
V Brně dne 20. března 2014 
Sp. zn.: 2130/2013/VOP/JBE 

 
 
 
 

Zpráva o šetření  
 

ve věci 
kontroly nad plněním podmínek dotačního programu „Podpora včelařství“ 

 

Svým podnětem se na veřejného ochránce práv dne 25. 3. 2013 obrátil 
Ing. Lukáš Matela, Ph.D., bytem Bezručova 988/16, 794 01 Krnov, a žádal 
o prošetření postupu Ministerstva zemědělství ve věci dotačního programu „Podpora 
včelařství“. 

 

A -  Předmět šetření 

Vyřízení Vašeho podnětu jsem se na základě pověření veřejné ochránkyně 
práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., ujal já, neboť veřejná ochránkyně práv využila své 
možnosti dané jí ustanovením § 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv1 přenést 
na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast poskytování dotací 
v rezortu zemědělství, do níž spadá podnět stěžovatele. 

Z podnětu stěžovatele jsem zjistil především tyto podstatné skutečnosti. 
Chovatelé včel (dále také „včelaři“) mohou žádat o dotaci v rámci programu „Podpora 
včelařství“; předmětem této dotace jsou včelstva, která jsou v příslušném roce 
zazimována. Žádosti, v nichž včelař především uvádí počet zazimovaných včelstev, 
se podávají u Českého svazu včelařů, o. s. (dále také „ČSV“), který zajišťuje 
administraci daného dotačního programu. Poskytnuté prostředky následně ČSV 
přerozděluje jednotlivým včelařům. 

Stěžovatel ve svém podnětu namítal tyto skutečnosti: 

[1] V tzv. Zásadách2 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. 
Stěžovatel namítal rozpor s ustanovením § 5 zákona o sdružování občanů.3 
Uvedl, že prováděnou kontrolu vnímá jako výkon státní moci, kterou 
by nemělo vykovávat občanské sdružení. 

                                            
1 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
2 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. 
3 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. 
V současnosti je právní úprava spolků (dřívějších občanských sdružení) soustředěna do zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.  
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[2] V Zásadách je uveden pojem „neorganizovaný včelař“, což má být včelař, 
který není členem ČSV. Stěžovatel poukazoval na to, že včelaři se mohou 
sdružovat i v jiných občanských sdruženích (nyní spolcích), uvedený pojem 
tak nekoresponduje se skutečností. 

Pro dokreslení situace stěžovatel zmínil i skutečnost, že v minulosti 
pravděpodobně byla určitému počtu včelařů vyplacena dotace na zazimovaná 
včelstva, aniž by splnili zákonnou povinnost registrace, jejíž doložení je mimo jiné 
i jednou z náležitostí žádosti o dotaci. ČSV přitom dle stěžovatele nemá možnost 
kontrolovat, zda včelař zákonnou povinnost registrace splnil. 

 

B -  Skutková zjištění 

Po posouzení podnětu z hlediska věcné působnosti jsem se rozhodl v souladu 
s ustanovením § 14 zákona o veřejném ochránci práv ve věci zahájit šetření, neboť 
z dokumentů, které mi stěžovatel předložil, nebylo zřejmé, v jakém zákonném 
rámci má kontrola prováděná ČSV probíhat, a absentovalo rovněž dostatečné 
vypořádání se stěžovatelem namítaným ustanovením § 5 zákona o sdružování 
občanů. V rámci šetření jsem o stanovisko požádal Ministerstvo zemědělství (dále 
také „ministerstvo“). Vzhledem k tomu, že námitka stěžovatele částečně směřovala 
rovněž k výkladu zákona o sdružování občanů, který byl v gesci Ministerstva vnitra, 
oslovil jsem s žádostí o součinnost rovněž Ministerstvo vnitra. 

Své šetření jsem zaměřil na otázku, zda pověření ČSV prováděním kontroly 
na místě (tj. přímo na stanovišti včelstev) je v souladu s právními předpisy, případně 
principy dobré správy, a dále na otázku vhodnosti používání pojmu „neorganizovaný 
včelař“.  

