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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 01.06.2020 (doručena 01.06.2020 e-mailem)
Pan L. B. žádal o poskytnutí informace, komu ve včelařském období 2019/2020 zaslat žádost o
dotaci dle NV č. 148/2019 – technická pomoc, když Český svaz včelařů ( dále jen „ČSV“) odmítá
úlohu žadatele „eurodotace“ pro nečleny ČSV a současně odmítá přijmout žádost na technickou
pomoc pro chovatele s počtem chovaných včelstev nad 150 (dle Přílohy č. 1 bodu D NV), i když
jsou členy ČSV. Chovatelé včel se tak stali rukojmími neshody mezi ČSV a Fondem, případně
MZe, a ne zcela proveditelného ustanovení přijatého právního předpisu na další 3 roky, který
definuje, kdo může být žadatelem o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro odevzdání
účetních dokladů a žádostí administrátorovi dotací se velmi blíží (31. 7. 2020), žádal Fond o
jednoznačné stanovisko a bezodkladné informování včelařské veřejnosti. Neřešením současného
stavu je dle jeho názoru ohroženo právo chovatele včel, při splnění podmínek dle platné
legislativy, na podání žádosti o dotaci.
Dále uvádí, že RV ČSV svým Usnesením ze dne 24. 8. 2019 schválil administrovat požadavky na
jednotlivá opatření dle NV č. 148/2019 Sb. zásadně pro členy ČSV a vydal dokument Pravidla
administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na
provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich
uvádění na trh.
Fond v prosinci 2019 vydal dokument s názvem „PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL-VČELAŘSKÉ
EURODOTACE KROK ZA KROKEM PRO OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2019 DO 31. ČERVENCE 2020, kde
je v tabulce bodu 2.6. Uznaní žadatelé, jejichž prostřednictvím je možné předkládat požadavky
o včelařské „eurodotace“ pro včelařský rok 2019/2020 uvedeno, že pro dotační opatření
Technická pomoc – pořízení zařízení k získávání a zpracování medu, pro chovatele včel (bez další
klasifikace), je určeným (jediným) žadatelem Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 8, 1156 24
Praha 1. Tabulka je samostatně zveřejněna i na webu Fondu.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.06.2020
Žádost o tzv. včelařské eurodotace bylo možné, v souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády
č. 148/2019 Sb. (dále „NV“), podat na Fond do 1. 8. 2019. V případě opatření technická pomoc
– pořízení nového zařízení pro včelařský rok 2019/2020 podal žádost a splnil podmínky dle § 7
odst. 1 NV Český svaz včelařů,z.s., a je tedy způsobilým žadatelem dle NV.
Chovatel včel žádost o dotaci nepodává, svůj nárok na dotaci uplatňuje pomocí požadavku o
dotaci předloženého žadateli (žadatel = ČSV). Požadavek o dotaci chovatele je přílohou žádosti
o dotaci žadatele. Tento proces je popsán v „Příručce pro chovatele včel – včelařské eurodotace
krok za krokem pro období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020“ v kapitole „2. obecné
informace“ bod 2.4 a v kapitole „3. Možnosti získání dotace“ písm. a) a b).
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V souvislosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými z důvodu COVID-19 netrvá ČSV, dle
dostupných informací, striktně na termínu, který stanovil pro podávání požadavků chovatelů
(15. 5. 2020). Chovatelé tedy mohou požadavky o dotaci předkládat do termínu 15. 7. 2020.
Termín 31. 7. 2020 je termínem stanoveným NV žadateli, tedy ČSV, pro předání všech podkladů
k dotaci na Fond.
Pokud jde o Vámi zmiňovaný dokument „Pravidla administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb.
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh“, doporučujeme Vám blíže se seznámit
s textem uvedeným v odst 1, čl. VI. Závěrečná ustanovení. Zde existuje možnost pro chovatele
včel v podobě nástroje pro vyjasnění vztahu mezi žadatelem a chovatelem včel při nárokování
podpory, neboť je zde uvedeno, že „ V odůvodněných případech může PRV ČSV (Předsednictvo
republikového výboru ČSV) rozhodnout o zprostředkování dotace konečnému příjemci (členovi i
nečlenovi svazu), i když konečný příjemce nesplňuje podmínky dle těchto pravidel administrace“.
Pokud jde o již zmiňovanou příručku Fondu pro chovatele včel a bod 2.6. týkající se uznaných
žadatelů, je tento postup nadále platný. Podmínky pro poskytování dotace jsou nastaveny a
popsány v příručce podle aktuálního znění NV a není v kompetenci Fondu stanovovat alternativní
podmínky pro poskytování dotace.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl zatím důvod zveřejněné informace měnit či
doplňovat.
Fond doposud nezaznamenal porušení podmínek dle aktuálního znění NV. Pokud je Vám znám
konkrétní případ chovatele včel v ČR, kdy nebyl ze strany žadatele přijat jeho požadavek o dotaci
na opatření technická pomoc – pořízení nového zařízení nebo nebyl v probíhajícím včelařském
roce projednán ze strany PRV ČSV (Dle časopisu včelařství 1/2020 je nejbližší termín
jednání dne 14. 7. 2020), takový požadavek, doporučujeme Vám, abyste o této skutečnosti
informoval Ministerstvo zemědělství - Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství a Státní
zemědělský intervenční fond – Odbor společné organizace trhů.
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