Ústřední evidence včelařů - hlášení počtu včelstev
k 1.9.2021
Vážení chovatelé včel,
tak jsem tu znovu s informacemi především k hlášení
počtu včelstev k 1.9.2021. Toto „bombardování“
ohledně hlášení počtu včelstev k 1.9. souvisí se změnou
administrace národních včelařských dotací, kdy od
roku 2020 je administrátorem SZIF, který v rámci
administrace provádí kontroly žádostí o dotaci 1.D –
podpora včelaření proti hlášením v ústřední evidenci
včelařů.
Proto Vás znovu prostřednictvím tohoto článku
informuji o povinnosti zaslat do ústřední evidence
včelařů „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“
(dále jen „Hlášení“) k 1.9.2021. Tuto povinnost Vám
ukládá vyhláška č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Roční závěrka včelařů v ústřední evidenci
S podáním hlášení počtu včelstev k 1.9. Vám opět
pomůžeme tím, že Vám zašleme přehled stanovišť
včelstev, což je v podstatě předvyplněné hlášení. Tyto
přehledy generujeme v rámci „roční závěrky včelařů“,
kterou provedeme 12.8.2021.
V rámci roční závěrky také dochází ke zrušení
registrace včelařů, kteří nám za poslední 3 roky v řadě
nezaslali „Hlášení“ k 1.9.
Přehled odesíláme v papírové podobě poštou,
nebo
e-mailem zasíláme kód pro vyplnění hlášení a
odkaz na veřejný WEB formulář, pokud od Vás máme
souhlas k zaslání e-mailem. Pokud se k Vám tento
přehled z nějakého důvodu nedoručí, nezbavuje Vás
to povinnosti „Hlášení“ zaslat.

Termín odesílání „Hlášení“ do ústřední
evidence
„Hlášení“ je o počtu včelstev a umístění stanoviště
k 1.9. Pokud nám bude Vaše hlášení doručeno před 1.9.
pak i tak bude do systému zaevidováno až počínaje
1.9.2021.
Vyhláška ukládá povinnost hlášení předat do
15.9.2021
Ano, my sice nestihneme do 15.9. zaevidovat všechna
přijatá hlášení, ale zaevidujeme je s odpovídajícím
datem přijetí. Dbejte tedy na včasné podání hlášení.

Mějte nad podáním hlášení kontrolou!
Podat „Hlášení“ je povinnost Vás jako včelaře.
Nespoléhejte
se
tedy
na
prostředníky, kteří za Vás hlášení
podají a pokud je to možné,
využijte k podání hlášení WEB

formulář, který je na adrese:
https://eagri.cz/HlaseniVcely.
Tento způsob hlášení můžete využít, i když jsme Vám
přehled zaslali poštou.
Hlášení je podáno okamžikem, kdy jej uložíte a
můžete si jej i vytisknou (uložit) pro Vaše potřeby.
Novinka: Pokud máte v registraci včelaře evidovánu emailovou adresu, pak Vám do ní WEB formulář
uložené hlášení odešle. Tím máte i potvrzeno podání
tohoto hlášení.

Kód k vyplnění hlášení přes WEB formulář
K vyplnění hlášení přes WEB formulář potřebujete
Vaše registrační číslo včelaře a kód k vyplnění hlášení
vygenerovaný pro rok 2021. Tento kód se generuje
v rámci roční závěrky a je uveden na přehledu
stanovišť včelstev, pokud jsme Vám jej zaslali poštou,
nebo v e-mailu odeslaném roční závěrkou.
Pokud k Vám přehled nebo e-mail nedorazil, nevadí.
Tento kód si nově můžete nechat zaslat po provedení
roční závěrky SMS-kou nebo e-mailem z WEB
formuláře po vyplnění Vašeho registračního čísla
včelaře. Případně si kód můžete zjistit u referentky ÚE
včelařů (viz. Kontakty).

Aktualizace kontaktních údajů
Při vyplnění hlášení zaktualizujte evidované kontaktní
údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní
osoba, doručovací adresa).

