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Výtah – zaměření na obor včelařství 

5.2.3. Intervence v sektoru včelařství 
Fond  

EZZF  

Typ intervence  a) technická pomoc včelařům a 
organizacím včelařů;  
b) opatření k boji proti škůdcům a nákazám 
napadajícím úly, zejména varroáze;  
c) racionalizace kočování včelstev,  
d) obnova včelstev;  
e) úhrada nákladů na rozbory medu.  

Územní rozsah  ČR (národní)  

Odpovídající Specifické cíle a relevantní 
sektorové cíle  

b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat 
konkurenceschopnost, včetně většího 
zaměření na výzkum, technologie a 
digitalizaci  

Výsledkový ukazatel(e)  R.9 Modernizace zemědělských podniků  

Způsobilí příjemci (podpory/podporované 
služby)  

Žadatelem/příjemcem dotace v uskupení 
může být:  
- Chovatelé včel  
- Včelařské spolky (včelařské kroužky, 
pořadatelé vzdělávacích akcí pro 
chovatele včel)  
 

Popis návrhu/požadavků intervence, které zajistí efektivní příspěvek k cíli 

Účelem podpory je:  

• zajistit a stabilizovat stavy včelstev; zajistit soběstačnost v produkci medu; zajistit 

propagaci včelích produktů; zajistit pořízení nových zařízení pro chovatele včel 

pro získávání a zpracování medu a včelích produktů; zajistit vzdělávání a 

organizaci včelařských kroužků pro děti a mládež, což pozitivně ovlivní podporu 

regionálních vzdělávacích aktivit pro nevčelařskou a začínající včelařskou 

veřejnost; zajistit systém vzdělávání za účelem zvyšování odborné úrovně 

chovatelů včel a v neposlední řadě i podporu spotřeby českého medu a prodeje 

tuzemských včelích produktů. Intervence cílí na zlepšení obecných podmínek pro 

produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Intervence dále cílí na 

změnu konzervativního přístupu k některým novým včelařským poznatkům a 

zrychlení aplikace poznatků z vědeckých pracovišť do praxe. Intervence rovněž cílí 

na snížení věkové struktury chovatelů včel na území České republiky. Intervence 

cílí k podpoře zdravého životního stylu a využití léčebných účinků medu a včelích 

produktů. Intervence cílí k podpoře a propagaci včelařství a souvisejících 

produktů na území České republiky. Cílem intervence je rovněž zajistit 

odpovdající zdravotní stav včelstev na území České republiky, což pozitivně 

ovlivní udržitelný chov včel. Intervence cílí na posílení zodpovědného přístupu 

všech chovatelů jakožto možných zdrojů nákazy a rozšiřování nákazy. Intervence 

cílí na zajištění prevence proti šíření nemocí v chovech včel.  



• zajistit pořízení specializovaných zařízení pro kočování se včelstvy, což pozitivně 

ovlivní technické včelařské zázemí pro chovatele včel, potřebě obnovy a 

modernizace technického vybavení a modernizace včelařského provozu. 

Intervence cílí na podporu kočování se včelstvy jako nástroje zajišťujícího využití 

včelí pastvy ze vzdálenějších zdrojů, včetně zajištění opylení hmyzosnubných 

plodin, a to při vědomí všech problémů souvisejících s nastávající klimatickou 

změnou.  

• zajistit podporu chovu včelích matek podpořením chovu včelích matek plemene 

včely kraňské, což pozitvně ovlivní vytváření podmínek pro udržitelný chov včel, 

podporu zdravotního stavu včelstev, a tím i rentabilitu chovu včel a také 

šlechtitelské práce v chovu včelích matek, včetně zajištění genetické kvality tohoto 

plemene. Intervence cílí na zlepšení respektování biologické zákonitosti chovu a 

vývoje včel vedoucí ke snížení stresových situací ve včelstvu, snížení možnosti 

onemocnění včelstev a také na zvýšení kvality chovu, což je předpoklad pro 

kvalitní generaci dlouhověkých včel (zimní generace včel), která dává základ 

chovu včel v dalším roce.  

