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Informace pro žadatele - SZP 2015
ÚPRAVY DEKLARACE OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Nastanou-li u žadatele nějaké změny mající vliv na podanou žádost o dotaci a její
deklaraci (zvířat, hospodářství, objektů), měl by žadatel tyto změny nahlásit na Fond a
deklaraci žádosti si upravit.

Není určeno, jak často, popř. do kdy by měl žadatel změny na Fond hlásit, toto je na zvážení
žadatele. Fond doporučuje hlásit změny neprodleně, aby se žadatel vyhnul možným
problémům při případné fyzické kontrole na místě.
Není-li schopen žadatel deklarovanou dojnici udržet na deklarovaném hospodářství až do
konce retenčního období, může žadatel:
- tuto dojnici nahradit jinou dojnicí ze stejného hospodářství;
- tuto dojnici ze žádosti odebrat.
Stejně tak je možné snižovat deklarované počty prasat vztahující se k retenčnímu období, tj.
pozměňovat minimální denní počet prasnic/odstavených selat a celkový počet zapuštěných
prasniček.
Žadatel by měl také upravit dotační žádost, pokud dojde v průběhu doby závazku (od 01.06. do 31.05.) ke změně v deklaraci objektů (např. na deklarovaném hospodářství přibude
další objekt, ve kterém je chována kategorie zvířat, na niž žadatel žádá dotaci = žadatel tento
objekt dopíše do žádosti o dotaci).
V případě hospodářství - např. nebude-li již žadatel na deklarovaném hospodářství chovat
předmětnou kategorii zvířat, na kterou žádá dotaci, je nutné toto hospodářství spolu se zvířaty
a objekty ze žádosti o dotaci odebrat.
Nejzazším termínem pro podání Oznámení o nahrazení dojnic je 14. leden 2016, změny
deklarace (odebírání zvířat apod.) lze provádět až do vydání rozhodnutí o dotaci. Přidání
deklarovaných zvířat do žádosti může žadatel provádět pouze do 31. května daného
kalendářního roku.
POZOR – Změny deklarace a nahrazení dojnic lze provádět, pouze pokud žadatel nebyl
informován o plánované fyzické kontrole na místě, nebo nebyl-li již upozorněn na nesrovnalosti
v deklarované žádosti. V takovém případě změna části dotační žádosti, které se nesrovnalost
týká, nebude uznána.
Pozn.: Změnu základních identifikačních údajů (údaje o žadateli, adresa sídla) již žadatel
prostřednictví SZIF neprovádí. Tyto údaje jsou načítány ze Základního registru obyvatel.
POZOR – Provedením a nahlášením změn v LPIS, případně v IZR/Ústřední evidenci
žadatel neprovádí změnu dotační žádosti pro potřeby SZIF! Naopak mu tímto vzniká
povinnost ohlásit změnu Fondu, pokud se změna v LPIS týkala DPB, na které žádá dotaci,
popř. se změna v IZR týkala zvířat, na které žádá dotaci a pokud změna nastala v retenčním
období.
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Formuláře pro provedení změny deklarace, nahrazení dojnic, stažení žádosti či ohlášení vyšší
moci budou dostupné na všech pracovištích OPŽL, na RO SZIF, na Portálu farmáře SZIF a na
webu www.szif.cz.
Formuláře se podávají na Fond. Je možné je podat i elektronicky prostřednictvím Portálu
farmáře.

1. Změna deklarace
Formulář pro změnu deklarace slouží především k odebírání zvířat ze žádosti (např.
nebude-li u krávy potvrzena její březost nebo bude-li dojnice bez náhrady odsunuta pryč
z deklarovaného hospodářství apod.). Na formuláři lze také odebírat a přidávat objekty
(přidání objektu však neznamená nadeklarování nových zvířat do žádosti o dotaci!). Obdobně
odebrání objektu ze žádosti nemusí automaticky znamenat vyškrtnutí nadeklarovaných zvířat žadatel může zvířata přesunout na jiný objekt stejného hospodářství, na kterém bude plnit
podmínky.
Na formuláři lze také odebírat deklarovaná hospodářství (spolu s hospodářstvím je však třeba
odebrat i zvířata a objekty, které v žádosti o dotaci k tomuto hospodářství přísluší). Dále je
možné na formuláři upravit identifikaci půdního bloku, slouží-li půdní blok jako výběh pro
suchostojné krávy a došlo-li u něj v LPIS ke změně v identifikaci (např. přečíslování DPB).

