
DATUM: 5.9.2012
VĚC: Stížnost na formulaci části Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
PRO: Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond
E-MAILY: podatelna@mze.cz, podatelna@szif.cz

Vážení pracovníci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu,

reaguji na Praktickou příručku s názvem Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací  
pro rok 2012 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů.

Jako problematickou a v rozporu s právním řádem ČR vidím pasáž (v části B. Dotační programy):
„Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů 
přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s.“

Nevím totiž na základě jakého zákona má jedno z několika občanských včelařských sdružení (resp. jeho 
zástupci) právo:
a) vstupovat na soukromý pozemek
b) posuzovat pro MZe (tedy státní instituci), zda jsem uvedl pravdivé údaje
Pravdivost údajů stvrzuje v žádosti občan – žadatel svým podpisem. Součinnost při kontrole jsem osobně 
připraven poskytnout státní instituci, jako problematickou vidím povinnost občana zpovídat se občanskému 
sdružení (není-li jeho členem).

Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83 / 1990 Sb.) § 5 říká:
„Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí  
řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.“

Právě v tomto paragrafu vidím oporu pro tuto svou stížnost a paragraf chápu tak, že vydané zásady jsou v 
přímém rozporu s citovaným zákonem.

Osobně nemám problém s tím, abych podal žádost prostřednictvím občanského sdružení, které je schopno 
agendu sběru žádostí a centrálního podání požadavku zrealizovat, jak tomu bylo doposud i v minulých letech 
a ani s tím, že toto občanské sdružení krátí (po odhodě s MZe/SZIFem) vyplacenou celkovou dotaci 
o náklady na administraci. Mám ale problém s novým „přílepkem“ pro rok 2012, který jsem výše citoval a se 
kterým jako občan České republiky nesouhlasím a vím, že podobný názor zastává i celá řada dalších 
včelařů.

Očekávám Vaše vyjádření k mé stížnosti

S pozdravem

Ing. Lukáš Matela, Ph.D.
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