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1. Účel
S cílem zvrátit dlouhodobě zvyšující se produkci mléka na evropském i světovém trhu, řešit
nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a maximálně omezit propad cen mléka, vyhlásila EK
dočasnou mimořádnou podporu zaměřenou na snížení produkce mléka.
EK vyčlenila rozpočet ve výši 150 mil EUR, přičemž podporováno je snížení produkce mléka
dodané prvnímu kupujícímu (přímý prodej je z podpory vyloučen). V celkovém množství se
jedná o snížení produkce mléka v rámci EU ve výši 1,07 mil. tun. Výše podpory na 100 kg
mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Pro přepočet na Kč bude použit směnný kurz v den
vstupu nařízení Komise v platnost.
Mimořádná podpora bude poskytována v souladu s nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 2016/1612 ze dne 9. září 2016, o poskytování podpory na snížení
produkce mléka.
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2. Žadatel
Oprávněným žadatelem o mimořádnou podporu je producent mléka, který:





dodává mléko prvnímu kupujícímu,
realizoval dodávku mléka v červenci 2016,
dodával prvnímu kupujícímu mléko v „referenčním období“ a
sníží svoji produkci mléka v „redukčním období“ oproti referenčnímu období
minimálně o 1 500 kg, nejvýše však o 50% množství mléka dodaného
v referenčním období.

3. Údaje o množství mléka
Pro referenční období budou využity dodávky mléka žadatele, které byly Fondu nahlášeny
prostřednictvím prvních kupujících v měsíčních hlášeních.
Je nezbytné, aby si žadatel správnost údajů z měsíčních hlášení o dodávkách u svého
prvního kupujícího ověřil! Kontrolu údajů může žadatel provést i prostřednictvím stránek
Portálu farmáře.

4. Koeficient přepočtu
Množství mléka v referenčním i redukčním období je nutné uvádět v kilogramech. EK v čl. 2
odst. 2 nařízení Komise stanovila přepočítávací koeficient z litrů na kilogramy ve výši 1,03. V
ČR je však v souladu s ustanovením §3 odst. 2 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., v platném
znění, používán přepočtový koeficient 1,027.
Přepočet množství mléka dle koeficientu 1,03 bude v rámci elektronického podání proveden
automaticky, u písemného podání je nutné přepočet provést dle vzorce uvedeného na
formuláři.

5. Sledované období
a)

Referenční období – tříměsíční období roku 2015 respektive roku 2016, ve kterém bylo
množství mléka dodáno prvnímu kupujícímu, je totožné s tříměsíčním obdobím redukčního
období. Snížená produkce mléka v redukčním období bude porovnávána s produkcí
referenčního období.

b)

Redukční období - stanovené tříměsíční období, ve kterém žadatel sníží svou produkci
mléka.
Jsou stanovena tato redukční období:





říjen 2016 – prosinec 2016 (1. kolo)
listopad 2016 – leden 2017 (2. kolo)
prosinec 2016 – únor 2017 (3. kolo)
leden 2017- březen 2017 (4. kolo)
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6. Co je důležitého vědět
Pro získání možnosti poskytnutí mimořádné podpory musí žadatel nejprve doručit Oznámení
plánu snížení produkce mléka (dále jen „Oznámení“) na formuláři vydaném Fondem
(https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka.
Žadatel může v rámci mimořádného opatření podat pouze jedno Oznámení! V případě podání
více Oznámení, budou všechna zamítnuta.
Nicméně byla stanovena výjimka, že pokud žadatel podá Oznámení na 1. kolo, může podat
druhé oznámení i na 4. kolo.
Vzhledem k tomuto omezení je zásadní, aby žadatel velice dobře zvážil, na jaké redukční
období naplánovat snížení produkce. Po podání Oznámení již nelze vybrané redukční období
v žádném případě dodatečně měnit!
Termíny pro doručení Oznámení ve stanovených tříměsíčních obdobích jsou:





1. kolo: do 21. září 2016 do 12.00 hod. pro tříměsíční období říjen 2016 až
prosinec 2016
2. kolo: do 12. října 2016 do 12.00 hod. pro tříměsíční období listopad 2016 až
leden 2017
3. kolo: do 9. listopadu 2016 do 12.00 hod. pro tříměsíční období prosinec 2016
až únor 2017
4. kolo: do 7. prosince 2016 do 12.00 hod. pro tříměsíční období leden až březen
2017

Pro příjem Oznámení bude ze čtyř redukčních období „otevřeno“ vždy pouze jedno. Další kolo
bude otevřeno po ukončení a vyhodnocení kola předcházejícího.
V případě, že žadatel dodává mléko do zahraničí, podává Oznámení na území členského státu,
kde se nachází jeho sídlo.
Jaké jsou možnosti pro podání Oznámení a jejich postupy jsou uvedeny v kapitolách 11 - 15.
Po kontrole správnosti a prověření oprávněnosti doručených Oznámení odešle Fond do tří
pracovních dnů ode dne ukončení příjmu Oznámení Komisi hlášení o celkové výši plánovaného
redukovaného množství mléka v rámci ČR.

7. Právní nástupnictví
Oznámení o plánu snížení produkce může podat také osoba, která je právním nástupcem
žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí podpory, nebo na niž přešla práva a povinnosti
v případech převodu či nájmu celého podniku či dědického řízení (§ 20175 až § 20185 zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník).
Skutečnosti týkající se právního nástupnictví doloží žadatel Fondu současně s Oznámením,
včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností.

8. Sdělení Komise
V případě vyčerpání celkového sníženého množství mléka EU (1,07 mil. tun), stanoví EK tzv.
„alokační koeficient“, kterým sníží plánovaná redukovaná množství všech žadatelů.
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9. Sdělení žadatelům
O uznání či neuznání plánu snížení produkce každého žadatele vydá Fond žadateli do
7 pracovních dnů po ukončení příjmu Oznámení písemné Sdělení o výši uznaného plánu snížení
produkce.

10. Podmínky pro získání platby z mimořádné podpory
Podrobný popis, jak získat výplatu mimořádné podpory, bude uveden v pokračování příručky,
které bude vydáno v listopadu 2016.
Nicméně pokud žadatel obdržel Sdělení o výši uznaného plánu snížení produkce, může po
ukončení sledovaného období podat Žádost o platbu. Vyplněný formulář je nutné doručit
Fondu nejpozději do 45 dnů po ukončení příslušného redukčního období.
Formulář bude uveřejněn ke stažení na webových stránkách SZIF (https://www.szif.cz/cs/mpsnizeni-produkce-mleka.
Na žádosti o výplatu žadatel uvede skutečně snížené množství mléka v redukčním období.
Pokud skutečně snížené množství bude větší než uznaný plán snížení, bude se brát v úvahu
pouze uznaný plán snížení. Pokud skutečné snížení množství bude nižší než uznaný plán
snížení, bude se brát v úvahu skutečné snížení.
O poskytnutí mimořádné podpory bude žadateli vydáno rozhodnutí.
Podpora musí být žadateli vyplacena nejpozději do 90. dne po skončení příslušného redukčního
období, ve kterém provedl snížení produkce.
Platby za všechna redukční období musí být provedeny nejpozději do 30. září 2017.

11. Možnosti podání Oznámení plánu snížení produkce mléka
Podat vyplněný formulář Oznámení může žadatel následujícími způsoby:


Přes Portál farmáře



Datovou schránkou, Poštou, Osobně, E-podatelnou

Žadatel, který dodává mléko do zahraničí (ať část nebo veškerou svou produkci) nemůže
využít podání přes Portál farmáře. Oznámení lze SZIF doručit ostatními způsoby podání,
přičemž k Oznámení musí žadatel přiložit jako důkaz svých dodávek v referenčním období a
v červenci 2016 faktury vydané prvním kupujícím v zahraničí.

12. Postup pro podání Oznámení pomocí Portálu farmáře
SZIF preferuje podání žádosti především přes Portál farmáře, protože se jedná o elektronické
podání a žadateli poskytuje komfort v předvyplněných údajích. Tento informační portál je
dostupný přes internetové stránky www.szif.cz nebo www.eagri.cz. Dále žadateli poskytuje
přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu
využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při
vybraných úkonech.
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Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Žadatel může
získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo při osobním podáním žádosti na RO/OPŽL
SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz
a www.szif.cz.