Dne 18. 6. 2013 mi bylo doručeno vyjádření náměstka ministra vnitra 
pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Pavla Koláře, jenž uvedl, že v tomto 
případě zde je souvislost mezi zmíněným oprávněním ČSV a ustanovením § 5 
zákona o sdružování občanů. Shrnul, že: „zvláštní zákony upravují problematiku 
výkonu funkce státních orgánů občanskými sdruženími v principu dvěma způsoby. 
Příslušná právní úprava se buď týká konkrétního občanského sdružení, nebo určité 
skupiny občanských sdružení, a to zejména v závislosti na věcném zaměření 
jejich činnosti.“ Poukázal přitom na předchozí zákon o rybářství,4 dle kterého 
bylo možné pověřit Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz úkoly na úseku 
rybářství, a dále na plemenářský zákon:5 „upravující oprávnění uznaných 
chovatelských sdružení, mezi která se řadí též Český svaz včelařů, o. s. Administraci 
státní ,Podpory včelařství‘ prostřednictvím Českého svazu včelařů, o. s., je tudíž 
třeba posuzovat v kontextu výše uvedeného. V této souvislosti lze poukázat 
na ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, dle kterého lze dotaci poskytnout též prostřednictvím uznaného 
chovatelského sdružení.“ 

Dne 27. 5. 2013 mi bylo doručeno vyjádření náměstka ministra zemědělství 
pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Jiřího Macha 

                                            
4 Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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a dne 25. 10. 2013 doplňující vyjádření 1. náměstka ministra zemědělství 
Ing. Stanislava Kozáka. Z jejich odpovědí vyplynulo následující:  

[1] K otázce provádění kontroly na místě Českým svazem včelařů, o. s. 

RNDr. Mach ve svém vyjádření poukázal na specifičnost dotačního programu 
1.D. Podpora včelařství a na ustanovení § 16 odst. 1 rozpočtových pravidel, 
dle kterého se dotace poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet 
příjemce nebo prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení 
nebo zájmového sdružení podle zvláštních zákonů. Na základě těchto skutečností 
je ČSV stanoven jako administrátor předmětné dotace jednotlivým konečným 
příjemcům dotace. 

Dále poukázal na část A bodu 4 písm. e) Zásad, dle kterého v případě, 
že je dotace poskytována subjektu, který bude dotační prostředky administrovat jiné 
osobě, ministerstvo vydává rozhodnutí pouze tomuto subjektu. Tento subjekt vydává 
sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace konečnému příjemci dotace, musí vést 
průkaznou evidenci o převodu poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace 
a provádět jejich kontrolu.  

Podmínka umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo 
na stanovišti včelstev pověřenými zástupci ČSV cílí dle náměstka ministra 
zemědělství pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství k provedení 
kontroly správnosti údajů u všech jednotlivých žadatelů (členů i nečlenů ČSV 
bez rozdílu), a především kontroly počtu zazimovaných včelstev. Rovněž dodal, 
že: „veškeré údaje, které kontrolní komise ověřuje, jsou veřejné. Stejné údaje uvádějí 
jednotliví žadatelé o dotaci ve formulářích žádosti o dotace.“ 

Dále také poukázal na specifika předmětného dotačního programu (rozsahem 
v počtu cca 50 000 žadatelů, z nich 98 % jsou členy ČSV; náročnost 
na administraci). Uvedl, že: „zvolený způsob podávání žádostí jednotlivých žadatelů 
u základních organizací ČSV probíhá opakovaně již několik let bez větších problémů, 
a umožňuje tak snižovat byrokratickou zátěž jednotlivých žadatelů o tento dotační 
program, kteří tak mohou jednoduše žádat o dotaci přímo v místě umístění včelstev.“ 
Na závěr připomněl, že nikdo není nucen o předmětnou dotaci žádat.  

Ing. Kozák mi na moje dotazy týkající se především režimu, v jakém 
ČSV kontrolu na místě vykonává, odpověděl mimo jiné: „ČSV byl pověřen 
Ministerstvem zemědělství administrací podpory a jako administrátor musí dle Zásad 
a i dle rozhodnutí o poskytnutí dotace vykonávat funkci kontrolní.“ Poukázal přitom 
na rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je mimo jiné uvedeno, že ČSV je povinen 
vést průkaznou evidenci o převodu poskytnutých prostředků příjemcům dotací 
a provádět jejich kontrolu. Upozornil rovněž na to, že ČSV je v oblasti včelařství 
jediným uznaným chovatelským sdružením, a to konkrétně pro chov včely kraňské. 

