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I. část – OBECNÉ INFORMACE
Úvod
Cílem dotačního titulu Podpora na zpracování lněných a konopných stonků je podporovat zpracovatele
lněných a konopných stonků (výrobců lněného a konopného vlákna) dle Nařízení Rady č. 1673/2000 a
jeho prováděcích pravidel ve znění pozdějších předpisů, tj. zpracování lněných a konopných stonků za
účelem výroby vlákna.

Seznam používaných zkratek
SZIF……………………………Státní zemědělský intervenční fond
RO………………………………regionální odbor
FO………………………………fyzická osoba
PO………………………………právnická osoba
Mze……………………………Ministerstvo zemědělství ČR

Legislativní základ
Nařízení Rady č. 1673/2000o společné organizaci trhu s přadným lnem a konopím
Nařízení Komise č. 245/2001 o stanovení prováděcích pravidel nařízení Rady č. 1673/2000 o společné
organizaci trhu s přadným lnem a konopím, ve znění pozdějších předpisů

Definice osob, kterých se podpora týká
schválený první zpracovatel (FO nebo PO nebo sdružení fyzických nebo právnických osob)
schválený příslušným orgánem členského státu dle postupu uvedeného v čl. 3 NK 245/2001

osoba považovaná za zpracovatele (FO nebo PO), což je zemědělec, který uzavřel smlouvu
(smlouvu o zpracování na zakázku) se schváleným prvním zpracovatelem (schválenými prvními
zpracovateli) na zpracování jeho stonků na vlákno

Předmět podpory
Předmětem podpory na zpracování lněných a konopných stonků je vlákno vyrobené ze stonků, které
pocházejí z pěstitelských ploch v ČR pokrytých smlouvou nebo závazkem. Předmětem podpory jsou
dlouhá lněná vlákna, krátká lněná vlákna a konopná vlákna.
Předmětem podpory mohou být:
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Dlouhá lněná vlákna
Krátká lněná vlákna o obsahu do 7,5 % nečistot a pazdeří
Krátká lněná vlákna o obsahu od 7,5 % do 15 % nečistot a pazdeří
Konopná vlána o obsahu do 7,5 % nečistot a pazdeří
Konopná vlákna o obsahu od 7,5 % do 25 % nečistot a pazdeří

Požadavky na vlákno
Podpora může být udělena na tři typy vláken – dlouhé lněné vlákno, krátké lněné vlákno a konopné
vlákno.

Dlouhé lněné vlákno je vlákno získané naprostým oddělením vláken a dřevitých částí stonku, které
jsou po tření přinejmenším v průměru 50 cm dlouhá a jsou paralelně uspořádaná do přaden, vrstev nebo
pramenů.

Krátké lněné vlákno je vlákno získané přinejmenším částečným oddělením vláken a dřevitých částí
stonku.

Konopné vlákno je vlákno získané přinejmenším částečným oddělením vláken a dřevitých částí
stonku.

Národní garantované množství
Podpora na dlouhá lněná vlákna, krátká lněná vlákna a konopná vlákna se může poskytnout jen na
celkové množství vyprodukovaných vláken, které není vyšší než národní garantované množství.
Při překročení příslušného národního garantovaného množství dochází k poměrnému krácení množství
vyrobených vláken u všech žadatelů na základě výměry uvedené ve všech smlouvách a zpracovatelských
závazcích.
Národní garantované množství pro dlouhé lněné vlákno je 1923 tun a pro krátké lněné vlákno a konopné
vlákno 2866 tun.

Hospodářský rok
Hospodářský rok pro len a konopí začíná 1. 7. a končí 30. 6. následujícího roku.

