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Plzeňský kraj 
sídlo:  Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmanky pro oblast 

životního prostředí, zemědělství, evropských 
záležitostí a regionálního rozvoje 

IČO:   70890366 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:                                1063003350/5500 
 

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
 
a 
 
 
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Domažlice  
sídlo:   Náměstí 1, 345 06  Kdyně 
k podpisu smlouvy oprávněni:  Karel Strnad, předseda 
  Jaroslav Císař, jednatel 
IČO:   00434451 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  162188413/0300  
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,  
vložka 41616 
 

na straně druhé jako příjemce finanční dotace 
(dále jen „Příjemce“) 
 

 

uzavírají podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech“), a ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tuto  

 

S M L O U V U 

o poskytnutí účelové dotace 

č. 09942021  
 
 
 

I. Předmět smlouvy  
 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také „dotace“) určené 
jako finanční příspěvek k úhradě nákladů jednotlivých začínajících a stávajících 
včelařů na pořízení nástavkových úlů, včelařských pomůcek a vybavení a k úhradě 
nákladů Příjemce na administraci a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti 
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závažným onemocněním včelstev, jako je mor včelího plodu a varroáza (dále též „účel 
dotace“), vše dle podrobné specifikace uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2021), schválených usnesením RPK 
č. 231/21 ze dne 18. 1. 2021 (dále jen „Pravidla“), která byla zveřejněna dle ustanovení 
§ 10c odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech a dále na dotačním portálu 
Plzeňského kraje v aplikaci eDotace. Podkladem pro poskytnutí účelové finanční 
dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí dotace (číslo žádosti 0521V00006 
ze dne 23. 2. 2021) podaná prostřednictvím aplikace eDotace. Předmět smlouvy dle 
tohoto článku bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce. 

 
 
 

II. Základní ustanovení 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 350 133 Kč  
(slovy: tři sta padesát tisíc jedno sto třicet tři korun českých) Příjemci jako 
účelovou dotaci pro účel uvedený v článku I. této smlouvy, a to za podmínek 
stanovených touto smlouvou a Pravidly. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.  

2. Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše 
uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly.  

3. Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci do 
30. 11. 2021 (dále také i „termín realizace“). Příjemce je povinen realizovat 
předmět smlouvy tak, aby účelu uvedeného v článku I. této smlouvy bylo 
dosaženo nejpozději do termínu realizace. Dotace může být použita ke krytí 
nákladů předfinancovaných Příjemcem v období od 1. 1. 2021 do doby jejího 
převedení na účet Příjemce. 

4. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele, že obdržel dotaci na shodný účel 
dotace od jiného subjektu. Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací 
poskytnutých na účel dotace od Poskytovatele a jiných subjektů nepřekročila 
100 % celkových nákladů na účel dotace. Příjemce je povinen zajistit, aby 
finanční příspěvek na předmět příspěvku specifikovaný v Pravidlech neobdržel 
ten včelař, který odmítl účast na plošném laboratorním vyšetření na nákazu moru 
včelího plodu hrazeného z rozpočtu Plzeňského kraje 2019/2020, nebo který na 
shodný předmět příspěvku obdržel finanční podporu od jiného subjektu či obdržel 
finanční podporu na podporu včelařství od Poskytovatele v rozmezí let 2012-
2020. V případě porušení povinnosti dle věty prvé tohoto odstavce je Příjemce 
povinen vrátit dotaci v celé výši, v případě porušení povinnosti dle věty druhé 
tohoto odstavce je povinen vrátit část dotace, která přesahuje 100 % celkových 
nákladů na účel dotace, v případě porušení povinnosti dle věty třetí tohoto 
odstavce je povinen vrátit část dotace Poskytovateli, kterou ve formě finančního 
příspěvku na předmět příspěvku poskytl včelaři, který na shodný předmět 
příspěvku obdržel finanční podporu od jiného subjektu. 