Dále doplnil, že: „protokoly o provedené kontrole přímo na stanovišti včelstev 
jsou uloženy na Základních organizacích Českého svazu včelařů, o. s., tak jako 
ostatní příslušné náležitosti potřebné pro administraci tohoto dotačního programu 
administrátorem. (…) Vnitřní směrnice k administraci a kontrole dotací, kterou Český 
svaz včelařů, o. s., vypracovává, je Ministerstvem zemědělství kontrolována 
a schvalována.“ 

Ing. Kozák uzavřel, že: „ČSV nevystupuje v pozici osoby pověřené výkonem 
státní správy, ale je v pozici příjemce dotace ze státního rozpočtu, kterou dál 
administruje jak členům, tak nečlenům ČSV – příjemcům dotace. Povinností 
administrátora je chovat se jako řádný hospodář s finančními prostředky, které jsou 



4 

poskytovány ze státního rozpočtu, a musí tak ověřovat a kontrolovat, zda se údaje 
uvedené v žádostech jednotlivých žadatelů shodují se skutečností. Tato kontrolní 
povinnost vyplývající jak ze Zásad, tak ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, se dá splnit pouze tak, 
že je umožněno komisionální hodnocení poskytnutých údajů jednotlivými žadateli 
o dotaci pouze přímo na stanovišti včelstev.“ 

[2] K pojmu „neorganizovaný včelař“ 

RNDr. Mach ve svém vyjádření uvedl, že termínem „neorganizovaný včelař“ 
je v části B Zásad míněn: „včelař – ve vztahu k předmětnému dotačnímu programu 
1.D., kde jako administrátor tohoto dotačního programu je ČSV, o. s., který není 
členem ČSV a stanovuje se zde, kde může podávat žádost o poskytnutí dotace 
na DP1.D.“ 

 

C -  Hodnocení věci zástupcem ochránkyně 

Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob 
před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud 
je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 
správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. 

[1] K otázce provádění kontroly na místě Českým svazem včelařů, o. s. 

K posouzení dané problematiky jsou, dle mého názoru, stěžejní tato 
ustanovení právních předpisů a dokumentů: 

� Ustanovení § 5 plemenářského zákona, které stanoví, že ministerstvo uzná 
chovatelské sdružení na základě jeho žádosti jako uznané chovatelské 
sdružení, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky (např. má pro svou 
činnost zajištěny odborně způsobilé osoby; prokáže, že populace plemene 
je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu; 
předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení 
a způsob vyhodnocování výsledků apod.). 

� Ustanovení § 16 odst. 1 rozpočtových pravidel, dle kterého se dotace 
poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce, nebo 
prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení 
nebo zájmového sdružení podle zvláštních zákonů na bankovní účet příjemce 
nebo jinou formou nebo umožněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu 
do výše peněžních prostředků rezervovaných postupem podle § 34 odst. 4. 

� Ustanovení § 2d odst. 2 zákona o zemědělství,6 které stanoví, že Programy 
(k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů) 
provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě ministerstvem 
vydaných zásad.  

� Část A bod 4 písm. e) Zásad, dle něhož subjekt, který bude dotační 
prostředky administrovat jiné osobě, vydává sdělení o rozhodnutí 
o poskytnutí dotace konečnému příjemci dotace, musí vést průkaznou 
evidenci o převodu poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace 
a provádět jejich kontrolu. 

                                            
6 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
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� Část A bodu 7 Zásad, který stanoví, že v souladu s § 39 rozpočtových 
pravidel,7 v souladu s § 4a zákona o zemědělství8 a v souladu se zákonem 
o finanční kontrole9 mohou kontrolu provést kontrolní orgány Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva financí, místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší 
kontrolní úřad a další subjekty oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou 
též provádět příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF 
a Evropský účetní dvůr. 

� Část B, Program 1.D. Podpora včelařství Zásad, kde je výslovně uvedeno, 
že administraci podpory zajišťuje ČSV, jeho prostřednictvím bude také 
podpora včelařům poskytnuta. 