Postup podání
Žadatel se přihlásí do systému Portálu farmáře svými přihlašovacími údaji. Pokud
tyto údaje nemá k dispozici, může k podání žádosti využít příslušné pracoviště OPŽL.
Při podání prostřednictvím pracoviště OPŽL se žadatel musí prokázat, že může
právoplatně jednat a podepisovat.
a) Žadatel vybere v záložce Nová podání/Mimořádná opatření SOT/Oznámení plánu snížení
produkce mléka, následně klikne na níže označené pole „Připravit Oznámení na 1. kolo“.
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b) Vytvoření Oznámení
-

Žadatel zkontroluje načtené identifikační údaje. Jejich změny, či doplnění lze provést
v záložce vlevo nahoře „Identifikační a kontaktní údaje“ nebo přímo v interaktivním
formuláři Oznámení.

-

V poli „červenec 2016“ se zobrazí množství, které žadatel dodal prvnímu kupující v tomto
měsíci. Pokud nemá žadatel automaticky vyplněné toto pole, bude mu umožněno
pokračovat v podání Oznámení, ale nepředloží-li důkaz, že dodávku v červenci realizoval,
bude jeho žádost následně zamítnuta.

-

Pokud je žadatel právní nástupce, musí zaškrtnout pole a vyplnit IČ původního producenta.
Po té dojde k automatickému vygenerování jejich názvů. Následně se do pole referenčního
období dotáhne množství mléka dodaného na trh v tomto období od všech původních
subjektů. V případě, že žadatel již sám v referenčním období mléko produkoval, zobrazí se
součet všech relevantních množství, tj. součet množství mléka všech původních subjektů
i samotného žadatele.

-

Žadatel zkontroluje načtená množství mléka (v kg) v jednotlivých měsících referenčního
období. Jedná se o údaje o dodávkách mléka nahlášené prvním kupujícím mléka. Je
nezbytné, aby žadatel uvedené údaje velice pečlivě zkontroloval. Údaje jsou
zablokovány proti přepsání. V případě zjištění rozdílů nemůže žadatel pokračovat
v podávání Oznámení přes Portál farmáře. Vyplněný formulář s jeho správnými daty doručí
Fondu ostatními způsoby podání, přičemž k Oznámení přiloží opravu měsíčního hlášení
prvního kupujícího, a to nejpozději do 21. 9. 2016 do 12. 00 hod.

-

Žadatel vyplní množství, které dodá v redukčním období buď za každý měsíc, pokud
zaškrtne políčko „Chci vyplnit množství mléka pro měsíce v redukčním období“. Pokud pole
nezaškrtne, nebude moci jednotlivé měsíce redukčního období doplnit, ale musí doplnit
celkové množství za redukční období. Snížené množství mléka nesmí být větší než
50% množství mléka dodaného prvnímu kupujícímu v referenčním období a
současně nesmí být nižší než 1 500 kg.

-

Ostatní údaje jsou automaticky vypočteny na základě Komisí stanoveného koeficientu
přepočtu množství mléka z litrů na kilogramy (1,03). Údaje jsou zablokovány proti
přepsání.

-

Přes Portál farmáře nemůže podávat Oznámení žadatel, který dodává mléko do
zahraničí (viz kapitola 11).

-

Žadatel ještě jednou všechny údaje zkontroluje. V závěru podání svým podpisem
stvrzuje platnost a správnost všech údajů uvedených v Oznámení a na pozdější námitky
nebude brán zřetel.

