
PRO: Veřejný ochránce práv, podatelna  @ochrance.cz  
VĚC: Stížnost na nezákonné podmínky při poskytování dotací na Ministerstvu zemědělství

Vážení ochránci práv,

jako občan – včelař ze záliby – jsem narazil na problém, o kterém jsem přesvědčen, že není 
v souladu s právním řádem České republiky. Tuto kauzu jsem řešil s Ministerstvem zemědělství 
a to čtyřmi dopisy, na něž jsem postupně dostával 4 odpovědi. Opakovaně mi bylo 
argumentováno, že je vše v pořádku, jsem však přesvědčen, že tomu tak není. Proto se obracím 
na Váš úřad se stížností na stanovené podmínky.

Stávající stav:
Včelaři jsou za svou službu krajině (především zemědělské krajině, v níž včely opylováním 
pomáhají zvyšovat výnosy u hmyzosnubných plodin) každoročně ze strany Ministerstva 
zemědělství „odměňováni“ dotací 1D. Konkrétní výše dotace je vypočtena podělením celkového 
přiděleného balíku peněz ze státního rozpočtu počtem zazimovaných včelstev.
Zákonnou povinností každého včelaře je hlášení počtu zazimovaných včelstev ke dni 1. 9. a to 
nejpozději do 15. 9. v ústřední evidenci (bez ohledu na to, zda žádají či nežádají o dotaci). 
Zřizovatelem ústřední evidence je Ministerstvo zemědělství a jde o datábazi, která je přístupná 
také Státní veterinární správě i dalším státním institucím.
Současně včelaři, chtějí-li se o dotaci 1D ucházet, mohou hlásit počty zazimovaných včelstev 
u jednoho (z několika v ČR působících) včelařského občanského sdružení – Českého svazu 
včelařů, o.s. – které je Ministerstvem pověřeno administrací dotace 1D a to formou Žádosti o 
poskytnutí dotace.

Nově v roce 2012:
V roce 2012 nově v „Zásadách, 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“ 
(dále jen Zásady) přibyla pasáž s podmínkou: „Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění  
komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými  
zástupci Českého svazu včelařů, o. s.“, která je předmětem mé stížnosti.
Jak jsem se dozvěděl z první odpovědi na mou stížnost, tato podmínka vznikla na základě nálezu 
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 10/21, kde se píše: „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.“
Neorganizovanými včelaři jsou myšleni ti včelaři, kteří nejsou členy ČSV, o.s., přičemž ale mohou 
být sdruženi v jiných občanských sdruženích. Už jenom toto označení je podle mě náznakem 
diskriminace.

Rozpor – předmět stížnosti:
Mým předmětem stížnosti bylo po zjištění těchto faktů (zejména toho, že pasáž s problematickou 
podmínkou vznikla na základě nálezu NKÚ směrem k Ministerstvu zemědělství) to, že MZe se 
vypořádalo s výtkou NKÚ nezákonným způsobem. Oporu, jak jsem uvedl v korespondenci, 
nalézám v § 5 Zákona o sdružování občanů (zákon č. 83 / 1990 Sb.), kde se uvádí: „Sdružení 
nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí  
řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.“
Současně smysl tohoto paragrafu poměrně jednoznačně podporuje i Ústava České republiky, 
Hlava první, Článek 2, odst 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji  
prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“
Pokud se stát, potažmo Ministerstvo zemědělství rozhodlo podpořit včelaře formou dotace 
a současně po MZe požaduje NKÚ kontrolu u nečlenů občanského sdružení, které je administrací 
pověřeno, pak kontrolu (tedy vstup na soukromý pozemek a kontrolu hospodářského zvířete 
v soukromém vlastnictví) chápu jako výkon státní moci a je pro mě obtížně přijatelný stav kdy tuto 
funkci vykoná občanské sdružení.
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Čeho chci dosáhnout:
Jak jsem psal ve své stížnosti Ministerstvu zemědělství, požaduji, aby se MZe s nálezem NKÚ 
vypořádalo jiným, zákonným způsobem, než jakým věc řešilo v Zásadách pro rok 2012. Bohužel, 
i přes mé výhrady k této věci v korespondenci s MZe (září 2012 – únor 2013) byly čerstvě 
nastaveny podmínky pro rok 2013 stejně nezákonným způsobem.
Současně bych byl rád, aby se v Zásadách (a obecně ve všech dokumentech a vyhláškách 
státních institucí) vůbec nevyskytoval pojem organizovaní/neorganizovaní včelaři, který rozlišuje 
členy a nečleny jednoho konkrétního občanského sdružení. Přístup státní instituce nesmí být 
diferencovaný pro včelaře - členy či nečleny konkrétního o.s., protože pak dochází ke kolizi § 3 
odst.2 zákona č. 83 / 1990 Sb.

