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Náhrady nákladů a ztrát pro chovatele včelstev
Vážený pane ústřední řediteli,
k Vašemu dopisu ze dne 8. 11. 2018, ve kterém se na mne obracíte ve věci řešení
případných žádostí chovatelů včel o náhradu nákladů a ztrát podle zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, kterým bude v rámci mimořádných veterinárních opatření (dále jen
„MVO“) vyhlášených orgány Státní veterinární správy nařízeno zajistit v ochranném pásmu
stanoveném v MVO prohlídku včelstev s rozebráním díla a kteří ke splnění tohoto opatření
využijí (v souladu s § 64c veterinárního zákona) tzv. prohlížitele včelstev, mi dovolte uvést
následující informaci.
Pokud se týká výše stanovení (výpočtu) výše náhrady, bude Ministerstvo zemědělství
akceptovat požadavek na náhradu nákladů spojených s nařízenou prohlídkou včelstev
s rozebráním díla ve výši maximálně do 200,- Kč za jedno včelstvo s tím, že v této částce
jsou zahrnuty i náklady prohlížitele na cestovné, materiál použitý k odběru vzorků a ochranné
pomůcky.
Chovatel včel pak bude ve své žádosti o náhradu nákladů spojených s nařízenou
prohlídkou včelstev s rozebráním díla provedenou prohlížitelem včelstev svůj nárok dokládat
relevantním daňovým dokladem o zaplacení příslušné částky prohlížiteli včelstev (faktura,
výdajový nebo příjmový pokladní doklad apod.) a kopií písemného záznamu o provedené
prohlídce včelstev pořízeného prohlížitelem včelstev podle § 12 odst. 4 vyhlášky č. 18/2018
Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a
zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek.
S pozdravem
Ing. Jiří Hojer
ředitel odboru