5. Finanční prostředky budou jednorázově poukázány na účet Příjemce 
specifikovaný v identifikaci smluvních stran této smlouvy, nebo na jiný účet 
Příjemce, o němž bude Poskytovatele písemně informovat spolu s potvrzením 
o jeho zřízení, a to nejpozději do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy. 
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III. Logo Poskytovatele 
 

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity účelu dotace uvádět, že byl 
uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.  
 

2. Příjemce se zavazuje, s ohledem na charakter realizace účelu dotace: 

a) viditelně umístit logo Plzeňského kraje na propagační materiály 
související s účelem dotace, 

b) umožnit Poskytovateli kontrolu realizace předmětu smlouvy (během i po) 
za účasti Příjemce. 

3. Příjemce se zavazuje, že: 

a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo 
poskytnuto, 

b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; 
zejména že užitím loga Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo 
poškození dobré pověsti nebo dobrého jména Plzeňského kraje, 

c) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám, 

d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga 
Plzeňského kraje schválená Radou Plzeňského kraje usnesením  
č. 360/09 ze dne 6. 4. 2009, ve znění usnesení Rady Plzeňského kraje 
č. 3588/11 ze dne 21. 4. 2011, zveřejněná na portálu Plzeňského kraje.  

4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s Pravidly Rady 
Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a v souladu s veřejným 
pořádkem vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“). Příjemce 
je povinen umožnit kontrolu užívání loga. 

5. Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě, realizaci a propagaci účelu dotace 
specifikovaného v čl. I. této smlouvy nebudou užity protiprávní jednání 
spočívající v nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné 
nevhodné způsoby obtěžující fyzické a právnické osoby.  

 
 
 

IV. Schválení poskytnutí dotace 
 

Poskytnutí účelové finanční dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 198/21 ze dne 19. 4. 2021 
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

V. Povinnosti Příjemce a následky jejich porušení 
 

1. Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování 
účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití 
prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité 
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částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně 
a účelně. V případě porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného 
použití prostředků dotace uloží KÚPK odvod Příjemci ve výši  40 % dotace.  

2. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést jej řádně. Pokud je 
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést ji řádně. Příjemce 
se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního 
účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové 
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání 
dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i 
když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce uloží 
KÚPK odvod Příjemci ve výši 5 % dotace. 

3. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli v termínu do 30. 11. 2021 finanční 
vypořádání dotace (dále jen „vyúčtování“) v elektronické formě 
prostřednictvím aplikace eDotace, tj. vyúčtování skutečných nákladů celého 
předmětu dotace a použití předmětu dotace, tedy doložit jmenný seznam včelařů 
potvrzující převzetí sazbové podpory dle předmětů příspěvku a výčtem předmětů 
příspěvku a nákladů na ozdravná a preventivní opatření, dále vložit (naskenovat) 
do aplikace eDotace kopie účetních dokladů potvrzujících nákup pomůcek 
a vybavení na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným 
onemocněním včelstev. Jmenný seznam včelařů – příloha 1.c smlouvy, bude 
vložen nejen jako oskenovaný dokument včetně data, podpisu statutárního 
zástupce a razítka, ale i formou souboru strojově čitelného, jako například .xls, 
.xlsx. Závěrečné vyúčtování bude vlastnoručně podepsáno osobami oprávněnými 
jednat jménem Příjemce dotace (dle stanov) a potvrzeno razítkem Příjemce dotace. 
Závazný formulář pro vyúčtování dotace, výčet předmětů příspěvku a nákladů na 
ozdravná a preventivní opatření, a jmenného seznamu tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí. 

4. Příjemce dotace se dále zavazuje vyžádat si od jednotlivého včelaře, kterému je 
poskytnut ze strany Příjemce finanční příspěvek doklad o pořízení předmětu 
příspěvku a včelařem vyplněný závazný formulář „Potvrzení o převzetí finančního 
příspěvku z dotačního programu Podpora včelařství (2021)“, v němž včelař 
zejména prohlásí, že je/není členem Českého svazu včelařů, z.s., základní 
organizace v územní působnosti Příjemce dotace, že bude aktivně včelařit 
ve správním obvodu Plzeňského kraje po dobu minimálně 3 let od převzetí 
finančního příspěvku a že předmět příspěvku bude mít ve svém vlastnictví po dobu 
3 let a bude jej aktivně užívat, a dále uvede registrační číslo chovatele (dále také 
„potvrzení“). Součástí potvrzení bude rovněž závazek vrátit poskytnutý finanční 
příspěvek v případě, že nesplní výše uvedené a povinnost včelaře strpět 
v následujících třech letech od převzetí finančního příspěvku kontrolu řádného užití 
finančního příspěvku. Závazný formulář potvrzení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a je její nedílnou součástí. 