Důležité kontakty
Státní zemědělský intervenční fond
Adresa

Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00

Telefon

+420 222 871 707-708
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Fax

+420 296 326 111

Regionální odbor Praha
Adresa

Slezská 7, Praha 2 - 120 56

Telefon

+420 227 010 474

Regionální odbor Hradec Králové
Adresa

Ulrychovo náměstí 810, Hradec Králové - 500 02

Telefon

+420 495 070 326

Regionální odbor Ústí nad Labem
Adresa

Masarykova 19/275, Ústí n. Labem - 403 40

Telefon

+420 475 601 531

Regionální odbor České Budějovice
Adresa

Rudolfovská 80, Česká Budějovice - 370 21

Telefon

+420 387 693 112

Regionální odbor Opava
Adresa

Horní náměstí 2, Opava - 746 57

Telefon

+420 553 696 243

Regionální odbor Brno
Adresa

Kotlářská 53, Brno - 602 00

Telefon

+420 541 428 014

Regionální odbor Olomouc
Adresa

Blanická 1, Olomouc - 772 00

Telefon

+420 585 526 531
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II. část – JAK ZÍSKAT PODPORU
Co je třeba udělat jako první? ... požádat o schválení
Jelikož zpracovávat stonky, které jsou předmětem podpory, může zpracovávat pouze tzv. schválený první
zpracovatel, je třeba, aby ještě před začátkem hospodářského roku zpracovatelé lněných a konopných
stonků požádali o schválení. Žádat mohou zpracovatelé osobně na svém regionálním odboru (dále jen
RO) v období 1. 5. – 31. 5. Pokud by zpracovatel požádal o schválení po tomto termínu, proces schválení
by se rozběhl, ale pro tento rok by zpracovateli nebylo povoleno žádat o podporu.
Požádat může podat rovněž osoba, která má k tomuto úkonu ověřenou plnou moc (tu je třeba doložit).
Při žádání o schválení je nutno předložit:
plán zpracovatelského podniku s popisem (event. zpracovatelských podniků), nebo výpis
z katastru nemovitostí (ne starší než 1 rok)
výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
eventuálně originál a 1 kopii živnostenského listu (v případě, že se jedná o FO)

Formuláře žádosti o schválení prvního zpracovatele jsou k nahlédnutí na www.szif.cz
Žadatel nepodává vyplněný formulář, pouze si připraví všechny potřebné údaje a přílohy. Formulář s nimi
osobně vyplní pracovník RO.
Doporučujeme, aby žadatel před návštěvou a podáním žádosti kontaktoval pracovníka místně příslušného
RO a domluvil si schůzku. Zároveň apelujeme na žadatele, aby první návštěvu RO uskutečnili na začátku
výše zmíněného období a měli tak dost času na opravu případných nalezených nedostatků v předložených
materiálech.

Kontrola na místě při procesu schvalování zpracovatelů
Po vyplnění a zkontrolování všech potřebných údajů je u žadatele provedena fyzická kontrola na místě.
Kontrola na místě bude předem ohlášena. Pří kontrole je zpracovatel povinen účinně spolupracovat
s kontrolorem. Kontroly se účastní zástupce SZIFu. Při kontrole je ověřováno veškeré strojní vybavení
zpracovatele, skladovací prostory a veškeré deklarace, které byly uvedeny při podání žádosti o schválení
zpracovatele.
Pokud nejsou nalezeny žádné rozpory a nedostatky, je žadateli uděleno schválení. Žadatel zároveň obdrží
tzv. číslo schválení, které bude používat ve styku se SZIFem. Rozhodnutí o schválení bude vydáno do
dvou měsíců od požádání o schválení, tedy nejpozději do 31. 7. daného hospodářského roku.

