Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jiří Šír
Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Vážený pane náměstku,
je to měsíc, co jsme se s Vámi a Vašimi spolupracovníky setkali na Mze k projednání některých nesrovnalostí,
vyplývajících z toho, že v „Zásadách“ k poskytování dotací jsou obsaženy skutečnosti, které neodpovídají novým
požadavkům, kdy vznikají nové včelařské spolky. Domnívali jsme se, že vám budeme moci tímto dopisem sdělit, že
současný adminstrátor, Český svaz včelařů z.s. (dále jen ČSV,) dotace 1.D své povinnosti zvládá lépe, než jak tomu bylo
při naší první schůzce. Nestalo se tak a ukazuje se, že některé nové skutečnosti nedokáže ani domyslet, protože se na
novou situaci nedokázal včas připravit. Nechceme ale, aby náš dopis vyzníval pouze jako stížnost.
Při poslední návštěvě jste konstatoval, že budete v nových Zásadách preferovat taková řešení, která nebudou příliš měnit
současný stav. Pokud se situace nezměnila doporučovali bychom následující:
1)

Doplnit „Zásady“ o bod v Části B. Dotační programy, 1.D. Podpora včelařství, v části Poznámka: zde na závěr doplnit
jednu větu, která by dle našeho názoru složitost vzniklé situace vyřešila a nedotkla by se podstaty a systému výplaty
dotace 1.D. Podpora včelařství. Tato věta by se mohla umístit za větu “Český svaz včelařů, z.s. vypracuje “Vnitřní
směrnici k administraci dotací”.…… v tomto znění:
“Na základě písemné žádosti jiného zapsaného včelařského spolku předcházející 1 měsíc lhůtu dle Části A. Obecné
podmínky, bod 1., pís. h poslední věta (tj. 14.9.2016 včetně) postupuje Český svaz včelařů, z.s. vůči těmto
zapsaným spolkům stejně, jako vůči svým organizačním složkám”.
Tím by byl celý probém v podstatě vyřešen a nové spolky by na tom byly po všech stánkách stejně, jako pobočné
spolky ČSV (základní organizace ČSV). Doporučovali bychom však, aby Mze stanovilo do kdy musí ČSV vydat Vnitřní
směrnici. Navrhujeme termín do 30.4.2017 pro návrh a termín 30.6.2017 pro projednání a konečné přijetí Mze .
Dále bylo vhodné stanovit, které body by měl bezpodmínečně obsahovat. Tedy např. nediskriminaci samostatných
včelařských spolků fungujících mimo ČSV, rovné zacházení a také další zásady. Ty by měli být projednány pod
patronátem Mze.
Nemělo by se stávat, že by se některé povinnosti navzájem vylučovaly nebo byly nadbytečné.
Domníváme se, že by v Žádosti od dotaci 1.D mělo být zakotveno přednostní vyplácení zasláním na bankovní účet,
dále prohlášení žadatele, že v případě zjištění podvodného jednání souhlasí s vymáháním neoprávněně vyplacaené
dotace u správního soudu a také souhlasí s tím, že následujcí rok nebude moci o dotaci 1.D žádat (samozejmě by
byly možné i jiné úpravy). Věříme, že právníci najdou vhodnou formulaci. Tím by zmizela stávající praxe různých
potvrzení pro potvrzení („Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné základní organizace ČSV, z.s., než u které je
poadováno poskytnutí dotace 1.D. pro včelaře“). V příloze vám zasíláme náš původní návrh, který jsem Vám zaslali
emailem dne 26.7.2016 a který se nedopatřením na Mze ztratil v čase dovolených.

2)

Náš Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. však tímto nijak nezastírá zájem o změnu, resp. preferenci
tzv. polské cesty, kdy jsou dotace vypláceny ministerstvem přímo příslušným včelařským spolkům, plus 4%
z poskytnutých dotací jako tzv. „odměna“ za administraci dotace. Odpovědnost tak leží přímo na těchto spolcích a
ministerstvo se pak může věnovat koncepčnějšímu ovlivňování oboru včelařství, případně kontrole hospodaření
s dotacemi.