� V konkrétním rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 
Podpora včelařství je výslovně uvedeno, že administraci poskytnuté dotace 
zajišťuje ČSV, který má mimo jiné povinnost vést průkaznou evidenci 
o převodu poskytnutých prostředků příjemcům dotací a provádět jejich 
kontrolu 

Na Český svaz včelařů, o. s., je třeba nahlížet ze dvou pohledů. V první řadě 
je ČSV právnickou osobou soukromého práva. Byl založen na základě zákona 
o sdružování občanů. S účinností tzv. nového občanského zákoníku,10 tj. od 1. 1. 

                                            
7 (1) Správce kapitoly je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky 
státu ve své kapitole. 
(2) Ministerstvo, finanční úřady, správci kapitol a kraje zajišťují kontrolu hospodaření s prostředky státního 
rozpočtu, prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu, prostředky Národního 
fondu a prostředky poskytnutými z Národního fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční 
kontrolu (dále jen „finanční kontrola“). 
(3) Správce kapitoly soustavně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů 
ve své kapitole. Je-li zřizovatelem organizační složky státu nebo příspěvkové organizace nebo funkci zřizovatele 
vykonává, působí při jejím řízení k tomu, aby vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější 
a nejúčelnější. 
8 (1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu: 
a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných ministerstvu podle tohoto 
zákona, 
b) plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku, a chovateli, kteří užívají 
druhy objektů, stanovených tímto zákonem (§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3p), 
c) plnění povinností a podmínek fyzickou nebo právnickou osobou při pěstování geneticky modifikované odrůdy 
plodin stanovených tímto zákonem (§ 2i). 
(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále 
jen „kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole a podle tohoto zákona. Tím není dotčen výkon kontroly 
podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů. 
(…) 
(4) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona 
o státní kontrole při kontrole oprávněni 
a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které 
při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování, 
b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole, 
c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou 
předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů, 
d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci, 
e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství 
kontrolovaných osob; tyto informace nesmí ministerstvo poskytnout třetím osobám, 
f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních 
a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob. 
(5) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, v němž je vymezen 
předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob. (…) 
9 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
10 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2014, došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů, který je v podstatě v celém 
rozsahu nahrazen novým občanským zákoníkem. Stávající občanská sdružení 
se považují za spolky podle nového občanského zákoníku. Za současného stavu 
poskytuje ochranu v oblasti spolkového práva soud. 

Druhý rozměr postavení ČSV vyplývá z toho, že je uznaným chovatelským 
sdružením pro chov včely kraňské. Z tohoto titulu má určité povinnosti a oprávnění 
vyplývající z veřejnoprávních předpisů, především z plemenářského zákona, 
ale rovněž z rozpočtových pravidel, jak jsem nastínil výše. 

Jsem toho názoru, že ministerstvo dostatečně vysvětlilo důvody, proč zvolilo 
pro dotační program „Podpora včelařství“ výše popsaný způsob administrace 
a kontroly. Ostatně, nastavení podmínek jednotlivých dotačních programů (v souladu 
s právními předpisy) včetně zvolení způsobu administrace, je věcí samotného 
ministerstva. Ve shodě se stěžovatelem uvádím, že ministerstvo mělo zřejmě více 
možností, jak požadavky Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu včelařů, 
kteří obdrželi dotaci, ale nejsou členy ČSV, naplnit. Není v mých možnostech 
hodnotit, jaké způsoby by mohly přicházet v úvahu a jejich efektivitu. To přísluší 
ministerstvu. Z mého hlediska je stěžejní to, aby ministerstvem zvolený způsob 
administrace a kontroly byl v souladu s právním řádem, popř. principy dobré správy.  

Z hlediska zákonného podkladu pro oprávnění ČSV provádět administraci 
daného programu je možné přijmout výklad, že tento zákonný podklad je dán 
rozpočtovými pravidly a při podpůrné aplikaci zmíněného ustanovení zákona 
o zemědělství a Zásad je následně specifikován v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Jsem ochoten akceptovat i širší výklad ministerstva, že administrace daného 
dotačního programu zahrnuje jak převádění poskytnutých prostředků příjemcům 
dotace, tak kontrolu, zda se údaje uvedené v žádostech jednotlivých žadatelů shodují 
se skutečností. Přikláněl bych se však k poněkud transparentnějšímu postupu, tedy 
pro to, aby ministerstvo uzavřelo s ČSV veřejnoprávní smlouvu, v níž tento spolek 
výslovně pověří administrací dotace včetně provádění kontroly.  

