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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 20.01.2021 (doručena 20.01.2021 e-mailem)

Předseda ZO ČSV Třešť Ing. L. B. žádal o poskytnutí následujících informací:
1) Jakým způsobem (postupem) SZIF vyhodnocuje, že chovatel uvádí v žádosti o 1.D počet
včelstev, který nahlásil k 1.9. do ústřední evidence v Hradištku. tzn. pomocí konkrétního SW,
manuální kontrolou pracovníky SZIF nebo jinak?
2) Žádám Vás o sdělení, kdy byla provedena po 4.12. 2020 pracovníky SZIF znovu kontrola
žádostí a s jakým výsledkem. Tzn. kolik chovatelů včel k 19.1.2021 ještě nepodalo řádné
nebo vůbec hlášení o počtu včelstev k 1.9. 2020. Dle sdělení ČSV, cituji: v současné době
pracovníci SZIF stále ještě kontaktují v zájmu snížení počtu chyb tak, aby dotace
mohla být vyplacena v maximální výši co největšímu počtu konečných příjemců.
3) Žádám Vás o sdělení, pokud počty znáte, kolik chovatelů včel k datu nové kontroly
nereagovalo na Výzvu SZIF č. 1 nebo 2., tzn. kolika chovatelům – konečným příjemcům po
tomto termínu hrozilo zamítnutí žádosti o dotaci 1D pro nesplnění podmínek dotace. Lze
odlišit počty na členy a nečleny ČSV?
4) Proč SZIF uplynutím lhůty dne 3. 12. 2020 neukončil možnost oprav nedostatků a doplňování
chybějících informací a nepřikročil řádně k vyhodnocení a odmítnutí žádostí konečných
příjemců, kteří nesplnili ani po upozornění beze zbytku podmínky dotace? Je to správný
profesionální postup správního orgánu?
5) Jaký má SZIF zájem na vyplacení dotace 1.D v maximální výši největšímu počtu konečných
příjemců a přiznat dotaci i chovatelům, kteří ani po vstřícném kroku nesplnili v termínu do
3.12.2020 podmínky přidělení dotace a fakticky neplní (někdy i více let) jednu z mála
zákonných povinností související se zájmovým chovem včel (evidenci včelstev v Hradištku)?
6) V rozpočtu SZIF na rok 2020 byly schváleny PS finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR
na Národní dotace ve výši 3 171 500 tis. Kč, z toho pro včelaře na 1.D částka 105 000 tis.
Kč. Jak bylo naloženo se schválenými prostředky, když výplata 1.D byla přesunuta z roku
2020 na rok 2021?
7) Je schválen rozpočet SZIF na rok 2021? Jaká částka byla případně schválena na dotaci 1.D.
na rok 2021? Počítá se s tím, že dotace 1.D bude vyplácena i v dalších letech do 31.1., pokud
nebude tento dotační titul zrušen?
8) Jaký je reálný termín (+/- týden), kdy je možné očekávat od SZIF vydání Rozhodnutí o výši
dotace 1.D na 1 včelstvo a zaslání úhrnné částky na účet žadatele ČSV. Sdělení v únoru nebo
březnu je příliš neurčité a bezbřehé. Co skutečně brání správnímu orgánu ve vydání
rozhodnutí?
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9) Proč SZIF jako poskytovatel dotace nectí schválené vydané podmínky a pravidla dotace
včetně termínů. Nouzový stav a Covid 19 je sice faktem, ale vyhodnocení a porovnání počtu
včelstev žádosti o 1.D a počtu nahlášených včelstev k 1.9. 2020 je záležitost porovnání 2
sloupců ve 2 tabulkách excel (z centrální evidence a žádosti od ČSV) a vyhodnocení ve třetím
sloupci. I při odhaduji cca 55 000 žádostí i středně schopný průměrný pracovník nemá za
několik hodin co na práci.
10) Když SZIF přikládá takovou významnou váhu počtu nahlášených včelstev v centrální evidenci
včelstev k 1.9., proč do podmínek nezapracoval nebo nezapracuje přikládat jako povinnou
přílohu žádosti kopii aktuálního hlášení z centrální evidence. Řada chyb a nedostatků by se
odstranila již na úrovní sběru a zpracování údajů ze žádostí do CIS na úrovni ZO nebo u
nečlenů na sekretariátu žadatele.
11) Dne 13. 11. a 23.11. 2020 zaslal SZIF žadateli (ČSV) ke zveřejnění Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2
včetně seznamu chovatelů, kteří ve stanoveném termínu mohli do 3.12.2020 napravit
zjištěné nedostatky související s hlášením včelstev v Hradištku k 1.9. a některé další
nedostatky. Nyní na webu SZIF ani ČSV není zveřejněna ve věci posunutí termínu výplaty
dotace 1D žádná oficiální informace, proč?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03.02.2021
Ad 1) SZIF vyhodnocuje předložené údaje v žádosti o národní dotaci 1.D (jedná se o více údajů
než pouze o počet včelstev) od žadatele resp. od jednotlivých chovatelů včel. Tomuto
vyhodnocení předchází komunikace mezi informačním systémem SZIF a informačním systémem
ČMSCH a.s. Komunikace probíhá na úrovní opakované softwarové křížové kontroly mezi údaji
ze žádosti o národní dotaci 1.D a údaji evidovanými v Integrovaném registru zvířat (IZR).

