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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Včelařské dotace za rok 2017 šly do koruny za včelaři 
 
V Praze dne 16. října 2017 – Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil 

administraci prvního roku nového tříletého včelařského programu na podporu chovu 

včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro 

výplatu dotací za období od 1. září 2016 do 31. července 2017. Maximální zájem 

českých včelařů dokládá kompletní vyčerpání celé alokované částky, jak tomu 

pravidelně bývá.   

 

Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého 

svazu včelařů, z. s. a týká se 5 různých opatření. Žadatel (ČSV, z. s.) obdržel  celkem částku 

67 577,5 tisíce korun, kterou následně přerozdělí chovatelům včel. Tuto částku tvoří z 50 

procent finanční prostředky EU a z 50 procent peníze z rozpočtu ČR. I po změně v administraci 

včelařských dotací pro programové období 2017 až 2019 byl zájem tuzemských včelařů 

obrovský. 

 

Nové programové období 2017 až 2019 začalo již 1. září 2016. Přehled důležitých změn v 

administraci včelařských dotací platných od roku 2017 naleznete na www.szif.cz, v záložce SZIF 

poskytuje > Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Zpravodajství. 

 

Dotace se v roce 2017 týkaly 5 následujících opatření: 

 

opatření vyplaceno v tis. Kč 

Technická pomoc 35 881,9 

Boj proti varroáze 25 574,1 

Racionalizace kočování včelstev 2 082,1 

Úhrada nákladů na rozbory medu 507,2 

Obnova včelstev 3 532,0 

 

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci 

celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc 

(s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování 

krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou koeficientem 

0,4359.  

 

Věříme, že dotace pomohly žadatelům alespoň částečně vynahradit ne právě ideální sezonu, 

kterou ovlivnily jarní mrazy a suché a chladné počasí v hlavním snůškovém období. Z hlediska 

produkce medovicových a květových medů byl podle hodnocení mnohých včelařů špatný rok. 

Všem včelařům proto přejeme hodně zdaru.   

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF 
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Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 

a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF je dále zprostředkujícím subjektem 

v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin KLASA, 

Regionální potravina a BIO. 

 

 

 


