
Strana 1 (celkem 7)  

 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
ID ZZ02472.021 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
   
  

 
 
a  
 
 
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Nové Město na Moravě 
se sídlem:     Purkyňova 848, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:      48897809 
zastoupen:     Pavlem Kalábem, předsedou a Miroslavem 
      Glierem, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”)     
bankovní spojení:    ČSOB 
číslo účtu:      209075767/0300 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje  

(dále jen „dotace“) na realizaci akce „Novoměstské slavnosti medu 2018“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  
 

2) Dotace je poskytována v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 -2021 č. 
17/14 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Zásady“) a s Výzvou č. 4/2018 – zemědělské 
akce (dále jen „Výzva“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy a podmínkami Zásad. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 48 000,-Kč (slovy: čtyřicetosmtisíc 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce.  

 
Celkové náklady akce 60 000,- Kč 
Výše dotace v Kč 48 000,- Kč 
Výše dotace v %  80 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 20 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 12 000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 
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4) Dotace je veřejnou finanční podporou 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, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů 
na realizaci jedné akce není možný.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti  kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 25. 10. 2018. 
 
2) Způsobilé výdaje na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění, 
h) náklady na právní spory, 
i) provozní náklady (energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky) 
j) alkohol a tabákové výrobky. 

 
5) Způsobilými výdaji jsou: 

a) náklady na propagaci, tiskové materiály, webové prezentace; 
b) doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů, 
c) pronájmy ploch a objektů, 
d) spotřeba materiálu, 
e) ceny poskytnuté účastníkům akce, 
f) honoráře přednášejících a hodnotitelů, 
g) cestovné přednášejících, 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek přímo související s akcí, 
i) služby související s akcí (např. organizační zajištění) 
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j) ostatní osobní náklady (dohody konané mimo pracovní poměr – dohody o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. zákonných odvodů 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o 
náklady neuznatelné. 
 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě a na dokladech bylo jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k dané akci. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina  
ID ZZ02472.021“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 10 dnů ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy závěrečnou 
zprávu, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce, zejména informace o organizátorech akce, místo  

konání, datum konání, mediální partneři akce, statistické údaje – počet 
návštěvníků, 

- informace o realizované publicitě dle Čl. 10 včetně dokumentace (min. 4 ks   
fotografií), 

- finanční vyúčtování akce 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
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- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“ 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy  

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)    vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta,  
k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího 
souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu 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 „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:  

a) logo Kraje (nebo sponzorský vzkaz) viditelně umístěné v prostorách konání akce, 
rozsah a konkrétní umístění loga Kraje je Příjemce povinen konzultovat s Krajem a 
upravit jej dle požadavků Kraje, 
 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, 

 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje. 

  
4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv  
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 



Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 
usnesením č. 0697/12/2018/RK.

V fttó.V?.dne í 05. 7.018
V Jihlavě dne.....................

Pavel Kaláb 
předseda

Miroslav Glier 
jednatel

Č^stíÝ SVAZ VÍ FL * "V 
2 i KLADNÍ ORGAN 

NC,;^MÉSTO HA 
ckr. Zuárnaďo.-'
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Příloha č. 2 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku(dotace) 

ze „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 

podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) H Itofíj M 

Název projektu 
Novoměstské slavnosti medu 
2018 

Úplný název 

Český svaz včelařů,z.s. 
základní organizace 
Nové Město na Moravě 

Sídlo žadateje 
(ulice, obec, PSČ) 

Purkyňova 848 
592 31 Nové Město na Moravě 

IČO 
48897809 

Žadatel Právní statut Pobočný spolek 

Bankovní spojení (název 
banky, číslo účtu) 

ČSOB č.ú.: 209075767/0300 

Telefon, Fax 
E-mail 

607 489 567 
zonovemestonamorave@vcela 
rstvi.cz 

Statutární zástupce 
žadatele 

Pavel Kaláb - předseda ZO 
Miroslav Glier - jednatel ZO 

Kontaktní osoba 
Miroslav Glier 

Velikost podniku 

Celkový rozpočet projektu 

Malý 

60 000,-
Kč 

Požadovaná výše finančního příspěvku 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

48 000,- Kč (80,00%) 

Finanční prostředky žadatele 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

12 000,- Kč (20,00%) 

(1) Uvede se podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trh 
(2) V případě velkého podniku je nutno uvést popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Nové Město na Moravě a celý region Horáčka .mikroregion Novoměstsko 
Kraj Vysočina ,ČR, 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti) 