Další aspekty:
Protože Český svaz včelařů, o.s. (dále jen ČSV) je sdružením z velké většiny včelařů ze záliby, 
sdružuje pochopitelně včelaře zkušenější, méně zkušené, s praxí i začátečníky. Vykonává-li někdo 
kontrolu, která se dotýká soukromého vlastnictví, měl by podle mého názoru splňovat základní 
kvalifikační předpoklady a také být alespoň v základních věcech proškolen v oblasti práva, aby 
nedocházelo ke konfliktům. Nehledě na možnou situaci, kdy neodbornou kontrolou by mohla být 
nekvalifikovaným zásahem způsobena škoda tzv. „neorganizovanému“ včelaři. Bohužel je pak 
i snadné zneužití tohoto mocenského nástroje, protože není dán právní rámec, který stanovuje 
pravidla, kompetence a naopak i povinnosti a odpovědnost takové komise.
Vedle toho vyplavala v poslední době na veřejnost další problematická záležitost, která však již 
není přímo předmětem mé stížnosti ve směru k MZe. Výše uvedená zákonná povinnost každého 
včelaře registrovat se v ČMSCH je zmíněna i v Zásadách (Obsah žádosti: b- doklad o registraci). 
I přes toto byla velmi pravděpodobně vyplacena 1D dotace přibližně 10000 včelařům, kteří tuto 
zákonnou povinnost neplní a registrováni nejsou. V roce 2012 totiž ČSV (na základě svých statistik 
z žádostí o dotace) evidoval přes 46 tis. včelařů, oficiální státní statistika z ústřední evidence však 
uvádí něco přes 33 tis. včelařů. Naopak včelaři, který nebyl ochoten se podrobit kontrole 
občanského sdružení, bylo vyplacení dotace odmítnuto. Přitom tento včelař svou zákonnou 
ohlašovací povinnost v ústřední evidenci splnil.
ČSV, o.s., nemá možnost kontroly toho, zda je dotyčný registrován v ústřední evidenci (nemá k 
tomu pravomoc) tedy opět důvod, proč nemůže MZe pověřit toto občanské sdružení kontrolou 
vyplácení dotací.
Z výše uvedených důvodů si dovoluji tvrdit, že jediné, co vlastně podle mého laického názoru 
může občanské sdružení provést je samotná administrace dotace (shromáždění žádostí), veškeré 
kontroly (ať už soulad skutečnosti s údaji v žádosti a nebo to, zda je včelař skutečně registrován) 
musí provádět orgány, které jsou k tomuto oprávněny, které jsou nositelem státní moci.

Žádám Vás proto o Vaší pomoc a v příloze přikládám:

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
 

24. 1. 2013 žádost o přehodnocení – stiznost-mze-1d-zadost-o-prehodnoceni-stanoviska-11000-QC.pdf
7. 3. 2013 odpověď z Odboru auditu a supervize - 4570_2013-MZE-11001.pdf

V Krnově 23. 3. 2013 Ing. Lukáš Matela, Ph.D.

Bydliště: Bezručova 988/16, 79401 KRNOV
Telefon: 603 483 032
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