Zkrácení lhůty pro zasílání hlášení do ústřední
evidence
Od 1. 1. 2017 začne platit nová úprava posuzování lhůty pro
hlášení pohybů skotu, ovcí a koz ze 14 na 7 dnů.
 Týká se hlášení o narození, označení, úhynu, ztrátě, utracení, přemístění
a přemístění na dočasné hospodářství do ústřední evidence (ÚE) pro účely kontroly
podmíněnosti a dalších podpor cílených přímo na hospodářská zvířata (v rámci
dobrovolné podpory na produkci: dojnice, masná telata a bahnice a kozy; v rámci
podpor PRV: dobré životní podmínky zvířat a další). Důvodem změny je harmonizace
s platnou legislativou.
 Za pozdní se budou považovat všechna hlášení, která žadatel doručí ke
zpracování pověřené osobě, do ÚE, počínaje 8. dnem ode dne hlášené události. To
znamená, že již nebude zohledňována administrativní (technická) lhůta 7 dnů pro
doručení hlášení do ÚE.
 Podání pozdního hlášení je posuzováno jako porušení podmínek pro
poskytnutí dotace a žadateli může být dotace snížena, neposkytnuta vůbec či
může vzniknout sankce do dalších let.
 S ohledem na výše uvedené ministerstvo apeluje na chovatele, aby hlášení
neodkládali a zvláště v případě elektronického způsobu komunikace jej
odesílali ihned po pořízení záznamu do stájových registrů.
 Možnosti podání hlášení:
o Elektronicky (Portál farmáře) – elektronická hlášení pohybů individuálně
a skupinově evidovaných zvířat lze podat prostřednictvím aplikace Registr
zvířat na Portálu farmáře (registrovaní uživatelé) nejpozději 7. den od
hlášené události. Pro snadnější používání jsou k dispozici uživatelské
příručky na portálu eAGRI/Portál farmáře/Registr zvířat/Uživatelské příručky.
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/uzivatelske-prirucky/
o Elektronicky (z komerčních programů pro vedení stájových registrů) prostřednictvím webových služeb nebo zasíláním datového souboru
prostřednictvím e-mailu nejpozději 7. den od hlášené události.
o Písemně – lze zaslat poštou, přičemž doporučujeme zasílat hlášení
doporučeně. V případě listinné podoby hlášení bude rozhodující, zda
chovatel zásilku odeslal v této 7denní lhůtě, v takovém případě bude brán
zřetel na datum uvedené na podacím lístku.
Pokud konec 7denní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem
lhůty pro včasné nahlášení nejbližší další pracovní den.

Postup odesílání hlášení přes Stájový registr na Portálu farmáře
 Na níže uvedeném obrázku je zobrazen Stájový registr s aktuální záložkou „Změny
k odeslání“, kde se zaevidují veškeré nově nastalé události, tzn. změny.
 Dalším krokem, na který se nesmí zapomenout, je položka „Vygenerovat
a zpracovat hlášení v ÚE“, pomocí které se pohyby zvířat odešlou do ÚE.

 Bližší informace naleznete na:
Internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR:
o

v sekci dotace - Kontroly podmíněnosti Cross Compliance
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-crosscompliance/)

o v sekci Portál farmáře - Registr zvířat
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/)
Emailové adresy pro dotazy: info@mze.cz, cross-compliance@mze.cz

