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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.1

21. zasedání zastupitelstva konané dne 5. 8. 2019

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, podprogram 
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – poskytnutí dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dne 11. 12. 2017 byl usnesením č. 070/9Z/2017 schválen Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém 
kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program). Převedení finančních prostředků v rámci Programu pro 
rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a z Programu podpory rozvoje 
zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 v zájmu naplnění legitimního 
očekávání žadatelů o dotace z oblasti podpory včelařů.

Nárok na rozpočet:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 bylo z rozpočtu na 
Program vyčleněno 6,5 mil. Kč, a na základě usnesení č. 017/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 Zastupitelstva 
Ústeckého kraje byl následně rozpočet snížen na 4 mil. Kč.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 24. 7. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 25. 7. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

souhlasí

s navýšením objemu finančních prostředků Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na 
období let 2017 až 2020 (dále jen Program eko-agro) převodem zůstatku finančních prostředků z 
Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 
2020, oblast podpory dle Čl. 4 odst. 1 a odst. 2 (1 756 834,23 Kč), a využitím těchto prostředků v rámci 
Programu eko-agro oblast podpory dle Čl. 3 odst. 2 písm. a), a to společně se zůstatkem finančních 
prostředků v rámci tohoto programu.



Důvodová zpráva:
Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 byla vznesena otázka možnosti převedení zbylých 
finančních prostředků v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 
2020 (dále jen Program eko-agro), oblast podpory dle Čl. 3 odst. 1 písm. a), b), a c) a z Programu podpory 
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 (dále jen Program 
zemědělství), oblast podpory dle Čl. 4 odst. 1 a odst. 2 do Programu eko-agro, oblast podpory dle Čl. 3 odst. 
2 písm. a), oblast podpory včelařství.
Odbor ZPZ považuje za vhodné zbylé finanční prostředky použít na navýšení podpory včelařství a to 
především z toho důvodu, že se jedná o činnost dobrovolnou a z hlediska veřejného zájmu za potřebnou. 
Smyslem samotného programu je za a) podpora začínajících včelařů z důvodu zavčelení dalších oblastí ÚK a 
za b) podpora stávajících včelařů z důvodu rozšíření a zajištění životaschopnosti stávajících chovů, popř. 
výměny starých, v současné době nevyhovujících úlů (nevyhovující ve smyslu veterinární péče). Je obecně 
známo, že opylovací funkce včel je nenahraditelná přírodní aktivita, bez které by nemohlo fungovat 
zemědělství, potažmo celá společnost. Odbor ZPZ každý rok administruje vysoký počet žádostí – včelařů 
(řádově několik stovek), přičemž téměř každý rok je rozpočtem alokovaná výše finančních prostředků pro 
včelaře nedostatečná a po dohodě tak téměř vždy docházelo k navýšení rozpočtu z ostatních oblastí podpory 
či jednotlivých programů či byly chybějící finanční prostředky navýšeny z výsledků hospodaření ÚK.
Odbor LP dle Interního sdělení JID: 108611/2019/KUUK ze dne 3. 7. 2019 považuje v zájmu naplnění 
legitimního očekávání žadatelů o dotaci z oblasti podpory včelařů ohledně minimální výše dotace za 
přípustné, aby zbylé prostředky z ostatních oblastí podpory obou předmětných programů byly využity 
(převedeny) pro oblast podpory včelařů. Tímto převodem finančních prostředků dojde ke změně původně 
stanoveného koeficientu z 0,2506 na 0,9294.
Z důvodu omezených finančních prostředků kraje byla v souladu s čl. 7, odst. 1), č. 2, písm. c) Programu 
požadovaná výše dotace u všech žadatelů upravena s použitím shodného koeficientu 0,9294. Koeficient byl 
stanoven jako procentuální podíl celkové výše alokace oblasti podpory z celkového objemu požadované výše 
dotace.

Finanční alokace Programů pro rok 2019:
Orientační alokace na oblast podpory dle možností finančních zdrojů

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 1 000 000,-

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 1 000 000,-

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje 1 000 000,-

Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje 1 000 000,-

Program rozvoje zemědělství (DT1 + DT2) 5 000 000,-

Zbylé finanční prostředky:
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje -

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 193 017,80

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje 419 780,58

Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje 340 000,00

Program rozvoje zemědělství (DT1 + DT2) 1 756 834,23

Požadavky na oblasti podpory dle žádostí:
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje, počet žádostí 221 (3 991 290,96 Kč)
celková výše alokovaných finančních prostředků:3 709 632,61

Stanovisko odboru legislativně-právního KÚ ÚK:
Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 byl vznesen protinávrh při projednání materiálu k 
bodu 17.6. „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – výjimka z 
programu“ (materiál nebyl s odborem LP konzultován), spočívající ve využití finančních prostředků 
nevyužitých v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, 
oblast podpory dle Čl. 3 odst. 1 písm. a), b), a c) a z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských 



oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020, oblast podpory dle Čl. 4 odst. 1 a odst. 2., a to na místě 
navržené výjimky, v rámci Programu eko-agro, oblast podpory dle Čl. 3 odst. 2 písm. a) (včelaři).
K předloženému návrhu usnesení uvádíme, že Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem, Zásady regionálního podpůrného fondu, ani předmětné dotační programy 
nestanoví pravidlo/postup pro použití finančních prostředků zbylých v důsledku snížení požadované dotace 
koeficientem (rovný přístup), kdy někteří žadatelé zmenší rozsah projektu či od realizace projektu zcela 
odstoupí. Jakékoliv nakládání s prostředky v rámci dotačních programů se musí vždy řídit obecnými 
zásadami pro poskytování dotací - zásadou transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace. Odbor LP 
primárně považoval pro transparentní naložení se zbylými prostředky za vhodné, zhodnotit nastalou situaci z 
hlediska naplnění legitimního očekávání žadatelů, tj. jak bude naloženo s jejich žádostmi. Žadatelé očekávají, 
že jejich žádost bude vyřízena v souladu s předmětným dotačním programem. Musí tedy být všichni 
připraveni na možnost snížení jimi požadované dotace, neboť tato možnost je v dotačních programech 
upravena jakožto obecný a řádný postup. Žadatelé však nemohou očekávat a být připraveni na možnost, že 
jim bude dotace snížena až pod hranici minimální výše dotace, která je výslovně v programech uvedena. 
Pokud nastane situace, kdy v důsledku převýšení požadovaných prostředků nad možnostmi rozpočtu 
dotačního programu dojde dle pravidel dotačního programu ke snížení dotací pod garantovanou minimální 
výši dotace, měly by být v rozpočtu kraje nalezeny finanční prostředky na dodatečné navýšení rozpočtu 
dotačního programu, aby bylo možno dotace poskytnout alespoň ve stanovené minimální výši. K tomu 
navrženým převodem prostředků dojde, navíc bude moci být žadatelům z oblasti podpory včelařů poskytnuta 
podpora téměř v požadované výši, což je řádně odůvodněno v důvodové zprávě předkladatelem. S ohledem 
na toto je zcela v rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje v situaci, kdy v ostatních dotačních titulech již 
bylo rozhodnuto, naložit s nečekaně zbylými prostředky (ač původně rozdělenými), dle doporučení odborníků 
ve prospěch žadatelů, o jejichž žádostech dosud rozhodnuto nebylo. Stejně tak však zastupitelstvo kraje 
může rozhodnout pouze o navýšení prostředků do minimální stanovené výše dotace a ostatní prostředky 
ponechat k dalšímu využití v rámci Regionálního podpůrného fondu (např. s ohledem na zachování 
koeficientního krácení u všech žadatelů v rámci dané oblasti).
Navýšení objemu a převod finančních prostředků je navrženo k odsouhlasení zastupitelstvu kraje. Zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a krajská dotační 
pravidla jednoznačně stanoví, že povinnou náležitostí dotačního programu je i předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
přesunem mezi dotačními programy, je celkový objem v Programu eko-agro výrazně navýšen, oproti 
původnímu záměru deklarovanému zastupitelstvem, je namístě, aby před provedením rozpočtového opatření 
toto odsouhlasilo zastupitelstvo.
Odbor LP připomíná nezbytnost usilovat na základě praktických zkušeností s realizací dotačních programů o 
jejich další kvalitativní vývoj v zájmu žadatelů o dotace i z hlediska usnadnění administrace dotačních 
programů orgány kraje. Obecně pak platí, že přesnější úprava podmínek poskytování dotací sebou přináší 
zároveň větší míru transparentnosti a usnadňuje i dodržení zásady rovnosti při poskytování dotací. Schválené 
dotační programy nelze považovat za dokonalé definitivní dílo, protože při jejich tvorbě nelze předvídat 
všechny situace a obtíže, které při uplatňování dotačních programů mohou nastat. Odbor LP proto doporučil 
odboru ZPZ zvážit promítnutí zkušeností s realizací Programu eko-agro a Programu zemědělství v roce 2019 
do dílčích změn těchto Programů již pro rok 2020, byť se jedná o poslední rok jejich platnosti. Ve vztahu k 
podpoře včelařů lze zvážit snížení stanovené minimální výše poskytované dotace dle Čl. 4 odst. 3) písm. c) 
Programu eko-agro, a to s ohledem na stanovenou maximální výši dotace pro tuto oblast podpory, která je 
výrazně nižší oproti ostatním oblastem podpory Programu eko-agro. K oběma předmětným programům lze 
doporučit již ve výzvě k podání žádostí o dotaci kromě uvedení celkového objemu finančních prostředků na 
celý program stanovit objem podpory (rozdělení) pro jednotlivé oblasti podpory (dotační tituly). Výzva by měla 
být schválena zastupitelstvem. Ve vztahu k oběma předmětným programům doporučujeme zvážit změnu 
pravidla pro případ, kdy objem požadovaných prostředků převyšuje možnosti rozpočtu dle Čl. 7 odst. 1) bod 
2. písm. c) a d) Programu eko- agro a Čl. 7 odst. 1) bod 3. písm. c) a d) Programu zemědělství. Stávající 
pravidlo použití shodného koeficientu snížení dotace sice zaručuje rovný přístup ke všem žadatelům, jejichž 
projekty jsou vyhovující, ale v krajním případě, jako tomu bylo v letošním roce v případě podpory včelařů, 
může vést k poklesu poskytnuté dotace pod stanovenou dolní hranici, což není správné z hlediska legitimního 
očekávání žadatelů o dotaci. Obecně pak snížení dotace vede (dle letošní zkušenosti) u některých žadatelů k 
odstoupení od realizace projektu a na ostatní žadatele klade další administrativní nároky – povinnost 
urychleně předložit upravený rozpočet projektu, případně i upravený (zmenšený) projekt. Pro odbor ZPZ pak 
představuje uplatnění tohoto pravidla zvýšení zátěže při administraci předmětných programů. Negativním 
důsledkem uplatnění tohoto pravidla může být rovněž oddálení rozhodnutí o poskytnutí dotací.
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