Závazky a povinnosti schváleného prvního zpracovatele
Zároveň s podáním žádosti o schválení se zpracovatel zavazuje:
1) že bude skladovat odděleně podle hospodářského roku sklizně a podle členského státu sklizně:
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•

lněné stonky, konopné stonky, dlouhé lněné vlákno, krátké lněné vlákno a konopné
vlákno, které je uvedené v kupních a prodejních smlouvách a zpracovatelských závazcích

•

lněné stonky, konopné stonky, dlouhé lněné vlákno, krátké lněné vlákno a konopné
vlákno, které je uvedené ve všech zpracovatelských smlouvách uzavřených s osobami
považovanými za zpracovatele

•

lněné stonky, konopné stonky, dlouhé lněné vlákno, krátké lněné vlákno a konopné
vlákno od všech ostatních dodavatelů dohromady a případně podle šarží vláken ze
stonků, na které se nevztahuje žádná podpora

2) že povede denní záznamy o zásobách, které budou pravidelně zařazované do finančního
účetnictví
3) že SZIFu ohlásí osobně neprodleně veškeré změny týkající se údajů, které deklaroval; EXISTUJE
VÝJIMKA - změny ovlivňující druh vláken deklarovaných v žádosti o schválení, i v případě
okamžitého nahlášení, vstupují v platnost až od dalšího hospodářského roku, tzn. neovlivní
výplatu podpory pro již rozběhnutý hospodářský rok
4) že podstoupí jakékoliv kontroly vyžadované v souladu s režimem podpory
5) že bude uchovávat dodací nebo přebírací osvědčení od dodavatelů nebo příjemců, nebo faktury
dokladující prodej, resp. koupi stonků a vláken, tedy na stonky a vlákna vstupující do závodu a
opouštějící závod
6) že bude uchovávat záznamy o jménech, obchodních názvech a adresách všech dodavatelů a
příjemců

Nejpozději do 31. července 2004 jsou schválení první zpracovatelé povinni informovat příslušné
úřady o zásobách lněných stonků, konopných stonků, dlouhého lněného vlákna, krátkého lněného
vlákna a konopného vlákna, které uchovávali k 30. červnu 2004.
Do 1. května po skončení daného hospodářského roku jsou schválení první zpracovatelé povinni
informovat SZIF o hlavním využití vláken a ostatních výrobků.

Skladové záznamy schválených prvních zpracovatelů
Povinností schváleného prvního zpracovatele je uvádět ve skladových záznamech odděleně dle data a
druhu stonků nebo vláken skladovaných odděleně:
•

množství vstupující do závodu, na které existují smlouvy nebo závazky a které případně pochází
od dalších dodavatelů

•

množství zpracovaných stonků a množství získaného vlákna

•

odhadované ztráty a zničené množství – zde je třeba připojit i zdůvodnění

•

množství opouštějící závod (podle jednotlivých příjemců)

•

množství v každém skladu

Povinnosti osob považovaných za první zpracovatele
Osoby považované za první zpracovatele jsou povinny:
•

uchovávat smlouvy se schváleným prvním zpracovatelem, resp. se schválenými prvními
zpracovateli
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•

vést záznamy, ve kterých vykazují každý den tyto údaje:

•

množství stonků přadného lnu a konopí, které bylo získáno a dodáno podle každé smlouvy o
zpracování na zakázku

•

množství získaného dlouhého lněného vlákna, krátkého lněného vlákna a konopného vlákna

•

množství prodaného nebo předaného dlouhého lněného vlákna, krátkého lněného vlákna a
konopného vlákna, včetně jmen a adres příjemců

•

podstoupit jakékoliv kontroly vyžadované v souladu s režimem podpory

•

ohlásit SZIFu osobně neprodleně veškeré změny týkající se údajů, které dříve deklarovaly

Nejpozději do 31. července 2004 jsou osoby považované za první zpracovatele povinny
informovat příslušné úřady o zásobách lněných stonků, konopných stonků, dlouhého lněného vlákna,
krátkého lněného vlákna a konopného vlákna, které uchovávaly k 30. červnu 2004.
Do 1. května po skončení daného hospodářského roku jsou osoby považované za schválené
první zpracovatele povinny uvést zpracované stonky na trh.