V případě, že taková smlouva neexistuje, avšak oprávnění k provádění 
kontroly na místě dovodíme výše uvedeným způsobem, nemohu akceptovat závěr 
ministerstva, že ČSV nevystupuje v pozici osoby pověřené výkonem státní 
správy. Dovolím si nyní citovat část rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
28. 4. 2011, čj. 1As 22/2011-69: „V teorii i judikatuře není sporu o tom, že právní 
vztah vzniklý poskytnutím dotace je veřejnoprávním vztahem (usnesení Zvláštního 
senátu ze dne 7. 5. 2010, čj. Konf 14/2010-8, publikované pod č. 2115/2010 Sb. 
NSS). Poskytování dotací ze státního rozpočtu je činností spadající do oblasti 
veřejné správy, konkrétně do oblasti veřejných financí.“ 

Ve výše uvedeném rozhodnutí došel Nejvyšší správní soud k závěru, 
že žalovaný (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.) nebyl v postavení 
konečného spotřebitele dotace, nýbrž sám dotace dále poskytoval dalším subjektům, 
které je teprve spotřebovávaly. Dle soudu tak fakticky docházelo pouze k tomu, 
že poskytování dotací bylo z ústředního orgánu státní správy (Ministerstva 
zemědělství) přesunuto na žalovaného, který rozhodoval o jednotlivých žádostech. 
Nejvyšší správní soud judikoval, že pouhé přesunutí agendy veřejné správy 
z ústředního orgánu státní správy na právnickou osobu soukromého práva nečiní 
tuto agendu soukromoprávní. „Poskytuje-li tedy žalovaný v souladu s § 2da zákona 
o zemědělství dotace (podpory), jejichž zdrojem je státní rozpočet, vykonává 
působnost v oblasti veřejné správy.“ Tato činnost nemá charakter občanskoprávních, 
obchodněprávních či pracovněprávních úkonů. 
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V nyní šetřeném případě není ČSV poskytovatelem dotace (jako byl Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.), ale pouze administrátorem dotace 
s oprávněním vykonávat kontrolu žadatelem tvrzeného počtu zazimovaných včelstev 
přímo na stanovišti včelstev (tj. především na pozemcích ve vlastnictví soukromých 
osob-včelařů, ať už členů, či nečlenů daného spolku). Tím spíše je tedy nutné dojít 
k závěru, že ČSV při administraci dotace včetně provádění kontroly na stanovišti 
včelstev vystupuje jako subjekt pověřený v tomto rozsahu výkonem veřejné správy.  

Na základě výše uvedeného lze vyvrátit i domněnku stěžovatele, že pro ČSV 
nejsou stanovená pravidla, kompetence a povinnosti pro provádění předmětné 
kontroly. Tyto vyplývají jednak z ministerstvem schválené „vnitřní směrnice 
k administraci a kontrole dotací“, která musí být veřejně přístupná, neboť se dotýká 
rovněž nečlenů předmětného spolku,11 a jednak z příslušných právních předpisů, 
především z kontrolního řádu.12  

Nad rámec šetření bych rád upozornil na to, že kontrolní řád, účinný od 1. 1. 
2014, mimo jiné stanoví i náležitosti protokolu o kontrole. Mezi ně patří i poučení 
o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky. 
V „protokolech z kontroly údajů“, které bude ČSV v letošním roce provádět, by tedy 
takové poučení mělo být výslovně uvedeno. 

Shrnuji tedy, že nerozporuji to, že administraci programu Podpora včelařství 
včetně kontroly, zda se údaje uvedené v žádostech jednotlivých žadatelů shodují 
se skutečností, vykonává osoba soukromého práva, konkrétně Český svaz včelařů, 
o. s. S ministerstvem však nejsem prozatím ve shodě v otázce, zda především 
provádění kontroly je výkonem veřejné moci. Ve světle výše řečeného jsem toho 
názoru, že se o výkon veřejné moci jedná. 

[2] Pojem „neorganizovaný včelař“ 

Tato obdoba legislativní zkratky je použita pouze v části B diskutovaných 
Zásad v rámci poznámky u dotačního programu 1.D. Podpora včelařství, a to celkem 
třikrát. Ani v aktuálních Zásadách (pro rok 2014) se nic v tomto ohledu nezměnilo.  

