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PRO: MZe, Útvar živočišných komodit (17210), M. Nováková, Ing. J. Hojer
VĚC: Reakce na Odpověď na stížnost na formulaci části Zásad, kterými

se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012

Vážená paní Nováková, vážený pane Hojere,

děkuji  za  Vaši  odpověď ze dne  24.  9.  2012  na  stížnost  zaslanou 5.  9.  2012.  Velmi  mile  mě 
překvapila rychlost reakce a přesné sdělení včetně citace zdroje zprávy NKÚ, na jehož základě 
byla  nově  do  formulace  Zásad přidáno  ustanovení  o  kontrole  „neorganizovaných“  včelařů 
občanským sdružením (ČSV, o.s.), které dotaci 1.D administruje.

Z Vámi uvedeného zdroje – zpráva  NKÚ 10/21 si dovolím citovat tuto formulaci,  která ve Vaší 
odpovědi  nebyla  uvedena:  „MZe také v kontrolovaném období  nemělo žádným způsobem 
zajištěnu kontrolu u cca 1 280 neorganizovaných včelařů (příjemců dotace z DP 1.D.), kteří  
nepodléhají kontrole ČSV. “ a právě na jejím základě pravděpodobně přibylo nové ustanovení 
v Zásadách, to ustanovení, které je předmětem mé stížnosti.

To, jakým způsobem byl tento uvedený nedostatek odstraněn, je podle mého názoru řešením velmi 
nešťastným. Bohužel je totiž náprava nedostatku sjednána tak, že je v rozporu s právním řádem 
ČR (zákon 83/1990 Sb.,   § 5  ), jak jsem již zmínil ve stížnosti ze dne 5.9.

Bohužel jsem tedy nemohl být spokojen se způsobem, jakým MZe vyřešilo zjištěný nedostatek 
NKÚ v rámci Zásad pro rok 2012 a svou stížnost považuji za nevyřešenou.

Z tohoto důvodu žádám jako občan České republiky o nápravu a to formou zrušení protiprávního 
ustanovení Zásad:
„Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých 
údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s.“

a vypořádání zjištěného nedostatku NKÚ jiným, zákonným způsobem.

Jsem připraven nejen důsledně požadovat nápravu současného nevyhovujícího stavu, ale jsem 
také  připraven  konzultovat  či  jinak,  konstruktivně,  se  podílet  na  přípravě  dotačních  titulů 
v budoucnu.  Stále  platí,  že  více  hlav,  více  ví.  Možná  by příprava dotačních  titulů  neměla  být 
realizována v příliš úzkém týmu, který nezohledňuje širší pohled na včelařství jako obor a není 
schopen pojmout a zohlednit mnohé aspekty. Předpokládám, že na přípravě Zásad se nepodílel 
žádný,  z 1280 tzv. „neorganizovaných“ včelařů.  Myslím, že podobným situacím by se tak dalo 
snadno předejít.

Předem děkuji za Vaše vyjádření

S pozdravem

Ing. Lukáš Matela, Ph.D.

http://eagri.cz/public/web/file/149565/Zasady2012.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z83_1990.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z83_1990.pdf
http://www.nku.cz/kon-zavery/K10021.pdf
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