Ad 2) Pro upřesnění uvádíme, že vlastní křížová kontrola není prováděna přímo pracovníky SZIF.
Jedná se, jak už bylo řečeno, o softwarovou kontrolu údajů obsažených ve dvou informačních
systémech. Pracovníci SZIF následně vyhodnocují nálezy této kontroly. Data a výsledek křížové
kontroly je uveden níže.
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datum

počet chovatelů včel
bez
evidovaných
včelstev (případně
další chyba)

4.12.2020

2 880

8.12.2020

2 435

8. 1. 2021

1 737

15. 1. 2021

1 567

25. 1. 2021

1 323

1. 2. 2021

807

Ad 3) Po uplynutí lhůty na základě Výzvy k odstranění nedostatků a chyb, kterou stanovil SZIF
na den 3. 12. 2020, byla provedena dne 4. 12. 2020 softwarová kontrola doplněné a opravené
přílohy žádosti (seznamu chovatelů včel) a hlášení k tomuto dni nepodalo 2 880 chovatelů včel,
z toho 38 nečlenů ČSV.
Ad 4) Pro rok 2020 a následující období došlo k zásadní změně nastavení a provádění národních
zemědělských dotací v ČR. Došlo ke změně principu administrace nejen dotačního titulu 1. D.
Celý proces od příjmu žádosti, její administrativní kontroly, případně kontroly na místě, vydání
rozhodnutí o dotaci, až po výplaty dotace je zajišťován SZIF dle platných Zásad, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 (dále jen „Zásady“) a nově v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „Správní řád“).
Vzhledem k uvedenému a v souladu s doporučeními MZe, probíhá prověření předaných informací
od žadatele. Cílem uvedeného procesu je minimalizace počtu zamítnutí nároků jednotlivých
chovatelů včel a zároveň zlepšení kvality informací o chovatelích včel v ústřední evidenci. Jde o
vstřícný přístup státní správy upozornit chovatele včel na nutnost dodržování stanovených
podmínek. Tento postup je nejen správný a profesionální, ale z našeho pohledu jde i o službu,
kterou poskytuje SZIF při komunikaci nejen se žadateli, v případě titulu 1.D také s jednotlivými
chovateli. V neposlední řadě jde také o naplnění vize SZIF „Pomáhat českému zemědělství“
v praxi.