Kdo může žádat o podporu na zpracování lněných a konopných stonků?
O podporu na zpracování lněných a konopných stonků může požádat schválený první zpracovatel nebo
osoba považovaná za prvního zpracovatele, nebo osoba, která má k tomuto úkonu ověřenou plnou moc.
Žádat o podporu může vždy subjekt, kterému bylo uděleno IČO a který se zabývá zpracováním lněných a
konopných stonků.
Schválený první zpracovatel je osoba, která obdržela rozhodnutí o schválení a číslo schválení. V případě
schválených prvních zpracovatelů, kteří sami zpracovávají vlastní vypěstované stonky, nahradí
kupní/prodejní smlouvu tzv. zpracovatelský závazek.
Osoba považovaná za prvního zpracovatele je pěstitel lnu nebo konopí, který si své stonky nechá ve
mzdě zpracovat jiným schváleným prvním zpracovatelem. Na toto zpracování bude mít smlouvu
(smlouvu o zpracování na zakázku), která bude obsahovat přesné určení množství zpracovaných stonků a
cenu, kterou za ně pěstitel zaplatil.

Jak požádat o podporu?
Schválený první zpracovatel nebo osoba považovaná za prvního zpracovatele může požádat o podporu
osobně v období od 1. 8. do 31. 8. na místně příslušném RO.
Požádat může podat rovněž osoba, která má k tomuto úkonu ověřenou plnou moc (tu je třeba doložit).
Žádost s žadatelem vyplní pracovník RO.
Žadatel předloží tyto přílohy:
•

zpracovaný seznam smluv a závazků – v tabulce zpracované v programu MS Excel na disketě;
tato tabulka bude ke stažení na www.szif.cz, nebo ji bude možno získat na RO

•

v případě osoby považované za prvního zpracovatele smlouvu/y o zpracování na zakázku,

•

v případě schváleného prvního zpracovatele zpracovávajícího vlastní stonky zpracovatelský
závazek,

•

výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) – pokud se jedná o právnickou osobu, nebo
kopii živnostenského listu (originál vzít s sebou), nebo doklad soukromě hospodařícího rolníka,

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU SE LNEM A KONOPÍM

7

Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 556
fax: 296 326 111
e-mail: info@szif.cz

Žádost může být podána ještě 25 kalendářních dnů po řádném termínu. V případě takto pozdního podání
žádosti se podpora, o kterou se žádá a na kterou by dotyčná strana měla nárok, pokud by předložila
žádost včas, snižuje o 1 % za pracovní den. Žádosti a údaje předložené se zpožděním delším než 25 dnů
se nepřijímají (jsou automaticky zamítnuty).
Formuláře žádosti o podporu a jejich přílohy jsou k nahlédnutí na www.szif.cz
Po podání kompletní žádosti bude zahájen proces administrace. V případě, že se v jeho průběhu najdou
nesrovnalosti, bude žadatel kontaktován a vyzván k vysvětlení, případně odstranění nesrovnalostí.

Chyby v žádosti
V případě, že budou v průběhu softwarové a softwarové křížové kontroly nalezeny v žádosti chyby či
nedostatky, bude o nich žadatel SZIFem písemně informován. Pokud budou tyto chyby opravitelné, bude
vyzván k jejich nápravě.
V některých případech bude písemně pozván k osobní návštěvě a tzv. slyšení. V případě, že se na
stanovené jednání žadatel nemůže dostavit a nemůže ani poslat zplnomocněného zástupce, je třeba, aby
se včas a řádně omluvil.

Kontrola na místě
Během hospodářského roku může podnik žadatele navštívit kontrolor, který se bude zajímat, zda veškeré
informace, které byly uvedeny v žádostech, jsou pravdivé, zda veškeré deklarace odpovídají skutečnosti.
Žadatel je povinen poskytnout kontrolorům veškeré potřebné informace a být jim při výkonu jejich
činnosti nápomocen.

