Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,
právě vrcholící vinařská sezóna pro převážnou část z Vás znamená i povinnost
administrativně zpracovat výsledky své celoroční práce a podat prohlášení o sklizni, popř.
o produkci a to nově k 31.12.běžného roku s doručením nejpozději 15.ledna roku
následujícího.
Aktuálně budete tedy prohlášení podle své evidence zpracovávat k 31.12.2009 a elektronicky
podáte nebo doručíte na adresu ÚKZÚZ nejpozději 15.1.2010.
Jak již bylo v letošním roce mnohokrát v odborném tisku i na internetových
stránkách vrcholných zemědělských institucí i ÚKZÚZ(dále jen Ústav) publikováno, proběhla
v EU reforma společné organizace trhu s vínem. V jejím důsledku bylo na evropské úrovni
přijato několik nových nařízení.
Jedno z nich – Nařízení komise (ES) č. 436/2009 s účinností od 1.8.2009 zásadním
způsobem upravuje údaje povinných prohlášení. Z tohoto důvodu byl Ústav pověřen
vypracováním nových tiskopisů prohlášení, které požadované údaje soustřeďují.
Pro aktuální sklizeň r. 2009 mohou být použity pouze tyto nové formuláře, které lze
získat na internetových adresách www.farmar.eu a www.ukzuz.cz .
Prostřednictvím obecních úřadů již tyto nové tiskopisy distribuovány nebudou,
dřívější – zelenobílé formuláře již pro r.2009 nelze použít !!!
Preferovaným způsobem zůstává podání prostřednictvím Portálu farmáře - na
www.farmar.eu
po přihlášení (zadáte uživatelské jméno a heslo- vydá nejbližší Agentura pro zemědělství a
venkov), kliknete na tlačítko „Registr vinic“, vyberete„Elektronická podání prohlášení“,
vyplníte formulář a již jen stačí kliknout na tlačítko „odeslat prohlášení“ .Takto svou
povinnost splníte nejjednodušším způsobem.
Až jako další způsob získání a podání formulářů doporučujeme následující možnosti :
- na www.farmar.eu ve veřejné části před heslem,v sekci důležité manuály – speciální
registry- formulář vytisknout , popř. vyplnit a vytisknout, podepsat a poštou zaslat na adresu
Oddělení registru vinic uvedenou v záhlaví formuláře.
- na www.ukzuz.cz -oddíl trvalé kultury- i zde jsou umístěny nové formuláře ke stažení,
pokud svou internetovou adresu zaregistrujete v oddíle „Novinky emailem“, budou Vám
automaticky zasílány všechny zveřejňované aktuality.
Oddělení registru vinic po zkušebním zpracování Prohlášení o zásobách k 31.7.2009
jednoznačně doporučuje elektronické podání prostřednictvím Portálu farmáře. Tímto
způsobem si nejefektivněji splníte svou povinnost, která je jednou ze základních podmínek
pro přiznání dotačních podpor. I z tohoto důvodu také nebude brán zřetel na neúplná nebo
pozdě podaná prohlášení.
Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy
k těmto novým skutečnostem.
Kontaktní telefonní čísla:
515 304 111
515 304 119
515 304 130
ÚKZÚZ, Odbor trvalých kultur
Oddělení registru vinic
Oblekovice 16
671 81 Znojmo 5
Platí od: 2009/listopad
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