


Pravidla administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb.  

Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA pro přechodné období od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022

PREAMBULE 
1. Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA je žadatelem (dále jen spolek MÁJA) o dotaci podle 

Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. (dále také jen NV č. 148/2019 nebo NV) pro opatření Technická 
pomoc – pořízení nového zařízení pro chovatele včel.


2. Poskytovatelem dotace podle NV je Státní zemědělský a intervenční fond (dále jen SZIF).

3. Tato Pravidla upravují podmínky, za jakých spolek MÁJA bude administrovat dotaci 

uvedeného opatření NV pro konečné příjemce dotace, členy i nečleny spolku MÁJA v 
přechodném období od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022.


4. Spolek MÁJA není vůči poskytovateli dotace v postavení zástupce konečného příjemce 
dotace. Spolek MÁJA je prostředníkem mezi konečným příjemcem a poskytovatelem dotace.


 

TERMÍNY  
5. Požadavky konečných příjemců na formuláři uvedeném na http://www.majabee.cz/dotace 

přijímá spolek MÁJA v daném přechodném období od 1. 9. 2022 do 2. 12. 2022 (při odeslání 
doporučenou poštou platí poštovní razítko s datem nejpozději 1. 12. 2022). Společně s 
formulářem požadavku konečného příjemce doručí konečný příjemce spolku MÁJA Čestné 
prohlášení konečného příjemce, které se nachází na http://www.majabee.cz/dotace.


6. Všechny povinné přílohy (dále také jen „příslušenství“) musí konečný příjemce dodat spolku 
MÁJA nejpozději 2. 12. 2022 (při odeslání doporučenou poštou platí poštovní razítko s datem 
nejpozději 1. 12. 2022). Povinnými přílohami jsou:


- Soupiska pořízeného zařízení,

- originální daňové/účetní doklady o pořízení a doklady o úhradě (ke každému zařízení),

- fotodokumentace a technická dokumentace k zařízení dle bodu 5.1. přílohy požadavku nebo 

5.2. přílohy požadavku ve formuláři požadavku.


ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY  
7. Zúřadování dotace podle NV č. 148/2019 zajišťuje spolek MÁJA pro chovatele včel sdružené 

ve spolku MÁJA bez administrativního poplatku.

8. Pro chovatele včel, kteří nejsou sdruženi ve spolku MÁJA, zajišťuje spolek MÁJA zúřadování 

dotace podle NV č. 148/2019 za následující administrativní poplatky:

• Opatření Technická pomoc – pořízení nového zařízení pro chovatele včel: 


Základní administrativní poplatek činí 500 Kč při požadavku na 1 (jedno) nové zařízení + 
400 Kč za každé další jednotlivé zařízení.


9. Příslušná částka administrativního poplatku bude konečným příjemcem poukázána na účet 
spolku MÁJA č. 264291745/0300 nejpozději do 2 kalendářních dnů od data odeslání případně 
osobního předání formuláře požadavku spolku MÁJA, jako variabilní symbol chovatel použije své 
registrační číslo chovatele, které uvedl ve formuláři požadavku. 

10. Spolek MÁJA vydá k platbě administrativního poplatku doklad, který bude distribuován na e-
mail plátce uvedený ve formuláři požadavku. 

11. Jestliže se příslušný administrativní poplatek neobjeví na účtu spolku MÁJA dle uvedených 
pravidel, nebude spolek MÁJA požadavek konečného příjemce administrovat.

12. Po započetí administrace se administrativní poplatek nevrací. Započetím administrace se 
rozumí doručení formuláře požadavku spolku MÁJA.




   

DORUČENÍ  
13. Formulář požadavku a jeho příslušenství může konečný příjemce poslat případně doručit 
osobně do sídla spolku MÁJA (Kožlany č. p. 48, okres Plzeň-sever) na papíře nebo elektronicky 
při dodržení těchto pravidel:


• Formulář požadavku na papíře musí být řádně a kompletně vyplněn a opatřen originálním 
podpisem konečného příjemce, který originální formulář zašle doporučenou poštou na 
adresu Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA, Kožlany č. p. 48, PSČ 33144. Hned po odeslání 
v tentýž den nebo nejpozději druhý den po odeslání informuje konečný příjemce spolek 
MÁJA o odeslání formuláře požadavku na e-mail spolek@majabee.cz. 


• Řádně vyplněný a podepsaný formulář požadavku na papíře lze doručit do uvedeného 
sídla spolku MÁJA osobně po předchozí dohodě na mobilním telefonu 731 440 599.


• Formulář požadavku zaslaný elektronicky musí být řádně a kompletně vyplněn a 
podepsán platným viditelným elektronickým podpisem konečného příjemce, který 
formulář zašle jako .pdf s platným viditelným elektronickým podpisem do datové schránky 
spolku MÁJA, přičemž konečný příjemce musí použít k odeslání pouze vlastní, tj. osobní 
datovou schránku.


• Veškeré příslušenství formuláře požadavku musí být originální/s originálním podpisem 
nebo úředně ověřené.


KONTROLA 
14. Konečný příjemce je povinen v průběhu administrace dotace umožnit Spolku MÁJA kontrolu 
nového zařízení a kontrolu počtu včelstev. 

15. Neumožnění kontroly nebo zjištění nesrovnalostí vůči požadavku konečného příjemce při 
kontrole opravňují Spolek MÁJA odmítnout administraci dotace. 

16. Konečný příjemce je povinen umožnit kontrolu poskytovateli dotace dle NV a dalších předpisů 
souvisejících s dotací.

 

ROZHODNUTÍ O VÝŠI DOTACE 
17. SZIF vydá správní rozhodnutí, jehož obsahem je výčet výše poskytnuté dotace pro jednotlivé 
konečné příjemce. 

18. Spolek MÁJA vyrozumí jednotlivé konečné příjemce, jimž nebylo zcela vyhověno, o 
rozhodnutí, která se jich týkají. 

19. Konečný příjemce má právo se prostřednictvím Spolku MÁJA proti rozhodnutí SZIFu odvolat.

20. Spolek MÁJA z vlastní iniciativy odvolání nepodává.

 

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA A PŘÍRUČKY SZIF, které uvádějí pravidla předmětné dotace

Úplné znění Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. najdete zde:https://www.szif.cz/cs/CmDocument?
rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F133
3533975961%2F1396359396547%2F1563803630992.pdf

Kompletní znění pravidel čerpání dotace dle NV najdete v příručkách SZIF v těchto odkazech:

Příručka pro chovatele včel: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?
rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F162
9697724316%2F1639141038431.pdf

Příručka pro žadatele: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?
rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F156
8186072202%2F1629698866275.pdf


Vydal Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA V Kožlanech dne 31. 8. 2022
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