Med z Vysočiny jako produkt má díky svým vlastnostem, a to nejen chuťovým, mezi 

zákazníky vysoký kredit. Med obecně a český med zvláště pak jako zboží a potravina je 

dobrým a stále žádanějším obchodním artiklem i v zahraničí. Konzumace medu a potravin 

z daného regionu má i z hlediska zdravotního své nesporné kladné aspekty /vliv složení 

potravy , nižší podíl alergenů oproti potravinám „globálním", přírodě blízká potravina, lehká 

stravitelnost medu a zdravotní prospěšnost jeho konzumace/, které ovlivní potravní návyky 

spotřebitele, negativně na trhu působí nárůst potravin s podílem chemických konzervantů, 

nižší nároky na přepravu oproti globálním potravinám atd/ 

Spotřeba medu a včelích výrobků vůbec je v naší republice stále na poměrně nízké 

úrovni, přestože jsou prokázány jejich velice příznivé účinky na lidské zdraví. Naší snahou je 

spotřebu medu zvýšit a nabízet na této akci a jí podobných, med a včelí produkty jako 

běžnou součást lidské stravy a nabízet různorodé možnosti využití medu a produktů v péči o 
lidské zdraví a krásu těla. Pro oslovení širších skupin obyvatelstva využíváme také různé 

přednášky, množíme a rozdáváme propagační letáky, píšeme články do místního i 

regionálního tisku, pořádáme sami nebo ve spolupráci s dalšími partnery(obce, školy, 

neziskové organizace atd) nejrůznější výstavy, jarmarky, spolupracujeme s kulturními 

zařízeními města /kulturní dům, Horácké muzeum,atd/a s dalšími organizacemi z regionu při 

jejich akcích pro veřejnost. Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme navázali užší 

spolupráci s Agrární komorou při propagování výrobků s označením Regionální potravina 

kraje Vysočina. Hravou formu prezentace oboru a výrobků chceme přitáhnout a samotnou 

akci přiblížit také rodinám s dětmi a dětem samotným. Máme také svoje internetové stránky 

www.csvnmnm.cz , které jsou hojně navštěvované. Propagace včetně některých praktických 

ukázek má pozitivní vliv na spotřebu medu, včelích výrobků vůbec, je to sice věc 

dlouhodobá, náročná na finance, čas a také závislá na jistém druhu lidské vynalézavosti a 

nadšení pro věc samu, ale na výsost prospěšná. Dalším aspektem je nesnadná prezentace 

některých výrobků na trhu a dnes prakticky monopolní převaha velkých obchodních řetězců 
s jejich nabídkou a pravidly diskriminujícími na trhu menší producenty. Chceme dát možnost 

jisté prezentace této produkce také potravinářským firmám z regionu /mlékárny, pekárny, 

masná produkce, minipivovary, farmářům z okolí atd/, drobným výrobcům tradičních 

řemesel možnost prezentovat přímo svoji výrobu/ výroba ze dřeva, proutí, výroba keramiky, 

včelařské potřeby, atd/. Také proto bude tato akce pořádána společně s Farmářskými trhy 

poslední prázdninovou sobotu. Akce bude tradičně jednodenní, ale s rozšířeným 

programem, přednáškami, ukázkami z práce včelaře, zábavnými soutěžemi a scénkami, 

ochutnávkami a degustacemi medoviny a medu o ten nejlepší, včetně hudební produkce 

s možností společného se pobavení a na závěr dne pak koncert kapely s překvapením. 



3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo) 

1 oslovení nejširších skupin veřejnosti 

2 zvýšení informovanosti o medu a včelích produktech, potravinářských produktech 

z regionu, tradičních řemeslnících a jejich převážně ruční výrobě 

3 nabídka včelích produktů, praktické ukázky jejich užití v domácnosti 

4 nabídka pro turisty a veřejnost - cíl návštěv 

5 propagace a prezentace výrobků a výrobců z kraje Vysočina, regionu Horácko 

6 rozšíření nabídky zdravých domácích výrobků a produktů 

7 podnícení zájmu o včelařství a včelaření mezi veřejností a mládeží zvlášť 

8 propagace oboru, města, regionu, kraje Vysočina 

9 podpora zdravého stylu života 

10 podnícení zájmu hlavně mládeže o život v přírodě 

11 podpora udržitelného rozvoje přírody, její rozmanitosti a pestrosti 

12 zajistit možnost zábavy, možnost střetávání se, předávání zkušeností 

13 prohlubování přeshraniční spolupráce, 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, 
které navrhovaný projekt řeší) 

veřejnost - atraktivnost a dosažitelnost nabídky různých včelích produktů, zdravý styl života , 

