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Vážený pane inženýre, 
 
 dne 25. 3. 2013 obdržel veřejný ochránce práv Vaše podání, v němž žádáte 
o prošetření postupu Ministerstva zemědělství ve věci dotačního programu „Podpora 
včelařství“.  
 

Z podkladů, které jste ochránci předložil, vyplývá, že včelaři mohou požádat 
o dotaci (na zazimovaná včelstva) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“). 
Žádosti se podávají u Českého svazu včelařů, o. s., který zajišťuje administraci 
daného dotačního programu. Poskytnuté prostředky následně přerozděluje dané 
občanské sdružení. 

 
V tzv. Zásadách1 je jako jedna z podmínek pro poskytnutí dotace uvedena 

povinnost umožnit komisionální hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti 
včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s. (dále jen „ČSV“). ČSV by 
měl vypracovat „Vnitřní směrnici k administraci a kontrole dotací“. V této souvislosti 
namítáte rozpor s § 5 zákona o sdružování občanů2, když bude kontrolu na místě 
provádět občanské sdružení, nikoli správní orgán. 

 
V Zásadách je dále uveden pojem „neorganizovaný včelař“, což má být včelař, 

který není členem ČSV. Poukazujete na to, že včelaři se mohou sdružovat i v jiných 
občanských sdruženích, uvedený pojem tak nekoresponduje se skutečností. 

 
Mohu Vám sdělit, že po zvážení Vámi předložených podkladů se 

veřejný ochránce práv rozhodl zahájit ve věci šetření dle ustanovení § 14 zákona 
č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Z pověření 

                                                 
1
 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně zásady pro předchozí rok. 
2
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů: 

Ustanovení § 5: Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy. 
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veřejného ochránce práv se v tuto chvíli obracím se žádostí o vysvětlení i vyjádření 
k námitkám v podnětu uplatněným, na Ministerstvo zemědělství. Vzhledem k tomu, 
že zákon o sdružování občanů je v gesci Ministerstva vnitra, požádám rovněž 
Ministerstvo vnitra o vyjádření se k souladu daného řešení se zákonem o sdružování 
občanů. 

 
Po obdržení potřebných informací Vám bude o dalším postupu podána 

zpráva. 
 
Zahájené šetření se bude týkat daných dvou okruhů námitek, které jste 

uváděl, tj. kontroly prováděné občanským sdružením a pojmem „neorganizovaný 
včelař“. 
 

Pokud byste měl k takto pojatému šetření nějaké výhrady (ať už z hlediska 
rozsahu šetření, nebo toho, jakým způsobem byly pochopeny informace obsažené 
ve Vašem podnětu), sdělte to prosím ochránci k výše uvedené spisové značce.  

 
Budete-li považovat za nutné své podání dále doplnit, můžete tak učinit 

písemně (včetně elektronické cesty na adresu podatelna@ochrance.cz), ústně 
v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní ulici 39 v Brně, případně 
prostřednictvím telefonické informační linky na čísle 542 542 888. 
 
 S pozdravem 
 
 
 
 

Mgr. Jana   G r e g o r o v á   v. r. 
vedoucí oddělení  

stavebního řádu a životního prostředí 
 (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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