Postoupení smluv
Před prvním lednem daného hospodářského roku (tedy nejpozději do 31. 12.) mohou být prodejní a
kupní smlouvy nebo zpracovatelské smlouvy na stonky převedeny na jiného schváleného prvního
zpracovatele, než je ten, který smlouvy původně uzavřel. Při takovém postoupení je nutný podpis všech
stran zúčastněných v tomto převodu, tj. zemědělce, původního schváleného prvního zpracovatele a
nového schváleného prvního zpracovatele.
Postoupení smlouvy bude odevzdáno na příslušné RO tou osobou, která je převoditelem smlouvy (ta
osoba, která se rozhodla postoupit svou smlouvu jiné osobě) na formuláři vydaném SZIFem. Tento
formulář je k dispozici na RO.

Podání Prohlášení
Dalším krokem v cestě za vyplacením peněz je podání tzv. Prohlášení. Prohlášení podávají schválení první
zpracovatelé a osoby považované za schválené první zpracovatele.
Formuláře Prohlášení obdrží žadatelé poštou nebo při návštěvě RO v průběhu podzimu daného
hospodářského roku.

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU SE LNEM A KONOPÍM

8

Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 556
fax: 296 326 111
e-mail: info@szif.cz

Podat Prohlášení je možné osobně na RO nebo poštou. U doručení poštou je rozhodující datum přijetí
Prohlášení na RO, nikoliv datum odeslání. Jednotlivá prohlášení o množství vyrobených vláken podávají
schválení první zpracovatelé a osoby považované za první zpracovatele ke stanoveným termínům.
•

31.1. (za období 1.7. – 31.12.)

•

31.5. (za období 1.1. – 30.4.)

•

30.9. (za období 1.5. – 31.8.)

•

31.1. (za období 1.9. – 31.12.)

•

31.5. (za období 1.1. – 30.4.)

K Prohlášení je třeba přiložit přílohy, které jsou vyjmenované na formuláři. Tyto přílohy jsou:
•

seznam kupních/prodejních smluv nebo smluv o zpracování na zakázku, které byly postoupeny
jinému zpracovateli

•

seznam kupních/prodejních smluv nebo smluv o zpracování na zakázku, které byly postoupeny
zpracovateli, který podává toto Prohlášení (tento bod se týká pouze schválených prvních
zpracovatelů)

•

doklad o složení jistoty – pouze v případě, že žádá o vyplacení zálohy (tento bod se týká pouze
schválených prvních zpracovatelů)

•

kopie prodejních faktur lněných a konopných vláken (doporučujeme s sebou vzít také jejich
originály) a originál potvrzení od schváleného prvního zpracovatele, který zpracoval stonky,
uvádějící množství a druh získaných vláken (toto se týká pouze osob považovaných za první
zpracovatele)

Další příloha: V případě, že jsou do Prohlášení zahrnuta vlákna lnu a konopí, jejichž obsah nečistot a
pazdeří přesahuje 7,5%, je nutné, aby byl připojen seznam, ve kterém budou rozepsána jednotlivá
množství lněných a konopných vláken podle obsahu nečistot s přesností na 0,5 %. Tzn. množství
lněných/konopných stonků obsahující 8%, 8,5%, 9%, 9,5%....atd.
Schválení první zpracovatelé mohou na formuláři vyznačit, zda budou žádat o vyplacení zálohy.
Schválení první zpracovatelé a osoby za ně považované mohou přestat zasílat Prohlášení, pokud bylo
zpracovávání lněných a konopných stonků pro daný hospodářský rok v jejich podniku definitivně
ukončeno (toto vyznačí na posledním zasílaném Prohlášení).

Zálohy
Záloha bude vyplacena schváleným prvním zpracovatelům, kteří o ni požádají na formuláři Prohlášení a u
nichž se v průběhu kontrol neshledají žádné nesrovnalosti a kteří budou schopni doložit doklad o složení
jistoty nebo vystavení bankovní záruky. Částka jistoty může být fondem stanovena na základě odhadnuté
produkce, nebo bude její výše 35% částky podpory odpovídající množství vláken vyprodukovaných za
daný hospodářský rok.
Záloha se bude rovnat 80% podpory odpovídající nahlášenému množství vyprodukovaných vláken.