nabídka výrobků od producentů z regionu, společenská událost spojená i s kulturním 

zážitkem, výrobky spřátelených včelařů z domova a ze zahraničí, 

turisté a návštěvníci města - rozšíření nabídky turistických cílů, 

školní mládež - zpopularizování oboru, rozšíření znalostí, 

včelařská veřejnost - zatraktivnění oboru, nabídky, inspirace a výměna zkušeností, 

producenti medu a výrobků z něj - možnost prezentace , nabídka na trhu 

další výrobci z regionu- prezentace jejich produkce, jejich zviditelnění, nové kontakty 

včelařská veřejnost i zahraniční - udržování vztahů a přeshraniční spolupráce, nové kontakty 

návštěvníci akce- možnost pohodového setkávání se , kulturní záležitost 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji rozepište v příloze žádosti) 

...Akce Novoměstské medování jako nosnou akci tohoto projektu se chystáme uspořádat v 

sobotu 25. srpna 2018. Akci spolupořádá ZO ČSV Nové Město na Moravě v součinnosti 

s Kulturními institucemi města Nového Města na Moravě a dalšími dohodnutými institucemi/ 

Pleva, Sedláček Bučovice, obchod se včelařskými potřebami Smrčka, Lysina, SDH Nové 

Město na Moravě , Agrární komora atd/za finančního přispění Kraje Vysočina.Letos máme 

opět předjednánu účast několika včelařů ze Slovenska , jednáme opět o účasti zástupců 

včelařů z včelařských organizací z Rakouska a Slovinska, díky dobré spolupráci s radnicí 
přislíbena je účast také zástupců Nových Měst především z Německa, o akci projevili zájem 

včelaři z Polska a včelař z Peregu Mare( včelař potomek českých osídlenců Rumunského 

Banátu), samozřejmostí je pozvání i českých a moravských včelařů,a hlavně producentů 

včelařů, a nejen jich, z našeho regionu. Akce je nejen prodejní, při akci je nabízen na prodej 

med, medovina, včelí vosk, pyl, propolis, včelí jed a výrobky z nich, ale má i populárně 

naučnou část a tradičně kulturním zpestřením jsou vystoupení dechových a swingových 

hudebních těles s případnými dalšími kulturními vložkami. Letos také bude několik 

workshopů, kdy si návštěvníci mohou odnést za naší malé pomoci některé své výrobky, 

případně soutěživou formou něco vysoutěžit.. Oblíbená je tradiční ochutnávka medů, 

medového piva, medoviny a nápojů a pokrmů s medem/ kaše s medem, bramborové placky 

s medem, maso na medu, medová limonáda, medové menu v restauraci K-club atd/. Letos 

budou moci sami návštěvníci vybrat ten nejchutnější med a nejlepší medovinu v anonymní 



soutěži.Zdarma rozdávaná krupičná kaše s medem a třeba skořicí z rukou Paní Perchty( 

Nové Město na Moravě bylo delší dobu součástí Pernštejnského panství) patří již tradičně 
mezi oblíbené atrakce Medových slavností a to nejen u dětí, ale i u mnoha dospělých 

návštěvníků akce. Je zde také prezentována ukázkově nějaká včelařská činnost /Výroba 

figurek a svíček ze včelího vosku, vytáčení medu, drátkování mezistěn, zdobení perníků,atd./ 

Akci vhodně doplní různé tématické přednášky a rukodělné tvořivé dílny s vyhlášením a 
výstavkou nejzdařilejších dětských prací. 

Na akci jsou přizváni vždy drobní řemeslníci z regionu se svými výrobky a výrobou, co má 

nějaký vztah k našemu oboru /dřevořezbář, zdobení perníků a krajek,keramička, výrobky 

z proutí, bylinkářka, výroba medometů, výroba elektrických pohonů a traf, výroba úlů atd/ 

případně jsou to i další řemesla pro Vysočinu typická a již méně prezentovaná(pilníkář, 

soukeník, zpracování vlny, ruční výroba šindelů, kosišť a hrábí atd) 

