Naše komunikace s MZe a připomínky k administraci dotace 1.D
(„na zazimování včelstev“) ze strany ČSV, z.s. v roce 2018
Od: Ing. Jiří Šturma [mailto:sturma.jiri@email.cz]
Odesláno: 29. července 2018 19:59
Komu: Hojer Jiří
Předmět: Žádost o závazné stanovisko
Důležitost: Vysoká
Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru
Praha
Vážený pane řediteli,
omlouváme se, že Vás tímto naším požadavkem zatěžujeme. Nevíme však na koho jiného se obrátit.
Protože jste byl i v minulosti velice vstřícný k našim nesrovnalostem ve vztahu k Českému svazu
včelařů z.s., dovolujeme si Vás takto obtěžovat.
Chceme upozornit na nesrovnalost mezi “Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace pro rok 2018 na základě §1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství” (dále jen Zásady)
a v části B – Dotační titul 1. D, kde je zmocněn Český svaz včelařů z.s k zveřejnění Vnitřní směrnice k
administraci této dotace, kterou schvaluje MZe. V “Zásadách” se v části A, obecné podmínky, v bodě
1, pís. j, posledním odstavci uvádí:
“Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených programů uplatní své požadavky u příslušných
uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob, do 1.10.2018 včetně, u programu 1.D do
14.9.2018 včetně, u programu do 15.10.2018 včetně.” Bohužel však ve “Vnitřní směrnici k
administraci dotace – Směrnice ČSV, z.s. o poskytnutí dotace v roce 2018 – Podmínky pro poskytnutí
dotace a postup při podání “Žádosti”” je všude uváděn termín pro podání žádosti do 15.9.2018 (toto
datum je uváděno i na všech formulářích, které ČSV, z.s. k této dotaci 1. D vydal).
Protože nechceme naše členy vystavit zamítavému stanovisku z důvodů případného pozdního
odevzdání “žádosti” o dotaci 1.D, žádáme Vás o závazné stanovisko, které by objasnilo, který z výše
uvedených závazných pokynu k žádosti o dotaci 1. D má přednost. Zda tedy platí poslední termín pro
odevzdání žádosti 14.9.2018 včetně uvedený v “Zásadách” nebo termín 15.9.2018 uvedený ve
schválené “Vnitrosměrnici ČSV, z.s.”.
Děkujeme předem za rychlé vyřízení, protože musíme naše členy včas informovat.

-------------------------------------------------------------------------------Těšíme se na odpověď
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
17. listopadu 1335, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Jiří Šturma, předseda
vsmbo@vsmbo.cz, sturma.jiri@email.cz
datová schránka: hgz4sss
00420 605 233 633

Odpověď:
From: Sýkorová Kateřina
Sent: Wednesday, August 1, 2018 2:13 PM
To: sturma.jiri@email.cz
Cc: Hojer Jiří ; Hakl Pavel
Subject: FW: Žádost o závazné stanovisko
Vážený pane inženýre,
na základě Vašeho emailu Vám sděluji, že termín pro podávání žádostí od jednotlivých žadatelů bude
aktualizován a opraven na 14.9.2018. Zveřejnění této aktualizace na webových stránkách Českého
svazu včelařů, z.s., včetně aktualizace a opravy na formulářích, proběhne v průběhu příštího týdne.

S pozdravem

Ing. Kateřina Sýkorová
Odbor živočišných komodit – 17210
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 14, 117 05 Praha 1
tel.: 221 812 244
katerina.sykorova@mze.cz

