 8
115 24 P r a h a 1

Věc: Pověření administrací dotace 1.D.
V roce 2016 byl administrací dotace pověřen:

Titul, jméno a příjmení
Funkce v OO ČSV, z.s., …………………..
Datum narození
Bydliště včetně PSČ
Telefon
e-mail
Bankovní spojení

Vyplněnou tabulku nebo potřebné údaje můžete zasílat i e-mailem
na adresu rueckerova@vcelarstvi.cz

V……………………..dne………………2016

……………………………………………
Podpis předsedy nebo jednatele OO ČSV, z.s.
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