Při akci je zajištěn nejen doprovodný kulturní program, ale také občerstvení s možností 

posezení Akce se koná již tradičně na Vratislavově náměstí mezi kaštany a Novoměstském 

včelařském arboretu, v případě nepříznivého počasí pak v prostorách Horáckého muzea , 

kulturního domu , případně vestibulu radnice. Již tradičně tato akce bývá poslední sobotu 
v srpnu, případně poslední víkend v prázdninách. Letos budeme pořádat již 13. ročník této 

prázdninové akce v sobotu 25.8.2018 Již v roce 2005 se tato akce prvně pořádaná, tehdy 

ještě v červnu v návaznosti na Nova civitas, pod názvem Medový a řemeslný jarmark, 

setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Kulturní program, který bývá vhodným zpestřením akce 

spolu s degustací nejrůznějších medových výrobků, medů, medovin, medového piva, ale 

také nejrůznějších výrobků z mléka kravského, kozího, ovčího a masných specialit Také 

letos počítáme s určitými obohaceními akce. Celou akci budou provázet tématické 

přednášky a kurzy, a tvořivé dílny pro nejširší veřejnost. Pro propagaci všech těchto akcí, 

včetně vlastních medových slavností využijeme také tématických článků v tisku, různých 

reportáží a besed nejen v regionálních rozhlasových a televizních stanicích, ale i na 

internetových stránkách. Již v polovině července uspořádáme autobusový zájezd , 

navštívíme včelařskou farmu (je v jednání) , případně dalšího včelaře s dobře rozvinutým 

provozem. 
Naše internetové stránky mají provázanost, formou odkazů, např. i na stránky Nového 

Města na Moravě a internetového deníku Žďárské vrchy. Již tradičně bývá naše akce dobře 

prezentována v odborném časopisu Včelařství. A třeba jen ochutnání porce krupičné kaše 

s medem od „samotné Bílé Paní Perchty", „Zdendových medových doutníčků nebo placka 

třeba s rakytníkovým medem je zážitkem pro nejeden mlsný jazýček spousty návštěvníků 

těchto našich slavností, kteří se nejen rádi sem vracejí,a přijíždějí i se svými známými, 

ale je to i ta nejlepší reklama pro tuto naši akci. Med z Vysočiny je již tradičně dobrý prezent 

také na setkáních Nových Měst celé Evropy. Také zde jsme dobře reprezentovali svoje 

město, svůj kraj, svoji zem a navázali mnoho nových kontaktů s „ Novoměšťáky" v zahraničí. 

I díky finanční podpoře z podaného grantu z kraje Vysočina jsme mohli pořídit pro své 

členy/pořadatelskou službu/jednotný oděv/vestu, polokošile, zástěru/ vše opatřené logem 

naší včelařské organizace. Letos bychom rádi tento oděv dokompletovali zvláště ve 

velikostech a provedení pro naše včelaříky z kroužku a také některé velikosti oděvů doplnili. 

Někteří z včelaříků se již dlouhodobě velice dobře umisťují nejen na oblastním kole soutěže, 

ale i při republikových a také v mezinárodních kolech soutěží mladých včelařů Zlatá včela. 

Letos chceme novými soutěžemi a workshopy akci ozvláštnit, stejně tak by akci měla pomoci 

nejen divadelní a hudební produkce s večerní zábavou a půlnočním překvapením. 

Chceme také část informačních materiálů nechat přeložit do cizích jazyků pro snazší 

informovanost cizích návštěvníků o našich produktech . V rámci našich Medových slavností 

nabízíme také producentům /chovatelům, zahrádkářům, sadařům, výrobcům nejrůznějších 

potravinářských specialit, farmářům atd/ možnost nabídnout svou produkcí široké veřejnosti. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) 

Zvýšení informovanosti veřejnosti a zájmu o včelí a farmářské produkty 

zpopularizování oboru včelařství 

větší atraktivita území pro návštěvníky a výrobce 

zvýšení spotřeby medu a včelích produktů , zlepšení nabídky regionální produkce 

možnost prezentace výrobků a výrobců na trhu 

podpora zdravého životního stylu 

dokompletování velikostí a počtu včelařského oděvu pořadatelské služby 
pořízení nových názorných panelů 

informace o produktech v angličtině,ruštině,němčině 
pořízení propagačních DVD z akce 

podpora akce Regionální potravina kraje Vysočina 
nové kontakty a výměna zkušeností mezi producenty 

nové formy a způsoby propagace, kostýmy včely, ukázkový přenosný model včelína a úlu 

výroba květů, výstava dětských prací s vyhodnocením a oceněním nejlepších, poučné 

bannery a jejich využití v další propagační činnosti 

7. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu 

...leden až září 2018. 