Vrácení jistoty
Jistota bude v plné výši vrácena první až desátý den po poskytnutí podpory.
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Sazby podpory a výpočet podpory
Výše podpory je stanovena na 160 EUR za tunu dlouhého lněného vlákna a 90 EUR za tunu krátkého
lněného vlákna a konopného vlákna při obsahu nečistot do 7,5 %. U vláken obsahujících větší množství
nečistot než 7,5 %, se jejich objem přepočítá podle vzorce:
Q = P * [(100 – x) / (100 – 7,5)]
Kde:
Q

přepočtené množství vláken

P

množství vláken, které obsahují více, než 7,5 % nečistot a pazdeří

x

procento nečistot a pazdeří

Příklad:
Bude vyrobeno 15 tun krátkého lněného vlákna s obsahem nečistot a pazdeří 9,5 %. Toto množství bude
přepočítáno následujícím způsobem:
Q = 15 * [(100 – 9,5) / (100 – 7,5)]
= 15 * (90,5 / 92,5)
= 14,68 t
Tzn. 15 t vláken s obsahem nečistot nad 7,5 % bylo přepočteno na 14,68 t vláken s obsahem nečistot do
7,5 %. Proto bude na tato vlákna přidělena podpora ve výši 1321,- Kč (jako sazba bude použito 90 EUR/t
krátkého lněného vlákna - viz výše).

Podmínky pro vyplacení podpory
Podpora bude vyplacena pouze tehdy, pokud lněná a konopná vlákna pochází ze stonků, na které se
vztahují kupní/prodejní smlouvy, zpracovatelské závazky nebo zpracovatelské smlouvy a pokud jsou:
schváleným prvním zpracovatelem získána do 1. května následujícího po konci daného
hospodářského roku
osobou považovanou za prvního zpracovatele uvedena na trh do 1. května následujícího po
konci daného hospodářského roku

Množství vláken, které bude žadateli zaplaceno
Ve spolupráci s Mze bude pro každý hospodářský rok stanoven tzv. referenční výnos. Referenční výnos je
stanovený výnos stonků lnu a konopí z jednoho hektaru a platí v daném hospodářském roce pro všechny
žadatele. Na základě předloženého seznamu smluv a deklarace celkové plochy, která je součástí žádosti o
podporu, je vypočítán teoretický objem produkce, na jehož proplacení má žadatel nárok. Žadateli může
být zaplaceno vždy jen skutečně vyrobené množství vláken, které odpovídá výrobní kapacitě strojů (jak
byla deklarována v žádosti o schválení prvního zpracovatele).
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Výplata podpory
Podpora bude vyplacena, jakmile byly provedeny všechny kontroly a bylo určeno celkové množství
vláken, které má v daném hospodářském roce nárok na podporu. Podpora bude vyplacena nejpozději do
15. října roku následujícího po hospodářském roce, na který byla požadována podpora (pro první
hospodářský rok je toto datum 15. října 2006). Podpora bude vyplacena pouze na vlákna pocházející ze
stonků sklizených na území České republiky.
Podpora bude žadateli vyplacena na bankovní účet uvedený na žádosti o podporu.

Sankce
1. Odebrání schválení
Pokud bude při kontrolách na místě zjištěno, že závazky uvedené v žádosti nejsou plněny, bude
okamžitě odebráno schválení. Nové schválení bude moci zpracovatel obdržet až ve druhém roce
následujícím po roce, ve kterém bylo schválení odebráno.
Př. Hospodářský rok 2004/2005 trvá od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005. Při kontrole na místě, která bude
provedena např. 10. 10. 2004, bude zjištěno neplnění závazků. Zpracovateli bude odebráno
schválení. Nové schválení mu bude možno udělit nejdříve pro hospodářský rok 2006/2007.

