Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina
Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina - 4.2 Stabilizace zemědělství a navazujícího
zpracovatelského průmyslu

ze dne 3. 11. 2015

č. 11/15

ČI. 1
Úvodní ustanovení
Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které způsobuje každoročně citelné
ztráty v chovech včel, a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Použití
preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může
hrát zásadní roli v boji s touto nákazou. Ztráty, které vznikají v souvislosti s výskytem
moru včelího plodu, nejsou jen přímé, tedy ztráty kondice včelstev a jejich užitkovosti, ale
i nepřímé, vznikající v souvislosti s likvidací ohnisek a eradikací nákazy. Omezení všech
těchto ztrát je nesporně cílem jak chovatelů včel, tak široké veřejnosti. Z tohoto důvodu
připravil Kraj Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina, která jsou platná při preventivním
vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu v Kraji Vysočina (dále jen „Pravidla") a
stanovují závazný postup Kraje Vysočina při poskytování podpory na stanovený účel.
ČI. 2
Účel poskytování podpory
(1)

Podpora je poskytována na úhradu nákladů při preventivním vyšetření moru včelího
plodu ze vzorku měli v Kraji Vysočina.

(2)

Účelem podpory je vyšetření vzorku měli, který bude předán k laboratornímu
vyšetření.

(3)

Definice vzorku měli:
a) směsný vzorek včelí měli je vytvořen z měli maximálně z 25 včelstev,
b) včelstva musí být umístěna v Kraji Vysočina,
c) sběr měli bude proveden po ošetření proti varroáze,
d) ve směsném vzorku je směsována měl z včelstev od jednoho včelaře (tzn. nesmí se
mísit měl pocházející od více včelařů),
e) směsný vzorek pochází vždy pouze z jednoho katastrálního území,
f) hmotnost musí být minimálně 1,5 g (tj. cca 1 polévková lžíce).

(4)

Obal vzorku:
a) stanoven jednotný obal - papírový tubus uzavřený plastovými víčky,
b) centrálně obaly vzorků objedná laboratoř Státního veterinárního ústavu Jihlava a
po dodání od výrobce je rozdělí na jednotlivé okresní organizace nebo základní
organizace Českého svazu včelařů,
c) obaly hradí jednotlivé základní organizace Českého svazu včelařů,
d) označení vzorků na obale musí být čitelné a musí obsahovat následující údaje:
- jméno a příjmení, registrační číslo chovatele, registrační č. stanoviště CZ, číslo
katastrálního území, počet včelstev (doporučen štítek, který lze vytisknout
z programu CIS),
e) zástupce základní organizace Českého svazu včelařů uvede na obal:
- výrazně a čitelně pořadové číslo vzorku a překontroluje údaje uvedené na obalu
tak, aby byly v pořadí shodném s údaji v přiloženém seznamu vzorků, který je
součástí objednávky vyšetření.

(5)

Sběr a transport vzorků:
a) vzorky se shromažďují v jednotlivých základních organizacích Českého svazu
včelařů,
b) v základní organizaci Českého svazu včelařů se provede kontrola počtu a označení
vzorků od jednotlivých včelařů, zaregistruje se v seznamu a kompletně vyplní
stanovenou objednávku na vyšetření na mor včelího plodu,
c) transport vzorků se uskuteční:
- využitím běžných svozných linek Státního veterinárního ústavu Jihlava
(podrobnosti
uvedeny
na
http://www.svujihlava.cz/14-prijem-a-svozvzorku.html) nebo

- zajištěním speciálního svozu mimo běžné svozné linky a to individuálně pro
základní organizace Českého svazu včelařů po telefonické domluvě se zástupci
Státního
veterinárního
ústavu
Jihlava
(kontakty
uvedeny
na
http://www.svujihlava.cz/62-kontakty.html).
(6)

Vzorek, který nebude odpovídat uvedené definici, nebude vyšetřen.
Čl. 3
Neposkytnutí podpory

(1)

Účelem podpory není „Vyšetření stanovené ve Věstníku Ministerstva zemědělství
České republiky, částka 2 – Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na
rok 2015 – pro oblast 12. Včely. Věstník Ministerstva zemědělství České republiky,
Č.j.: 72403/2014-MZE-17212“.

(2)

Podpora nebude poskytnuta žadateli, který již obdržel na tytéž způsobilé výdaje
podporu či příspěvek z veřejných prostředků.

(3)

Podpora nebude poskytnuta ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní
příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
Čl. 4
Způsob vyšetření vzorků měli

Na základě výběrového řízení ze dne 29.9.2015 vyšetření provede Státní veterinární ústav
Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná ČIA (Českým institutem pro akreditaci,
o.p.s.) podle Standartního operačního postupu - SOP BAK.09 – Průkaz Paenibacillus larvae
kultivačním vyšetřením. Podezřelé a pozitivní nálezy jsou konfirmovány dále metodou MALDI
– TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight) podle Standartního
operačního postupu - SOP BAK.18.
ČI. 5
Příjemci podpory
(1)

Chovatelé včelstev (malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské
prvovýroby) umístěných v Kraji Vysočina.

(2)

Příjemcem podpory nemůže být podnik v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014.