8...Organizační a odborné zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací 
projektů) 

... CSV zo Nové Město na Moravě sdružuje 168 členů - včelařů , 4 včelařské kroužky 

mládeže, spolupracuje s městem Nové Město na Moravě , obcemi mikroregionu 

Novoměstsko, MAS Zubří Země, pracovníky kulturního domu, Horáckého muzea, Horácké 

galerie, s vedeními škol různých stupňů .Lysina o.p.s., Agrární komorou, Sdružením Krajina, 

Sdružením Chaloupky ops, pracovníky Kraje Vysočina atd .několik členů naší ZO je učiteli 

včelařství, 1 člen vlastní osvědčení Učitel zpracování medu v domácnosti, jazyková 

vybavenost části pořadatelského kolektivu. 

mimoto 
organizujeme tradiční včelařské výstavy v Novém Městě na Moravě / v 2017 to byl již 18. 

ročník/, výstavy a přednášky ve školách a obcích regionu, účastníme se svojí tématickou 

nabídkou rozličných oslav v obcích, při Nova Civitas , udržujeme i přeshraniční partnerský 

kontakt se včelaři ze Slovenska, Švýcarska, Rakouska, Polska , Německa, Slovinska a 

Řecka. Již tradičně poslední víkend prázdnin pořádáme Novoměstské medové slavnosti, 

/letos po 13x/Akce jsou tradičně dobře medializované, s doprovodnými reportážemi 

v televizi, rozhlasových stanicích, případně upoutávkami na akci na internetu, ale i rozhovory 

a články v novinách a v časopisech odborných i regionálních 



9. Rozpočet projektu 

9A. Struktura rozpočtových zdrojů 
(Uveďte podrobné členění očekávaných zdrojů) 

Finanční příspěvek 48 000,00 Kč 

Vlastní prostředky 12 000,00 Kč 

Celkem 60 000,00 Kč 

9B. Struktura rozpočtových nákladů 

(U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně DPH). 

Druh nákladu Celkem 
Finanční 

prostředky 
žadatele 

Finanční podpora 
(v rámci 

uznatelných 
výdajů) 

Ostatní osobní výdaje - honoráře, odměny učinkujícím 
4 000 400 3 600 

Dohody konané mimo pracovní poměr 
12 500 1 250 11 250 

Cestovné - doprava exponátů 
6 500 650 5 850 

Kancelářské potřeby - spotřeba materiálu 
5 500 550 4 950 

Propagace, propagační materiály 
5 000 500 4 500 

Ostatní - Potraviny na prezentaci 
6 500 650 5 850 

DHM 
8 000 800 5 200 

Opravy exponátů 
1 000 100 900 

Služby reklamních agentur, PR 
4 500 450 4 050 

Nájem a pronájem 
6 500 650 5 850 

VÝDAJE CELKEM 
60 000 12 000 48 000 

10. Stručná charakteristika činnosti žadatele 

...ČSV z.s., ZO Nové Město na Moravě sdružuje včelaře, organizuje pro své členy 

vzdělávání, dbá na osvětu i mezi veřejností a mládeží, propaguje svůj obor mezi veřejností , 

spolupracuje s ostatními institucemi, dbá o spolkový život, vede k lásce a zájmu o včelaření 

školní a předškolní mládež, propaguje zdravý styl života, je zřizovatelem 4 kroužků mladých 

včelařů 



Žadatel plátcem DPH (zakroužkujte) NENÍ 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu 

Žadatel (úplný název) 

Český svaz včelařů z.s., Základní organizace Nové Město na Moravě, 
592 31 Purkyňova 848, Nové Město na Moravě 

prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu. 
12. Žádost zpracoval 

(Jméno, název instituce) 

Miroslav Glier - jednatel ZO 

Pavel Kaláb - předseda ZO 

13. Seznam příloh 
(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy očíslujte) 

1. Stanovy Českého svazu včelařů , také na www.vcelarstvi.cz 

2. zápis ze schůze 

3. registrační list 

4. čestné prohlášení 
5. Doložení náležitostí 

14. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

Pavel Kaláb, předseda ZO SVAZ VČELAŘŮ 
Miroslav Glier, jednatel ZO &<<LApNf organizace 

Vr'\ H MĚSTO NA MORAV É 
• ikiv íaíjx nadííázá'.' účt' 

Poznámka pro žadatele : 

Před podáním projektu si ověřte, zda: 

-je formulář žádosti kompletně vyplněn; 

-jsou přiloženy veškeré povinné přílohy; 

-v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v příloze; 

-projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve „Výzvě k předkládání projektů"; 

-je žádost včetně povinných příloh připravena k podání v požadovaném počtu 

vyhotovení. 



Příloha č. 1 

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních 

příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Je-li žadatelem právnická osoba: 
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 z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací 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 a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, 
ani z jiných národních veřejných zdrojů. 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická 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 žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá 

v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela 

s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti 

majetku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení. 

Jméno žadatele: 

Podpis žadatele 
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