
Ing. Miroslav Toman, CSc. 

ministr zemědělství 

Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1 

 

V Opatovicích, dne 23. 10. 2019 

 

Vážený pane ministře, 

dovolte nám obrátit se na Vás tímto otevřeným dopisem, jehož sepsání si vynutila 

nepravdivá informace představitelů Českého svazu včelařů, z. s., (dále ČSV) na 

předchozích jednáních na MZe o poskytování evropských dotací pro období 2019 - 2022 

dle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. 

Představitelé ČSV předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, místopředseda MVDr. Miloslav 

Peroutka, CSc., a tajemník Ing. Petr Šerák se opakovaně na těchto jednáních vyjádřili ve 

smyslu, že ČSV bude poskytovat administraci při žádostech o evropské dotace pro 

všechny včelaře v ČR. Týká se to opatření, ke kterým se ČSV přihlásil. Na základě této 

informace MZe nastavilo pravidla. Své slovo porušili Usnesením ze zasedání RV a ÚKK 

Českého svazu včelařů, z. s., konaného dne 24. 8. 2019 v SOUV‒VVC, o. p. s.,  viz 

příloha v bodě 8. Ostatní subjekty, které se k administraci přihlásily, své závazky plní. 

ČSV výše zmíněným rozhodnutím neumožní čerpání dotací všem včelařům v ČR a tím 

ohrozí čerpání této kapitoly evropských dotací pro ČR. Tímto jednostranným krokem 

dochází k absenci rovného přístupu  všech chovatelů včel v ČR k dotacím, který garantuje 

evropská legislativa. 

Tímto Vás níže podepsané včelařské spolky žádají o zahájení jednání s ředitelem SZIF 

o přímém poskytování dotačního titulu ve vztahu včelař - stát bez tohoto nedůvěryhodného 

prostředníka. 

Zároveň žádáme, aby v budoucnu při následných jednáních byl vždy okamžitě pořizován 

písemný zápis jednání, tak jak je běžné všude jinde ve státní správě. 

Příloha: Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., konaného dne 

24. 8. 2019 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi 

(zdroj http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-8-2019.pdf) 

 

 

http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-8-2019.pdf
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