-

Žadatel klikne na Generovat
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V případě chyby nebo nevyplnění některého pole, se objeví hláška a nebude možné Oznámení
odeslat – nahoře, přímo pod názvem okna.
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c) Pokračovat v podání a kontrola PDF Oznámení
Po vygenerování Oznámení klikne žadatel na pole Pokračovat v podání

d) Kontrola PDF Oznámení
Žadatel klikne na Oznámení a otevře se mu PDF formulář.
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d) Zpětné nahrání Oznámení po kontrole
Žadatel Oznámení uloží (např. na plochu PC) a klikne na pole „procházet“ a formulář
(Oznámení) přiloží do Portálu farmáře. V případě právního nástupnictví žadatel v záložce
Nepovinné přílohy klikne na pole „procházet“ a vloží scan dokumentů prokazující právní
nástupnictví. Pokud má žadatel dokumenty prokazující právní nástupnictví pouze v listinné
podobě předá jejich kopie na příslušné pracoviště OPŽL, případně zašle poštou či podá na
podatelně centrálního pracoviště SZIF s průvodním dopisem, který obsahuje identifikační údaje
žadatele a původního producenta, včetně kopie dokumentů prokazující právní nástupnictví.
Následně žadatel klikne na žlutá pole „Uložit“ a „Pokračovat v podání“.
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e) Žadatel zaškrtne pole „Souhlasím s obsahem Oznámení“, následně klikne na pole „Podat“

f) Odesláním Oznámení dojde k vygenerování čísla jednacího, k náhledu možno kliknout na pdf
dokumenty Stáhnout soubor a Stáhnout potvrzení a získat tak Formulář Oznámení či Potvrzení
o přijetí Oznámení. Podání Oznámení je tímto ukončeno.

13. Podání Oznámení datovou schránkou
Žadatel si stáhne Oznámení z www.szif.cz – SZIF poskytuje – Společná organizace trhu –
Mimořádná opatření – Mimořádná podpora na snížení produkce mléka ve formátu pdf. Vyplní
formulář v elektronické podobě. V případě, že je žadatelem fyzická osoba nebo právnická
osoba, za kterou může jednat jeden statutární zástupce, nebo samostatně kterýkoli z jejích
více statutárních zástupců, nemusí být Oznámení opatřeno kvalifikovaným elektronickým
podpisem. Pouze v případech, kdy je dle OR vyžadován podpis více osob oprávněných
k jednání a podepisování ze strany osoby držitele datové schránky – odesilatele dokumentu, je
nutné opatřit dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných osob.
Následně žadatel odešle Oznámení datovou schránkou na SZIF (adresa datové schránky jn2aiqd). Pro první kolo musí žadatel zajistit doručení na SZIF do 21. 9. 2016 do 12:00
hod.
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14. Podání Oznámení poštou
Žadatel si stáhne Oznámení z www.szif.cz – SZIF poskytuje – Společná organizace trhu –
Mimořádná opatření – Mimořádná podpora na snížení produkce mléka formátu pdf. Vyplní
formulář. Vyplněný a řádně podepsaný formulář Oznámení a případné přílohy dokumentů
k právnímu nástupnictví, které obsahují identifikační údaje žadatele a původního producenta,
žadatel zašle na centrální pracoviště SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00. Pro první kolo
musí žadatel zajistit doručení na SZIF do 21. 9. 2016 do 12:00 hod.

15. Podání Oznámení osobně
Žadatel si stáhne Oznámení z www.szif.cz – SZIF poskytuje – Společná organizace trhu –
Mimořádná opatření – Mimořádná podpora na snížení produkce mléka ve formátu pdf. Vyplní
formulář. Pokud je žadatel právním nástupcem, přiloží kopie dokumentů, které prokazují
právní nástupnictví. Žadatel podává vyplněný a řádně podepsaný formulář případně přílohy na
podatelnu centrálního pracoviště SZIF, či příslušného pracoviště OPŽL. Pro první kolo musí
žadatel zajistit doručení na SZIF do 21. 9. 2016 do 12:00 hod.

16. Podání Oznámení E – podatelnou
Podání elektronickou podatelnou – podatelna ©szif.cz je možné učinit pouze v případě, že
Oznámení bude opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele. V případech, kdy
je ze strany žadatele vyžadován podpis více osob oprávněných k jednání a podepisování, je
nutné opatřit dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem těchto osob.
K podání Oznámení na e-mailovou adresu pracovníka SZIF bude přihlíženo jako k jeho
nepodání.

17. Kontakt
V případě dotazů či nejasností se obracejte na infolinku SZIF - 222 871 871.
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