2. Odebrání podpory
Pokud schválený první zpracovatel nebo osoba považovaná za prvního zpracovatele předloží
nesprávné Prohlášení, ať záměrně nebo z nedbalosti, nebo pokud schválený první zpracovatel
podepíše prodejní/kupní smlouvy na stonky nebo přijme zpracovatelské závazky týkající se takového
množství stonků, které nemůže dle technických údajů uvedených ve schválení zpracovat, bude
tomuto zpracovateli nebo osobě za něj považované odebrána podpora na daný a následující
hospodářský rok.

3. Krácení podpory
Pokud bude zjištěno, že množství jednotlivých druhů vláken uvedené v žádostech o podporu
převyšuje množství vláken, která jsou pro podporu způsobilá a skutečně vyrobená, bude podpora,
která může být na každý druh vláken udělena vypočítána jako:
Udělená podpora = podpora na základě skutečně vyrobených vláken – 2x (deklarované množství
vláken – skutečné množství vláken)
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Shrnutí základních údajů o podpoře
Termín pro požádání o schválení prvního

1. 5. – 31. 5.

zpracovatele
Termín pro požádání o podporu
Termíny pro podání Prohlášení

1. 8. - 31. 8.
31.1. (období 1.7. – 31.12.)
31.5. (období 1.1. – 30.4.)
30.9. (období 1.5. – 31.8.)
31.1. (období 1.9. – 31.12.)
31.5. (období 1.1. – 30.4.)

Národní garantované množství pro dlouhé lněné

1 923 t

vlákno
Národní garantované množství pro krátké lněné

2 866 t

vlákno a konopné vlákno
Výše podpory na dlouhé lněné vlákno

160 EUR/t

Výše podpory na krátké lněné vlákno

90 EUR/t

Výše podpory na konopné vlákno

90 EUR/t

Termín pro postoupení smluv

do 31.12.

Termín, do kterého musí být stonky zpracované –

1.5. po konci hospodářského roku

týká se schválených prvních zpracovatelů
Termín, do kterého musí být vyrobené vlákno

1.5. po konci hospodářského roku

uvedeno na trh – týká se osob považovaných za
první zpracovatele
Termín, do kterého musí schválení první

1.5. po konci hospodářského roku

zpracovatelé informovat SZIF o hlavním využití
vláken a ostatní výrobků
Informovat příslušné úřady o zásobách lněných

do 31. 7. 2004

stonků, konopných stonků, dlouhého lněného
vlákna, krátkého lněného vlákna a konopného
vlákna, které byly uchovávány k 30. červnu 2004.
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III. část – NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ
Prodejní/kupní smlouva
Kupní/prodejní smlouvu na lněné a konopné stonky nakoupené od zemědělce musí každý schválený první
zpracovatel a každý zemědělec vlastnit a uchovávat.

Zpracovatelský závazek
Výrobce (zemědělský podnik), který je současně schváleným prvním zpracovatelem, má zpracovatelský
závazek, ve kterém uvádí, že zpracování provede sám.

Smlouva o zpracování na zakázku
Zemědělec, resp. zemědělský podnik, který si nechá své vlastní stonky zpracovávat u schváleného
prvního zpracovatele a za tuto službu mu zaplatí – tedy osoba považovaná za prvního zpracovatele,
sepíše se schváleným prvním zpracovatelem smlouvu o zpracování na zakázku.

Prodejní/ kupní smlouvy, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování
Prodejní/kupní smlouvy, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování obsahují přinejmenším tyto
údaje:
datum uzavření smlouvy a hospodářský rok sklizně
číslo schválení prvního zpracovatele
identifikační
systému

číslo zemědělce podle integrovaného administrativního a kontrolního

jména a adresy zemědělců a zpracovatelů
podrobné údaje identifikující zemědělský pozemek, resp. zemědělské pozemky – číslo
LPIS
plochy, na kterých se pěstuje přadný len a přadné konopí
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