3)

Dále navrhujeme, aby ti včelaři, kteří mají zemědělskou činnost ve svém předmětu podnikání (mají přidělené IČ a
jsou zapsání v rejstříku zemědělských podnikatelů) žádali, tak jako ostatní zemědělci, i o tuto dotaci 1.D přímo na
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Státním zemědělském a intervenčním fondu. Počet těchto případných žadatelů lze jistě zjistit v příslušném rejstříku
podnikatelů a nemyslíme si, že by se jednalo o enormní nárůst práce pro SZIF.
4)

Při poslední návštěvě jsme vyjádřili naší snahu po společném postupu včelařských spolků, snahu tvořit a nikoliv
bořit. V příloze zasísláme náš původní návrh tezí, který některé včelařské spolky, které fungují mimo ČSV, obdržely.
Dnes Vám můžeme oznámit, že začátkem tohoto měsíce byla schůzka některých včelařských spolků, na které se
dohodlo na základě těchto tezí vytovřit zastřešující včelařský „svaz spolků“, který by měl být registrován jako
zapsaný v nejblžších dnech. Jeho prvořadým úkolem je především získání koncenzuálního stanoviska všech
zúčastněných spolků při jednání s orgány státní správy, tedy i Mze.
Vážený pane náměstku,
stejně jako při osobním jednání, tak i nyní písemně potvrzujeme svojí ochotu polupracovat na tvorbě nových
„Zásad“ k výplatě dotací i při tvorbě Vnitřní směrnice současného administrátora dotace 1.D.
Věříme, že naše návrhy vezme Mze v úvahu už jen proto, že vznikají další včelařské organizace a naše zkušenost
z letošního roku by měla být podnětem k vypracování přesnějších Zásad i vnitřní směrnice jediného
administrátora dotace, aby se komplikace letošního roku již v příštím roce neopakovaly.

Vše dobré.
V Mladé Boleslavi 18.10.2016
Za Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s..

Ing. Leoš Dvorský, předseda

Ing. Jiří Šturma, místopředseda

Přílohy:
1)
2)

Teze pro vytvoření „asociace“ – „svazu spolků“
Náš email z 26.7.2016
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sturma.jiri@email.cz
Od:
Datum:
Komu:
Kopie:
Připojit:
Předmět:

<sturma.jiri@email.cz>
26. července 2016 21:28
<ivana.petrikova@mze.cz>
<vladimir.hanacek@email.cz>
Odpověď ČSV 19_7_2016.pdf; Mgr_Machová dopis 7_2016.pdf
RE: Informace a podklady k výplatě dotace 1.D. - včelaři

Vážený pan Ing. Jiří Šír
náměstek ministra zemědělství ČR,
Vážený pane náměstku,
dle dohody s Vaší paní sekretářkou a dle pokynů pana Mgr. Vladimíra Hanáčka, asistenta poslance p. M.
Jurečky, zasílám dopisy, které se realizovali v uplynulých dnech a vztahují se k řešení situace v organizaci
a vyplácení dotace pro včelaře 1.D. poskytované na základě Zásad, č.j. 41176/2015-MZE-17251 a
navazují na osobní dopis, který jsme si Vám dovolili zaslat dne 29.6.2016.
Dle těchto zásad si dovolujeme zaslat Vám náš návrh řešení vzniklé situace. MZE v těchto Zásadách je
dle části A, bod 8 Závěrečných ustanovení, pís.j) “v odůvodněných případech může MZE provést
zpřesnění těchto Zásad v průběhu roku,”
dále si dovolujeme navrhnout změnu Části B. Dotační programy, 1.D. Podpora včelařství, v části
Poznámka: zde na závěr doplnit jednu větu, která by dle našeho názoru složitost vzniklé situace vyřešila
a nedotkla by se podstaty a systému výplaty dotace 1.D. Podpora včelařství. Tato věta by se mohla
umístit za větu “Český svaz včelařů, z.s. vypracuje “Vnitřní směrnici k administraci dotací”.
Náš návrh zní: “Na základě písemné žádosti jiného zapsaného včelařského spolku předcházející 1 měsíc
lhůtu dle Části A. Obecné podmínky, bod 1., pís. h poslední věta (tj. 14.9.2016 včetně) postupuje Český
svaz včelařů, z.s. vůči těmto zapsaným spolkům stejně, jako vůči svým organizačním složkám”.
Navrhujeme popř. i společnou schůzku dne 28.7.2016 i za přítomnosti zástupců Českého svazu včelařů,
z.s. tak, aby se celá záležitost urychleně dořešila, protože hrozí nebezpečí z prodlení.
Děkujeme mnohokrát za Váš zájem celou záležitost uspokojivě vyřešit.
----------------------------------------------Těším se na odpověď
Ing. Jiří Šturma,
místopředseda Včelařského spolku
pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
www.vsmbo.cz
sturma.jiri@email.cz
605233633

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:
Odpověď ČSV 19_7_2016.pdf
Mgr_Machová dopis 7_2016.pdf
Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu
zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob
zpracování příloh.

18.10.2016