5. V případě, že vyúčtování dotace nebude v řádné lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto 
článku předloženo či bude předloženo Poskytovateli pouze z části, bude Příjemce 
vyzván KÚPK k předložení kompletního vyúčtování v náhradní lhůtě. Pokud 
Příjemce nepředloží Poskytovateli kompletní vyúčtování ani v této náhradní lhůtě, 
je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli. 
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6. Pokud by byly finanční příspěvky poskytnuty Příjemcem včelaři v rozporu s touto 
smlouvou nebo Pravidly, je Příjemce povinen dotaci vrátit Poskytovateli ve výši 
neoprávněně použité částky ve lhůtě určené v písemné výzvě KÚPK.  

7. Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený za použití dotace (finančního 
příspěvku od Příjemce) včelařem nesmí být bez písemného souhlasu 
Poskytovatele po dobu 3 let od poskytnutí dotace převeden, pronajat ani jinak dán 
k dispozici třetí osobě odlišné od včelaře, který obdržel finanční příspěvek určený 
na účel dotace od Příjemce. V případě porušení této povinnosti uloží KÚPK odvod 
Příjemci ve výši finančního příspěvku, který byl poskytnut včelaři na předmětný 
majetek. 

8. Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména pojistné, pokuty, penále, náhradu 
škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, 
správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary; pokud je Příjemce 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, plátcem nebo se jím v průběhu realizace účelu dotace stane, a může 
uplatnit nárok na odpočet daně, nelze z dotace hradit část nákladů odpovídajících 
výši uplatněného nároku na odpočet daně. V případě pochybnosti, zda lze náklad 
z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně 
KÚPK.  

9. V případě, že nedojde k uskutečnění účelu dotace, na který byla dotace 
poskytnuta do 30. 11. 2021, je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši 
Poskytovateli. V případě, že finanční prostředky nebudou do této doby vyčerpány 
v plné výši, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace 
ve lhůtě do 31. 12. 2021. 

10. Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž 
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, a mohly mít vliv na 
poskytnutí dotace. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit včetně úroku podle zákona 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je 
povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s realizací účelu dotace spáchá trestný 
čin.  

11. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení 
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele, 
popřípadě ve lhůtě určené v písemné výzvě KÚPK nebo platebním výměru. V roce 
poskytnutí dotace na č. ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank 
a.s., jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank 
a.s. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce. Příjemce dotace je povinen 
současně s realizovanou platbou zaslat písemné avízo na Odbor ekonomický 
KÚPK a v kopii na vědomí Odboru životního prostředí KÚPK. 

12. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
se dozví o změnách, písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti, 
které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů  
o Příjemci (zejména změna IČO, bankovního čísla, změna osoby oprávněné jednat 
jménem Příjemce, změna v plátcovství DPH, atd.). Je-li Příjemcem dotace 
právnická osoba, je Příjemce povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické 
osoby s likvidací oznámit tyto skutečnosti Poskytovateli, podat vyúčtování dotace 
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k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace, která nebyla 
vyčerpána před rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace. V případě 
pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží KÚPK odvod Příjemci 
ve výši 5 % dotace.  

13. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy 
k vrácení dotace nebo její části podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlech, učiní tuto výzvu jménem Poskytovatele KÚPK. 
V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace 
Příjemcem Poskytovateli, popř. nevyhovění výzvě k provedení opatření k nápravě, 
postupuje KÚPK způsobem uvedeným v ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech, ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu 
a penále do rozpočtu Poskytovatele. 

14. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn použít pro své potřeby 
materiály získané v souvislosti s realizací účelu dotace (zejména k propagaci). 

15. Poskytovatel dotace je povinen zveřejnit uzavřenou dotační smlouvu v souladu 
s ustanovením § 10d zákona o rozpočtových pravidlech, a podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Příjemce dotace výše uvedené bere 
na vědomí. 

16. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

17. Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě, realizaci a propagaci účelu dotace 
specifikovaného v článku I. této smlouvy nebudou užity protiprávní jednání 
spočívající v nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné nevhodné 
způsoby obtěžující fyzické a právnické osoby.  

18. Na poskytnutí dotace není právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok na 
poskytnutí další dotace v případě, že dotovaný předmět/účel bude pokračovat 
v dalších letech.  

19. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona. 

20. Poskytovatel je oprávněn provádět prostřednictvím KÚPK kontrolu užití účelové 
finanční dotace dle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole. Příjemce je 
povinen umožnit Poskytovateli kontrolu správnosti využití poskytnuté dotace podle 
tohoto zákona poskytnutím potřebných informací v průběhu čerpání dotace, a to 
do doby tří let od termínu realizace stanoveného touto smlouvou v čl. II. odst. 3. 
Kontrolu provádí Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Po tuto 
dobu je Příjemce také povinen uchovávat originály dokladů, které souvisí 
s poskytnutou dotací. 

21. V případě porušení povinností jednotlivého včelaře, ke kterým se zavázal 
v potvrzení, je Příjemce dotace povinen vrátit Poskytovateli dotace část poskytnuté 
dotace odpovídající součtu příspěvků poskytnutých jednotlivým včelařům, kteří své 
povinnosti porušili. Výjimkou z povinnosti vrátit část dotace podle tohoto bodu 
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Poskytovateli jsou pouze níže uvedené případy, které znemožňují splnění 
povinnosti uvedené v potvrzení:  

a) úmrtí včelaře, 
b) dlouhodobá pracovní neschopnost včelaře (pro účely této smlouvy se za 

dlouhodobou pracovní neschopnost považuje pracovní neschopnost 
delší než 1 rok), 

c) vážná živelná katastrofa, která významně zasáhla včelstva nebo 
včelařská zařízení včelaře, 

d) nákaza, která postihla včelstva včelaře (mor včelího plodu), 
e) krádež předmětu příspěvku dostatečně doložená včelařem. 

 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení  
 

1. Dle ustanovení § 164 odst. 2 správního řádu platí, je-li veřejnoprávní smlouva 
podepsána Poskytovatelem a následně zaslána k podpisu Příjemci, je smlouva 
uzavřena dnem doručení zpět Poskytovateli. V případě, kdy je smlouva uzavírána 
za přítomnosti Poskytovatele i Příjemce, nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, kdy Příjemce poruší 
smluvní povinnost z této smlouvy vyplývající či nedodrží podmínku danou Pravidly. 
Příjemce je oprávněn a zároveň povinen smlouvu vypovědět, rozhodne-li se po 
uzavření této smlouvy odstoupit od realizace účelu dotace. Výpověď musí mít 
písemnou formu a běh výpovědní lhůty činí 15 dnů ode dne doručení písemné 
výpovědi druhé straně. 

4. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je řádně a podrobně 
seznámen s podmínkami poskytování dotace dle Pravidel a bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas 
a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této 
smlouvy.  

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

6. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení 
smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé 
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým 
právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem. 

8. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo 
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. 
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů 
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem 
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
a. příloha č. 1 – závazný formulář pro vyúčtování dotace, výčet předmětů 

příspěvku a nákladů na ozdravná a preventivní opatření, jmenný seznam 
b. příloha č. 2 – závazný formulář „Potvrzení o převzetí finančního příspěvku 

z dotačního programu Podpora včelařství (2021)“ 
 
 

Za Příjemce: Za Poskytovatele: 
 
V Domažlicích dne 20. 5. 2021 V Plzni dne 12. 5. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
………………………............... …………………………..…...……   
Karel Strnad Ing. Josef Bernard 
předseda    náměstek hejtmanky pro oblast  
    životního prostředí, zemědělství,  
    evropských záležitostí  
    a regionálního rozvoje 
 
 
 
 
 
…………………….….............. 
Jaroslav Císař 
jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1 

S M L O U V Y 

č. 09942021 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního 
programu Podpora včelařství (2021) 

 

 

Vyúčtování dotace 
 

 

Příjemce: Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Domažlice 

se sídlem: Náměstí 1, 345 06  Kdyně 

IČO: 00434451 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 162188413/0300 

- je/není * plátcem daně z přidané hodnoty (* nehodící se škrtněte) 

 

Jmenný seznam včelařů potvrzující převzetí sazbové podpory dle 
předmětů příspěvku 

 

 

Celková částka poskytnuté dotace: 350 133 Kč 

 

Celková částka vyčerpané a vyúčtované dotace: ........................................... Kč 

 

z toho na:  administraci: ................................... Kč 
  (tj. 2 % z celkové poskytnuté dotace) 
 
  ozdravná a preventivní opatření: ................................... Kč 

(tj. min. 2 % z celkové poskytnuté dotace po odečtení nákladů na 
administraci) 

 
  začínajícím včelařům: .......................................... Kč 

(tj. min. 10 % z celkové poskytnuté dotace po odečtení nákladů na 
administraci) 
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Přehled vyúčtování - seznam vložených účetních dokladů (kopií) do softwarové 
aplikace eDotace potvrzujících nákup pomůcek a vybavení na realizaci 
ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev 
(mor včelího plodu, varroáza): 

 

Tab. přílohy 1.a 

 

ÚČEL POUŽITÍ 

DOTACE 

 

Doklad  č. ….... 

(faktura, účetní 

doklad, atd.) 

Celková částka  

dokladu 

(v Kč) 

Poznámky 
(údaje, které 

nejsou zřejmé 

z tabulky) 

    

    

    

    

    

    

 

 
   

SOUČET    

 

 

 

................................................................ 

Datum / Podpis statutárního zástupce 

 

 

................................................................ 

Datum / Podpis statutárního zástupce Razítko 
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Tab. přílohy 1.b - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu 
Podpora včelařství (2021) 

 

 

Počet (ks) Sazba (Kč) Celkem (Kč)

nástavkové úly 2 500

pomůcky a vybavení 2 000

náklady na ozdravná 

a preventivní opatření

Výčet předmětů příspěvku a náklady na ozdravná a 

preventivní opatření - výpočet k vyúčtování

Celkem
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Tab. přílohy 1.c - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2021) 

 

 Strana přílohy:

ZO

ČSV

celkem (ks) Kč

CELKEM 0 0 0 0

RazítkoDatum / Podpis statutárního zástupce

pomůcky                             

a vyb. (Kč)

 úly

Předmět příspěvku 

Příjmení

 Podpora včelařství (2021) / Vyúčtování: Jmenný seznam včelařů potvrzující převzetí sazbové podpory dle předmětů příspěvku

Jméno
Poř.     

číslo

Příspěvek celkem              

(Kč)

začínající   

/stávající     

včelař   

(Z/S)

Rok narození
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PŘÍLOHA č. 2 

S M L O U V Y 

č. 09942021 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního 
programu Podpora včelařství (2021) 

Potvrzení o převzetí finančního příspěvku z dotačního programu Podpora 
včelařství (2021) 

Plzeňský kraj poskytl dotaci jednotlivým okresním organizacím Českého svazu včelařů 
v Plzeňském kraji z dotačního programu Podpora včelařství (2021) na podporu začínajících 
a stávajících včelařů. Toto potvrzení slouží k účelům předání a převzetí finančního příspěvku, 
který tyto okresní organizace jakožto poskytovatelé finančního příspěvku rozdělí mezi 
jednotlivé včelaře v územní působnosti této okresní organizace. 