Ad 5) Viz odpověď na otázku č. 4.
Ad 6) Zajištění administrace zemědělských dotací se od kalendářního roku 2020 již neřídí
rozpočtovými pravidly, kdy musela být alokovaná částka vyplacena do konce příslušného
kalendářního roku. Současný systém zajištění administrace SZIF nestanovuje končený termín
pro výplatu. Z tohoto důvodu může být dotace za rok 2020 vyplacena i v průběhu roku 2021,
přičemž pro rok 2021 je stanovena nová alokovaná částka na další období.
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Ad 7) Pro rok 2021 byl schválen rozpočet na národní dotaci 1.D. ve výši 105 000 tis. Kč. SZIF
nedisponuje informacemi, že by měl být tento dotační titul v dalších letech zrušen.
Pokud jde o předpoklad výplaty dotace v následujícím období, není zatím vyjasněno, jaké priority
bude mít MZe pokud jde o dotační titul 1.D.
Ad 8) Plán vydání Rozhodnutí o dotaci s ohledem na současnou situaci je odhadováno na druhou
polovinu února. Příslušná platba může být poskytnuta až po nabytí právní moci uvedeného
Rozhodnutí o dotaci. Lhůta nabytí právní moci je v souladu se správním řádem, a to 15 dní po
doručení rozhodnutí žadateli. V této lhůtě má žadatel a jednotlivý chovatelé možnost podat
případné odvolání. Pokud žadatel podá na SZIF tzv. Vzdání se práva na odvolání, bude možné
celý proces výplaty urychlit. V celém procesu je nutné si uvědomit, že doba od kontaktování
chovatelů včel po zápis hlášení o počtu včelstev do ústřední evidence, schválení sazby
Ministerstvem zemědělství ČR, výpočet dotace a vydání Rozhodnutí, není otázka několika dní.
Ad 9) SZIF jako akreditovaná platební agentura, která zajišťuje pro MZe administraci dotačních
titulů, které jsou financovány ze státních nebo evropských zdrojů dodržuje všechny vydané a
schválené podmínky a pravidla poskytování dotace, včetně termínů jako je podání požadavku
od chovatele včel do 16. 9. 2020 na ZO ČSV či ústředí ČSV nebo příjem žádosti přes Portál
farmáře do 31. 10. 2020. SZIF se zároveň řídí a respektuje jak Zásady, tak Postup pro podávání
požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce vydaný žadatelem. Uvedený Postup
byl schválen MZe a zveřejněn v časopise Včelařství č. 8/2020 (ročník 73) a na webových
stránkách žadatele.

Při softwarové kontrole nejde „o porovnání dvou sloupců v excelové tabulce“, ale o strukturované
dotazování do ústřední evidence včel na počet včelstev u jednotlivých chovatelů včel. Pokud je
výsledkem dotazování zjištění chyby, je v zodpovědnosti SZIF uvedenou chybu analyzovat jak
z pohledu jejího dopadu, tak z pohledu jejího vzniku. Další povinností je pak nalézt řešení jejího
odstranění případně přijetí opatření, aby nedocházelo k opakovanému výskytu nebo alespoň
minimalizace jejího výskytu.

Nezřídka se stává v rámci zadávání požadavků na dotaci 1.D., že se objevují chyby jak ze strany
chovatelů, tak některých funkcionářů žadatele, tedy ZO ČSV. Jedná se zejména o přesmyčky
v registračních číslech, přehození požadavků mezi synem a otcem, uvádí se špatný počet
včelstev, než je skutečnost, podávají se požadavky bez vědomí chovatele včel atd. Toto pak další
zpracování podkladů bohužel komplikuje.
Ad 10) Každý chovatel včel má povinnost na základě § 80 Vyhlášky č. 136/2004 Sb., v platném
znění, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem předat pověřené osobě (ČMSCH a.s.) k 1. září
kalendářního roku údaje o počtu včelstev a umístění stanovišť.
V současné době je v bodě 1, písmene d) Postupu pro podávání požadavků na poskytnutí
podpory od konečného příjemce uvedeno, že se pouze doporučuje k požadavku přikládat kopii
hlášení z centrální evidence. Vzhledem k tomu, že dle příslušných Zásad pro rok 2020 obdrží
žadatel 5 % z celkové vyčleněné částky na podporu 1.D. za účelem zajištění administrace,
odpovídá za poskytnutí pravdivých informací poskytovateli dotace.
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Při tak vysokém počtu chovatelů včel není dost dobře možné z administrativních a ekonomických
důvodů tento dokument povinně vyžadovat. Proto SZIF tuto skutečnost ověřuje přímo v ústřední
evidenci.

Ad 11) Další oficiální informace zveřejněna nebyla, neboť stále pokračuje odstraňování chyb
a nesrovnalostí, které obsahovaly Výzvy ze dne 13. a 23. 11. 2020. Jak již bylo řečeno, cílem
tohoto snažení je minimalizace počtu zamítnutí nároků jednotlivých chovatelů včel a zároveň
zlepšení kvality informací o chovatelích včel v ústřední evidenci. Konečný termín výplaty není
stanoven, nicméně SZIF ve spolupráci s MZe a žadatelem má zájem vše vyřešit co možná
nejrychleji.
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