Registrace nových stanovišť
Pokud budete mít k 1.9. nová stanoviště včelstev,
zaregistrujte si je před podáním hlášení k 1.9. K tomu
využijte formulář „Hlášení umístění stanovišť“. Učiňte
tak před tím, než provedeme roční závěrku. Pak budete
mít nová stanoviště již v přehledu.
Pokud budete hlásit přes WEB formulář, nové
stanoviště si přidáte tam a při uložení hlášení mu bude
přiděleno i registrační číslo. Opět jedna z výhod tohoto
způsobu hlášení.
U „papírových“ hlášení nejsme schopni
přednostně zaevidovat ty, kde jsou nová stanoviště.
Nové stanoviště si můžete zaregistrovat i když ještě
nemáte včely, ale plánujete je na daném místě k 1.9.
mít.

Registrace nových včelařů
Stejně jako u nových stanovišť, doporučujeme novým
včelařům se zaregistrovat před provedením roční
závěrky. Tím Vám bude zaslán přehled stanovišť a

budete mít možnost podat hlášení prostřednictvím
WEB formuláře.
K registraci nového včelaře slouží formulář „Hlášení
počtu včelstev a umístění stanovišť … “. Ten si
vyžádejte na některém z našich pracovišť, nebo je ke
stažení na stránce: https://www.cmsch.cz/evidence-aoznacovani-zvirat/vcely/
!!! Formulář zasílejte podepsaný !!!
V případě zaslání nepodepsaného formuláře Vás
budeme kontaktovat za účelem doplnění podpisu.

Registrace včelařských kroužků.
Včelařský kroužek může být registrován jen jako
registrace včelaře, kterým je zřizovatel toho kroužku
(škola, obec, … ).
Pokud je zřizovatelem kroužku ZO ČSV a tato sama
má i svá stanoviště včelstev, pak bude registrována jen
jednou a stanoviště včelstev budou registrována pod
registrací té ZO.

Registrace včelařů na základě IČ
Registrace včelaře jako fyzické osoby podnikatele je
možná jen v případě, že je tento podnikatel registrován
v „evidenci zemědělských podnikatelů“ (v EZP).
Vyhledání v této evidenci je k dispozici zde:
https://portal.mze.cz/ssl/app/SZR/EZP

Parcelní čísla u stanovišť včelstev
Parcelní čísla uváděná u stanovišť včelstev jsou
ověřována proti číselníku parcel katastru nemovitostí.
Může se stát, že parcelní číslo, které bylo v roce 2020
ověřené, se v roce 2021 při kontrole roční závěrkou,
nenajde, nebude ověřeno. Může to být např. z důvodu
přečíslování parcel při dělení nebo z jiných důvodů.
Na neověření parcelního čísla Vás v zaslaném přehledu
upozorňujeme. Věnujte tomu tedy pozornost a při
podání hlášení neověřené parcelní číslo opravte.

Stejně tak věnujte pozornost parcelnímu číslu
při registraci nových stanovišť nebo při registraci
nového včelaře. Parcelní čísla vyplňujte aktuálně
platná.
Upozorňuji na to, že při podávání hlášení přes
WEB formulář nebude hlášení uloženo (podáno),
pokud je v záznamu stanoviště neověřené parcelní
číslo. V tom případě si dohledejte správné parcelní
číslo a to u záznamu stanoviště opravte. K vyhledání
parcelního čísla lze využít stránek ČÚZK:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/,
nebo veřejný registr půdy MZe:
http://portal.mze.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plp
is/

Podávání hlášení prostřednictvím e-mailu
Ano, hlášení je možné zaslat i na e-mailovou adresu
uevcely@cmsch.cz.
Pokud
máte
možnost
komunikovat elektronicky, zvažte prosím moznost
vyplnění hlášení přes WEB formulář. Věřte, že je to
mnohem jednodušší a rychlejší.

Novinka: ověření stavu podání hlášení
Pro včelaře, kteří zasílají hlášení poštou, nebo emailem, bude v letošním roce nově si přes Web
formulář možné zjistit i stav podání hlášení k 1.9.
Po zadání registračního čísla včelaře se načte
informace, zda je hlášení na ČMSCH již přijato
(eviduje se datum přijetí) a čeká na zpracování.
Případně se zobrazí informace, že bylo hlášení již
zpracováno a kolik je hlášeno včelstev.

Kontakty
V případě dotazů k registraci včelařů nebo stanovišť se
obracejte na referentku ÚE včelařů, paní Evu
Zelenkovou.
tel.: 257 896 210, e-mail: uevcely@cmsch.cz nebo se
obraťte na naši informační službu:
tel.: 257 896 212, 257 896 335, 257 896 264
Libor Nožina

vedoucí odboru ústřední evidence

