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Vážení přátelé,

neŽ zaČnete ČÍst následující řádky prosím přijměte omluvu za další přidělání práce,
kterou jsme nezpůsobili.

Český svaz vČelařŮ, z.s. jakoŽto Žadatel o dotaci 1.D podal 27.10.2020 Státnímu
zemědělskému intervenČnímu fondu (SZIF) souhrnnou žádost za téměř 52 tisíc
chovatelŮ, V Pondělí 16.11.2020 prostřednictvím datové schránky obdržel český svaz
vČelařŮ od něj výzvu k doplnění a nápravě části požadavků, které podali koneční
příjemci prostřednictvím svazu, a to do 3,12.2O2O

Letos PoPrvé probíhá dotace 1.D přes SZlF, Táké letos poprvé jsou kontrolovány a
srovnávánY.Údaje chovatele uvedené v požadavku s jejich údaji uvedenými v ústře-dní
evidenci (9rl včelstev vedené Českomoravskol společností chovatelů, á.s.
(ČMSCH). ŘaOna evidence včelstev je podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D.

Výsledek porovnání ÚdajŮ u osoby pověřené evidencí hospodářských zvířat čMScH
vHradiŠťku sÚdaji, které koneční příjemci uvedli do požadavku je následující: z51
844 požadavků je 6 649 chybných.

SZlF Po dohodě s MZe ČR vědom si toho, že administrace dotace 1,D probíhá letos
odliŠně od let minulých a bude ještě nějaký čas trvat, než si chovatelé zvyknou a
PřizPŮsobí se, dává svou výzvou chovatelům, jejichž požadavky vykazují nedostatky,
možnost tyto chyby napravit,

V Příloze zasíláme tabulky s údaji chovatelů (příslušnost k Zo a registrační číslo), u
ktených bYlY zjiŠtěny vady, Ostatní osobní údaje jsou z důvodu jejich ochrany skryty,

své szlF.
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Nejčastějšími chybami je neprovedení aktualizace hlášení k 1.9. nebo registrace pro
nečinnost zanikla. Podrobnosti k nápravě předepsaných hlášení Oo Úr jsou k dispozici
na webu ČMSCH, a.s, - https://www.cmsch.czlevidence-a-oznacovani-zviraťvcely/.

Bližší informace najdete na našem webu wwrry.vcelarstvi,cz a v článku ve Včelařstvíč.
1212020, časopis vyjde v nejbližší době.

Děkujeme za pomoc.

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně
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Příloha tabulka č. ]. a tabulka č, 2
Výzva SZIF k odstranění nedostatků ze dne L3.LL2O2O