• zajistit kvalitu medu a ostatních včelařských produktů úhradou nákladů na 

fyzikálně chemický rozbor medu nebo rozbor medu na přítomnost spór 

Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona 

upravujícího technické požadavky na výrobky, což pozitivně ovlivní podporu 

spotřeby českého medu a prodeje tuzemských včelích produktů. Intervence cílí 

zejména na zajištění kvality medu a včelích produktů, což ve svém důsledku má 

pozitivní vliv na konečného spotřebitele (nepřímá podpora pro zvyšování 

produkce medu a včelích produktů). Intervence cílí na změnu konzervativního 

přístupu k některým novým včelařským poznatkům a metodám.  

Podmínky způsobilosti:  

Bližší podmínky týkající se způsobilosti budou upraveny nařízením vlády. Podmínky 

stanovené v nařízení vlády budou vytvořeny ve spolupráci orgánů státní správy se 

včelařskými subjekty. Na základě schváleného nařízení vlády by měly být na základě 

podaných žádostí následně prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního 

fondu vypláceny finanční podpory.  

Výše platby/způsobilé náklady:  

Výše platby a způsobilé náklady jsou a budou definovány na základě jednoltivých 

opatření stanovených národními právními předpisy.  

 

 

 

 



Výstupové ukazatele:  

 

O.35 Počet opatření k zachování/zlepšení podmínek včelařství  

 
Plánované jednotkové 
částky pro podporu a 
roční indikativní 
finanční alokace pro 
intervenci Plánovaný 
rozsah jednotky/tek nebo 
finanční alokace  

2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  

 
Technická pomoc (EUR)  
 

       

 
Opatření k boji proti škůdcům 
a nákazám, zejména 
varroáze (EUR)  

       

Racionalizace kočování 
včelstev (EUR)  

       

Obnova včelstev (EUR)  
 

       

Náhrada nákladů na 

rozbory medů 

       
 

 
 
Obhajoba výše podpory/podpor:  
Maximální odchylka x %  

Roční plánované výstupy 

pro každý titul/záměr 

Roční plánované výstupy  

2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  

O.35 Počet opatření k 

zachování/zlepšení 

podmínek včelařství  

5        

 
 
 
 
 
 
 
 



Doplněk – vztah ke včelařství 

Odvětvové intervence v sektoru včelařství str: 22 
 

Intervence do sektoru včelařství mají zlepšit zejména obecné podmínky pro produkci 

včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Je třeba zajistit zvýšení udržitelnosti 

chovu včel, včetně zajištění jejich odpovídajícího zdravotního stavu s cílem 

produkovat kvalitní med a ostatní včelí produkty.  

Intervence cílí na posílení zodpovědného přístupu některých chovatelů jakožto 

možného zdroje nákazy.  

Potřeba zajistit a stabilizovat stavy včelstev.  

Intervence cílí na změnu konzervativního přístupu k některým novým včelařským 

poznatkům a metodám.  

Inovace v zemědělství str.  23 

Potřeba zajistit odpovídající odbornou úroveň včelařů. Intervence cílí na změnu 

konzervativního přístupu k některým novým včelařským poznatkům a zrychlení 

aplikace poznatků z vědeckých pracovišť do praxe.  

Tabulka 1. Přehled sektorově-specifických intervencí a jejich cílů Společná organizace  

Str: 86 

VČELY 

Intervence v sektoru včely v rámci SOT  

- podpora technické pomoci, racionalizace kočování včelstev, obnovy 

včelstev, 

 boje proti varroáze a na úhradu nákladů na rozbor medu.  

 

Popis potřeb a zdůvodnění sektorových intervencí 

Včely  str. 89 

Intervence podporuje především chov zdravých silných včelstev, která jsou z hlediska 

přírodních cyklů nenahraditelná jako opylovači. S tím souvisí i technická pomoc a 

osvěta a v neposlední řadě také produkce bezpečného a kvalitního medu a jeho 

rozbory.  