2. Oznámení o nahrazení dojnic
Nahrazení je nutné provést bez časové mezery v deklaraci zvířete (tj. odsune-li žadatel
původní dojnici z hospodářství, nejpozději následující den, kdy nebude původní dojnice
evidována pro dané hospodářství v Ústřední evidenci, měla by tuto dojnici nahradit nová
dojnice; nová dojnice musí být registrována pro dané hospodářství v Ústřední evidenci
nejpozději v den nahrazení). Nahrazení lze provést i takovou krávou, která se dojnicí stala až
v průběhu retenčního období. Nahrazení je možno uskutečnit i před odsunem dojnice
z hospodářství a může se týkat i období od podání žádosti do začátku retenčního období.
Žadatel na formuláři o nahrazení dojnic zaznamená číslo hospodářství, identifikační číslo
původní dojnice, identifikační číslo nové nahrazující dojnice, datum, ke kterému k nahrazení
došlo (= datum, od kdy bude nová nahrazující dojnice deklarována v žádosti o dotaci) a
podopatření, ke kterému se nahrazení vztahuje. Pokud byla nahrazovaná dojnice deklarována
ve více podopatření welfare, je potřeba ji nahradit ve všech těchto podopatřeních - tzn.
v oznámení o nahrazení je třeba zaškrtnout u nahrazované dojnice všechna tato podopatření.

3. Stažení Jednotné žádosti (zpětvzetí)
Žádost lze zcela nebo zčásti stáhnout do vydání rozhodnutí, avšak pouze pokud žadatel nebyl
informován o plánované fyzické kontrole na místě nebo nebyl-li již upozorněn na nesrovnalosti
v deklarované JŽ. V takovém případě stažení části JŽ, které se nesrovnalost týká, nebude
uznáno.
Chce-li žadatel stáhnout celou JŽ, odevzdá Fondu Ohlášení stažení Jednotné žádosti.

4. Ohlášení vyšší moci

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 8010-0700297693/0300

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Úhyn zvířete v důsledku nákazy nebo úhyn zvířete v důsledku nehody, za kterou žadatel
nemůže být činěn odpovědným, lze pardonovat Ohlášením vyšší moci výjimečných okolností.
Žadatel podává Ohlášení vyšší moci do 10 dnů od úhynu zvířete, popř. ode dne, kdy tak mohl
učinit.
Vybrané případy vyšších mocí:
Případy
vyšší
moci,
okolností
prokazující
mimořádné okolnosti.

mimořádných
vyšší
moc, Doklady žadatele připojené k Ohlášení.

Vážná
přírodní
katastrofa,
která významně zasáhne zemědělský závod.

Protokol o místním šetření.
Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu
věci.
Potvrzení pojišťovny.
Poškození způsobené povětrnostními vlivy – dokládá
se:
- sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o
úhrnu srážek či síle větru atd.

Nahodilé zničení chovatelských budov
zemědělského závodu způsobené nehodou.
-

Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu
věci.
Potvrzení pojišťovny.

-

Epizootická
nákaza
nebo
choroba
rostlin postihující všechna hospodářská
zvířata nebo plodiny zemědělce nebo jejich
část.
Úhyn zvířete - přírodní okolnosti
dopadem na živý inventář nebo stádo.
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Potvrzení Státní veterinární správy.
Potvrzení státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ).

Potvrzení veterinárního lékaře (je-li k dispozici).
Kafilerní lístky - doklad o předání asanačnímu podniku
vč. váhy zvířete (kategorie prasata) nebo čísla ušní
známky (kategorie skot, bahnice, kozy).
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