
Vypořádání připomínek k zápisu z 1. jednání MV SP SZP 2023–2027 

 
 

 
 
  Řídící orgán  : Ministerstvo zemědělství ČR 
 
 
  Operační program : Strategický plán společné zemědělské politiky 
 
 
  Datum konání MV : 15. prosince 2022 
 
  
  Místo konání MV : online přes MS TEAMS 

                                  
 

 

 
 Vypořádání připomínek vypracoval:  
 
 Jméno:   Ing. Marek Matějčík 
 
  Datum:   16. 1. 2023 
 
  Schválil: 
 
  Jméno:   Ing. Josef Tabery 
 
  Datum:   16. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

 



Jméno/ Instituce Připomínka Vypořádání 

Michal Gebhart (SPÚ) Na str. 9. u vyjádření u Josefa Teberyho upravil vyjádření:“ Uvedl, že objem finančních 
prostředků na pozemkové úpravy činí cca 105 mil. EUR, tedy cca 2,7 mld. Kč. Dále zmínil, 
že se ale nejedná o jediný zdroj financování pozemkových úprav, ale že zde jsou ještě 2 
oblasti pro příští rok, ze kterých lze čerpat. Uvedl, že zde stále běží miliardová alokace z 
Národního plánu obnovy, kde je SPÚ rovněž žadatelem. Příští rok ještě budou dobíhat 
pozemkové úpravy v rámci stávajícího PRV s rozpočtem cca 564 mil. Kč.“ 
 

 

Připomínky budou upraveny v textu. 

Petr Chalupa (MZe) Na st. 20 upravil a doplnil své vyjádření: „V prezentaci zmínil, že hlavní změny nařízení 

vlády oproti současnému NV 148/2019, se týkají žádosti o dotaci a termínů podání. Uvedl, že 

všechny žádosti o dotaci se musí vždy doručit do 31. července za předchozí rozhodné 

období. Další novinkou je, že žadatelem o dotace mohl být vždy včelařský spolek, který 

sdružuje nejméně 500 chovatelů včel, kteří jsou evidováni podle plemenářského zákona. 

Nově mohou žádat o dotace již spolky, které sdružují nejméně 100 chovatelů včel, kteří jsou 

evidovaní podle plemenářského zákona v návaznosti na podmínky stanovené novelou 

zákona, v případě intervencí Investice do hmotného majetku a Racionalizace kočování 

včelstev mohou být žadatelem i fyzické či právnické osoby. Žádost bude nově podávána 

prostřednictvím Portálu farmáře.  

Dále uvedl hlavní novinky v rámci jednotlivých intervencí. V rámci intervence školení pro 

včelaře a výstavnictví bude podporováno vzdělávání pro chovatele včel, a to jak prezenční, 

tak distančních formou. Nebude podporovaná propagace.  

V případě intervencí Investice do hmotného majetku a Racionalizace kočování včelstev byla 

zmíněna další změna, kterou je podpora zařízení, kde žádost bude v celkové hodnotě 

nejméně 10 000 Kč. Dotaci na zařízení pořízená jedním chovatelem včel lze poskytnout v 

jednom rozhodné období pouze na základě jedné žádosti. To znamená, že chovatel včel 

nemůže žádat v rámci dané intervence jednou přes spolek a jednou sám na sebe jakožto 

fyzická nebo právnická osoba.  

Uvedl další intervenci, kterou je boj proti včelím nákazám. Řekl, že zde došlo k drobné změně 

a nově budou hrazeny náklady na pořízení veterinárního léčivého přípravku s účinnou látkou 

proti včelím nákazám registrovaného Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv, nebo biocidního přípravku povoleno Ministerstvem zdravotnictví na včelí úly. 

V případě této intervence došlo ke změně poměru financování, a to na úroveň 50:50 (podpora 

EU: podpora ČR).“ 

 

 

 

 

 

 

Připomínky budou upraveny v textu. 

Linda Stuchlíková (MŽP) Na st. 4 upravila své vyjádření: „Pokud by se uvažovalo o doplnění, tak by bylo 

nejvhodnější oslovit Zelený kruh, který sdružuje celou řadu nevládních organizací, má tedy 

celostátní působnost.“ 

Připomínky budou upraveny v textu. 

 