Poskytovatel finančního příspěvku (okresní organizace): 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Domažlice 

se sídlem: Náměstí 1, 345 06  Kdyně 

IČO:  00434451 

(dále jen „poskytovatel finančního příspěvku“) 

Příjemce finančního příspěvku (včelař): 

jméno a příjmení: ..................................................................................................... 

rok narození: ..................................................................................................... 

trvale bytem: ..................................................................................................... 

č. účtu, kód banky: ..................................................................................................... 

je/ není i členem základní organizace Českého svazu včelařů, z.s.:..................................... 

registrační číslo chovatele: ................................................ 

 (dále jen „příjemce finančního příspěvku“) 

Já, níže podepsaný(á) svým podpisem stvrzuji, že: 

a) jsem jakožto začínající/stávajícíi včelař dne .................. převzal(a) od poskytovatele 
finančního příspěvku v hotovosti finanční příspěvek z dotačního programu Podpora 
včelařství (2021) v celkové výši ....................... Kč,  

b) jakožto začínající/stávajícíi včelař souhlasím se zasláním finančního příspěvku 

z dotačního programu Podpora včelařství (2021) v celkové výši ....................... Kč, na 

výše uvedený účet ve lhůtě 30 kalendářních dní od podpisu „Potvrzení o převzetí 

finančního příspěvku z dotačního programu Podpora včelařství (2021)“. 

Dále stvrzuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení nakoupil  ..... ks nástavkových úlů ve 
výši ................ Kč a za ................ Kč jsem nakoupil včelařské pomůcky a vybavení (dále jen 
„předmět příspěvku“). 



Stránka 2 z 2 

 

 

Zároveň prohlašuji, že: 
1. jsem byl(a) v den podání žádosti o finanční příspěvek starší 18 let, 

2. jsem ke dni podání žádosti o finanční příspěvek včelařil(a) max. 1 rok (u začínajících 

včelařů)/včelařil(a) déle než 1 rok (u stávajících včelařů),i  

3. jsem v období let 2012 - 2020 neobdržel(a) dotaci na podporu včelařství z rozpočtu 

Plzeňského kraje, 

4. jsem v roce 2021 neobdržel(a) dotaci na stejný předmět příspěvku z jiných zdrojů, 

5. jsem neodmítl(a) účast na plošném monitoringu proti onemocnění MVP, pořádaném 

PK 

 
Zavazuji se, že: 

1. nebudu v  roce 2021 žádat o dotaci na stejný předmět příspěvku z jiných zdrojů,  

2. budu včelařit ve správním obvodu Plzeňského kraje minimálně 3 roky od převzetí 

finančního příspěvku, 

3. budu mít předmět příspěvku ve svém vlastnictví po dobu minimálně 3 let ode dne 

převzetí finančního příspěvku a budu jej aktivně užívat k účelům, ke kterým je určen, 

4. budu mít po dobu minimálně 3 let ode dne převzetí finančního příspěvku k dispozici 

doklady o pořízení předmětu příspěvku pro případnou kontrolu. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom(a) toho, že jsem povinen/povinna v následujících 
třech letech od převzetí finančního příspěvku strpět provedení kontroly řádného užití 
finančního příspěvku ze strany poskytovatele finančního příspěvku nebo Plzeňského kraje. 
Pokud bude zjištěno, že jsem zde uvedl(a) nepravdivé údaje nebo v následujících třech letech 
od převzetí finančního příspěvku nedodržuji povinnosti, ke kterým se zde zavazuji, jsem 
povinen/povinna vrátit přijatý finanční příspěvek poskytovateli finančního příspěvku v celé jeho 
výši.  

 

V _____________ dne______________ 

 ______________________ 

příjemce finančního příspěvku 
 
 
Potvrzení o umístění nových nástavkových úlů základní organizací ČSV, z.s. 
 
ZO ČSV, z.s.: 
 

Datum vzniku členství (vyplní pouze členové): 
 

Umístění úlů (parcelní číslo, katastr. území): 
 

Zástupce ZO ČSV, z.s.: 
 

Podpis předsedy ZO ČSV, z.s., popř. jednatele: 
 

Razítko ZO ČSV, z.s. 
 

i nehodící se škrtněte 
                                                 


