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vÝzva

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen ,,Fond") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle

§ 2b odst. 1 zákona č,252lL997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen,,zákon"),
a podle 1odst.2 písm. u) zákona č,256/2000 Sb,, o Státním zemědělském intervenčním fondu, veznění
pozdějších předpisŮ, vyzývá žadatele v souladu s ustanovením § 3 odst,4 zákona takto:

žadate!:

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 17718
110 00 Praha 1

(dále jen ,,žadatel")

se vyzývá, aby ve lhŮtě do 3. L2.2O2O odstranil nedostatky/chyby v přílohách žádosti ze dne
27. !O. 2O2O o zemědělské národní dotace u programu 1.D. Podpora včelařství v rozsahu
6 649 požadavků chovatelů věel (dálejen požadavky):

1. Doplnil/opravi! nedostatky/chyby v ústřední evidenci včel, která je vedena dle vyhlášky
ě. 136/2OO4 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (dále jen ,,ÚE")

a) HIášení o počtu včetstev k 1. 9. 2o2o v Úr (o oo9 požadavků)
b) Obnovení registrace v Úe 1saz požadavků)
c) Novou registraci v Úe 1rO požadavků)

2, Doplnil informaci o Potvrzení o umístění včelstev (34 požadavků)
3, Doloži! Rozhodnutí soudu o schválení správy jmění nezletilého chovateIe včel

(1 požadavek)
4. Doloži! Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis (8 požadavků)

odůvodněníl

Žadatel doručil Fondu dne 27. t0.2O2O žádost o dotaci vrámci dotačního programu 1.D. Podpora
vČelařství (dále jen,,pro9ram 1.D."), zaevidovanou pod čj. SZIF/2020/a645529. Fond při posouzení této
žádosti a jejích příloh zjistil, že obsahuje následující nedostatky nebo chyby:

Ad 1) Fond dne 6. 7t. 2O2O ověřil v žadateli předložené příloze - Jmenný seznam chovatelŮ včel
s poČtem zazimovaných včelstev do 150 včetně, podmínku poskytnutí dotace pro chovatele včel
dotazem do ústřední evidence včel podle výše uvedené vyhlášky č, 136/2004 Sb,
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a) V příloze č. t této výzvy jsou uvedeni chovatelé včel, kteří nemají evidovaná včelstva
k 1. 9. 2020 v Úr a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B programu 1.D. Zásad pro rok
2o2o,

b) V příloze č. 2 této výzvy jsou uvedeni chovatelé včel, kteří mají v Úe uvedený datum zrušení
registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B programu t.D. Zásad pro rok 2020.

c) V příloze č, 3 této výzvy jsou uvedeni chovatelé včel, kteří nejsou zaregistrováni v ÚE a tím
nesplňujípodmínky dle bodu 4 části B programu 1.D. Zásad pro rok 2020.

Žadatel a chovatelé včel do stanovené lhŮty odstraní výše uvedené nedostatky nebo chyby zjištěné
v příloze žádosti, Po uplynutí výše uvedené lhŮty Fond opět ověří stav dotazem v Úe. rua základě
zjištěného stavu Fond při výpočtu výše sazby na 1 zazimované včelstvo zohlední opravené údaje
chovatelŮ včel a počet nárokovaných včelstev na dotaci z požadavkŮ, Požadavky, které nebudou
opraveny, budou zamítnuty.

Ad 2) Fondu byl dne 9, II. 2O2O pod čj. SZIF|2O2O/O676246 předložen seznam nedostatkŮ,
ve které jsou uvedeni chovatelé včel, kteří ke svému ,,Požadavku na dotaci 1.D. Podpora včelařství
pro rok 2020" nepřiložili přílohu ,,Potvrzení o umístění včelstev". Jedná se o povinnou přílohu
Požadavku chovatele včel, která je definována Postupem pro podávání požadavkŮ na poskytnutí
podpory od končeného příjemce dle bodu 6. písm, c) části B programu 1.D. Zásad pro rok 2020.
Tento postup je závazný pro všechny chovatele včel bez ohledu na jejich členství ve včelařském
spolku.

Žadatel do stanovené lhŮty předloží Fondu seznam chovatelŮ včel, kteří doložili žadateli ,,Potvrzení
o umístění včelstev". Chovatelé včel a jejich včelstva, která nebudou uvedena na seznamu, nebude
Fond zahrnovat při výpočtu výše sazby na 1 zazimované včelstvo a bude vycházet z dokladŮ, které
byly Fondu doručeny.

Ad 3) Fond obdržel od žadatele informaci k chovateli vče že se jedná
o nezletilého. Požadavek byl podepsán zákonným zástupcem. K požadavku však nebylo doloženo
rozhodnutí soudu o schválení správy jmění nezletilého zákonným zástupcem ve smyslu § 466 písm.
k) zákona č, 29212OL3 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisŮ. Doložení
předmětného rozhodnutí soudu je vyžadováno z toho dŮvodu, neboť dispozici s poskytnutou dotací je
třeba hodnotit jako nikoli běžnou správu jmění nezletilého a tento úkon tak pro svoji platnost vyžaduje
schválení příslušným soudem, v souladu s § 461 odst. 1 občanského zákoníku.

Žadatel do stanovené lhŮty předloží Fondu soudní rozhodnutí a Fond při výpočtu výše sazby
na 1 zazimované včelstvo zohlední celkový počet nárokovaných včelstev na dotaci z tohoto
požadavku, v opačném případě bude požadavek zamítnut,

Ad 4) U níže uvedených profesionálních chovatelŮ včel Fond provedl kontrolu předložených Čestných
prohlášení o podporu v režimu de minimis (dále jen Čestné prohlášení), Na základě ověření
předložených informací s veřejnými registry zjistil, že uvedení chovatelé včel chybně uvedli v bodě 2,
čestného prohlášení, že nejsou propojeni s jiným podnikem ve smyslu čl. 2. odst, 2 nařízení Komise
(EU) č. t4O8/2Ot3, v platném znění,
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1. Seznam chovatelŮ včel, kteří nepodali hlášeníOo Úr t 7. g. 2O2O
2. Seznam chovatelŮ včel, kteří mají v ÚE zrušenou registraci
3. Seznam chovatelŮ včel, kteří nemají registraci v ÚE
4. Seznam chovatelŮ včel, kteří nedoložili všechna Potvrzení o umístění včelstev
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Žadatet a profesionální chovatel včel ve stanovené lhŮtě uvedené nedostatky odstraní, předloží Fondu
opravené Čestné prohlášení o IČ ostatních propojených subjektŮ. rond při výpočtu výše sazby
na 1 zazimované včelstvo zohlední celkový počet nárokovaných včelstev na dotaci z požadavkŮ,
ke kterým obdrží opravená čestná prohlášení. Požadavky chovatelŮ, ke kteným neobdrží opravená
čestná prohlášení ve výše uvedené lhŮtě, budou zamítnuty.

reg. č.
chovatele

názevljméno sídIo/adresa

-
-
-
-

T

-

-
V případě zjištění dalších nedostatkŮ nebo chyb bude Fond po jejich identifikaci a následném vyhodnocení
žadatele informovat.

V Praze dne 13, listopadu 2020

éléktronicky podepsáno

Digitálně podepsal
lng. N/ichal Barbuš
13.1 1 .2020 17:50

Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření,

cukru a propagace

Přílohy:
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