V žádném právním předpisu ani v předmětných Zásadách není vysvětlení 
této zkratky uvedeno. Stávajícím žadatelům o dotaci, poskytovateli dotace 
i administrátorovi dotace je význam této zkratky zřejmý, v jistém smyslu lze 
z kontextu celé poznámky význam pojmu „neorganizovaný včelař“ v Zásadách 
dovodit. 

Na druhou stranu je třeba říci, že Zásady jsou veřejně přístupné, může 
je tedy pročítat i osoba, která se v oblasti včelařství nepohybuje. Použitý pojem 
„neorganizovaný včelař“ může být pro takovou osobu matoucí či zavádějící. 
Lze dovodit, že tímto pojmem je myšlen včelař, který není členem ČSV, nicméně 
použitý pojem vyvolává zároveň dojem, že se jedná o včelaře, který není členem 
žádného včelařského spolku. 

Přesto, že užitím tohoto pojmu ministerstvo nejedná v rozporu s právním 
řádem, domnívám se, že z důvodu vhodnosti je žádoucí, aby v příštích Zásadách 
byl pojem „neorganizovaný včelař“ nahrazen výstižnějším slovním spojením, 

                                            
11 Na oficiálních webových stránkách ČSV (dostupné z http://www.vcelarstvi.cz/) se mi je nepodařilo dohledat. 
12 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Otázku aplikace zákona 
o finanční kontrole ponechávám stranou, neboť pro moje šetření ve vztahu k obsahu podnětu stěžovatele není 
stěžejní. 
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např. „včelař, který není členem Českého svazu včelařů, o. s.“, s případným 
zavedením zkratky („dále jen …“). 

K poznámce stěžovatele ohledně neplnění zákonné povinnosti registrace 
některými včelaři dodávám, že ze sdělení na oficiálních stránkách České 
plemenářské inspekce z roku 2012 vyplývá, že k tomu opravdu docházelo. Důvodem 
byla především skutečnost, že chovatelé včel zaměňovali zákonnou povinnost 
předávat tzv. pověřené osobě údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých 
stanovišť včelstev se žádostí o dotační titul 1.D. Podpora včelařství. Dle daného 
sdělení Česká plemenářská inspekce zařadila chovatele včel, u kterých bylo zjištěno 
porušení plemenářského zákona, pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští 
období.13 

 

D -  Závěry 

Český svaz včelařů, o. s., při administraci dotace Ministerstva zemědělství 
včetně provádění kontroly na stanovišti včelstev v rámci dotačního programu 1.D. 
Podpora včelařství vystupuje jako subjekt pověřený v tomto rozsahu výkonem 
veřejné správy.  

Pojem „neorganizovaný včelař“ uvedený v Zásadách bez dalšího je zavádějící. 
Z důvodu vhodnosti je žádoucí, aby byl nahrazen výstižnějším slovním spojením, 
např. „včelař, který není členem Českého svazu včelařů, o. s.“ 

Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení § 18 
odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že mezi mnou 
a Ministerstvem zemědělství prozatím panují názorové rozdíly ohledně povahy 
komisionálního hodnocení poskytnutých údajů prováděných Českým svazem 
včelařů, o. s., přímo na stanovišti včelstev. Dle mého názoru ČSV při těchto úkonech 
vystupuje jako subjekt vykonávající působnost v oblasti veřejné správy. Rovněž 
používání pojmu „neorganizovaný včelař“ v Zásadách nepovažuji za vhodné. 

Zprávu o šetření zasílám ministru zemědělství a žádám, aby se v zákonné 
lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil k mým závěrům a informoval mě, zda s nimi 
souhlasí a zda přijal, případně hodlá přijmout opatření k nápravě. Zpráva shrnuje 
moje dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko. 

Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. 

 
 
 
 

JUDr. Stanislav   K ř e č e k  v. r. 
zástupce veřejné ochránkyně práv 

(zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 

                                            
13 Kontroly včel. Informace pro chovatele včel. [online]. Česká plemenářská inspekce, 2012. [cit. 11. 3. 2014]. 
Dostupné z http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/informace-pro-chovatele/informace-pro-chovatele-vcel.html.  
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