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VĚC: Stížnost na formulaci části Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací

Žádost o přehodnocení stanoviska MZe
E-MAILY: podatelna@mze.cz

Vážení pracovníci Ministerstva zemědělství,

koncem minulého roku jsem podával Stížnost na formulaci části „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací“ pro rok 2012. Komunikoval jsem s útvarem 17210 a bylo mi sděleno, že Ministersvto 
zemědělství jako instituce nevidí rozpor stanovených Zásad se zákonnými normami České republiky, 
konkrétně s § 5 zákona č. 83/1990 Sb.

Bohužel se stanoviskem nesouhlasím a domnívám se, že i stanovisko RNDr. Jiřího Macha, náměstka 
ministra zemědělství je problematické z hlediska souladu s právním řádem ČR.

Tímto se obracím na Váš útvar s žádostí o přehodnocení stanoviska.

Ze stanoviska RNDr. Jiřího Macha: „Podání žádosti o předmětnou dotaci je svobodným rozhodnutím 
jednotlivého subjektu. Ze Zásad vyplývá, že Český svaz včelařů, o. s. byl pověřen Ministerstvem
zemědělství administrací podpory. O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo zemědělství.
Zásady v žádném případě nestanoví, že Český svaz včelařů, o. s. ukládá povinnosti občanům.“
vyplývá, že o poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo zemědělství (což je pochopitelně v pořádku), dále, 
že administrací je pověřen Český svaz včelařů, o.s., s čímž také nemám problém. Co ale je podle mého 
názoru problém a koliduje s právním řádem ČR, je to, že případnou kontrolu, kterou by mělo zajišťovat 
Ministerstvo zemědělství, coby státní instituce, protože zde již jde o výkon státní moci. Jsem přesvědčen, že 
není v pořádku a v souladu s právními normami, aby se občan podroboval kontrole ze strany občanského 
sdružení, což je v Zásadách požadováno. Oporu pro toto tvrzení nacházím m.j. v Zákoně o sdružování 
občenů, jak jsem již psal v prvním znění své stížnosti.

Očekávám Vaše vyjádření k mé žádosti o přehodnocení stanoviska Ministerstav zemědělství

Předem děkuji za Vaši odpověď

S pozdravem

Ing. Lukáš Matela, Ph.D.

Přílohy:
5. 9. 2012 jsem poslal - stiznost-mze-1d-QC.pdf 
24. 9. 2012 odpověď - odpoved-MZe-156840_2012-MZE-17210-3.pdf 
15. 11. 2012 jsem reagoval - stiznost-mze-1d-cj-156840-2012-MZE-17210-QC.pdf 
6. 12. 2012 odpověď - odpoved-2-209694_2012-MZE-17210.pdf 
16. 1. 2013 odvolání se – odvolani-QC.pdf
24. 1. 2013 odpověď RNDr. Macha - 2867_2013-MZE-17210.pdf
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