(3)

Podpora bude poskytnuta pouze jako věcné plnění žadateli o podporu (formou
bezplatné služby), a to prostřednictvím subjektu, který provede preventivní vyšetření
– Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava, IČO 13691554.

(4)

Podpora je poskytována jako veřejná podpora, která je v souladu s čl. 26 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné
s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1).
Čl. 6
Termín a způsob podání žádosti o podporu

(1)

Subjektem určeným k přijímání žádostí o podporu (objednávek) a vzorků je Státní

veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava, IČO 13691554. Kraj
Vysočina uzavřel smlouvu se Státním veterinárním ústavem Jihlava a tento subjekt
na základě smlouvy provede vyšetření vzorku měli na mor včelího plodu v Kraji
Vysočina. Platnost smlouvy se Státním veterinárním ústavem Jihlava je omezena do
30. 4. 2016.
(2)

Žádost o podporu bude obsahovat:
a) základní organizace / okres,
b) jméno, příjmení a adresa včelaře,
c) velikost podniku1,
d) registrační číslo chovatele,
e) registrační číslo stanoviště CZ,
f) číslo katastrálního území,
g) počet včelstev ve vzorku,
h) čestné prohlášení k čl. 3 odst. 2 a 3 a čl. 5 odst. 2.

(3)

K podání žádosti o podporu bude využit tiskopis Objednávka laboratorního vyšetření
měli na mor včelího plodu – Př. č. 1.

(5)

Žádost o podporu (objednávka laboratorního vyšetření) a vzorek k provedení
vyšetření moru včelího plodu bude podána v období od 4. 12. 2015 do 31. 1. 2016.

(6)

Žádost o podporu musí být podána před realizací předmětu podpory.

(7)

Státní veterinární ústav Jihlava sdělí výsledky vyšetření:
a) pozitivní i negativní - průběžně základní organizaci Českého svazu včelařů, která
informuje jednotlivé včelaře,
b) protokoly s pozitivními nálezy budou předány Krajské veterinární správě Státní
veterinární správy pro Kraj Vysočina, která bude postupovat v souladu se zákonem
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon).
ČI. 7
Závěrečná ustanovení

(1)

Podpora bude dle těchto Pravidel poskytnuta pouze v roce 2016.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 11. 2015
a schválena usnesením č. 2024/33/2015/RK.

V Jihlavě, dne 3. 11. 2015

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
1

Viz Příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1).

Příloha č. 1

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
JIHLAVA
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
E-mail: info@svujihlava.cz
Web: www.svujihlava.cz
Fax: +420 567 310 5
DIČ:
neplátce
IČ:
13691554
Fax: +420
567 310 592
+420 zemědělství
567 310
Příspěvková organizace (§54 zákona 219/2000 Sb.) zřízená Ministerstvem
České 592
republiky (§44 zákona 166/1999 Sb.), č. j. 20813/2001 - 3030

Objednávka laboratorního vyšetření měli na
mor včelího plodu

Údaje laboratoře
Laboratorní protokol
Přijal
Datum

OKRES: HB, JI, PE, TR, ZR

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

PRO: SVÚ JIHLAVA
DATUM ODBĚRU:

DŮVOD ODBĚRU: VYŠETŘENÍ MVP V KRAJI VYSOČINA

ZADAVATEL:
NÁZEV ZO ČSV:

JMÉNO ZÁSTUPCE ZO ČSV:

ADRESA:
TELEFON:

MAIL:

AKCE: VYŠETŘENÍ MORU VČELÍHO PLODU
KRAJ VYSOČINA
CELKEM VZORKŮ (po 25 včelstvech):

CELKEM VZORKŮ (po méně než 25 včelstvech):

SEZNAM VZORKŮ – VIZ PŘÍLOHA – POČET STRAN:

ZADAL: DNE, JMÉNO, PODPIS ZÁSTUPCE ZO ČSV:

INFORMUJTE O ZASLÁNÍ VZORKŮ DO LABORATOŘE ZÁSTUPCE OO ČSV

Příloha objednávky na vyšetření měli na MVP - Kraj Vysočina
ZO ČSV………………………………….

Směsný
vzorek
číslo

Příjmení a jméno

Ulice, PSČ, obec,

Reg. číslo
stanoviště Reg. číslo
chovatele
CZ

1

Číslo, název
katastru

Počet
včelstev

Lab.
číslo
BA

Poznámka

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že mám k datu podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči
finančním úřadům, SZIF a MZe a vůči ostatním orgánům veřejné správy, tzn. vůči orgánům
státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném
zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných z fondů EU
vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.
Prohlašuji, že nedisponuji dřívější podporou, která byla Evropskou komisí prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená osoba k datu podání žádosti není v likvidaci
a na její majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku, a že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14
nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Prohlašuji:
že jsem ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s.
1) kategorie podniku:
malý
(hodící se zakroužkujte).

střední

Celkový počet vzorků předaných k vyšetření:
Cena za jeden vzorek
370 Kč

velký

…..

Celková podpora:….............. ……………Kč
Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.

Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………………….
Adresa žadatele: ………… ……………………………. ………………………………………….
V……………………………………..dne……………………… .………………...………………..
Podpis:……………………………………………

