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Mimořádná podpora na snížení produkce mléka

Příručka pro žadatele

Podmínky pro podání žádosti o platbu
mimořádné podpory na snížení produkce mléka

Platnost od 3. 1. 2017
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1. ÚVOD
EK vyčlenila rozpočet ve výši 150 mil EUR na snížení produkce mléka v rámci EU ve výši
1,07 mil. tun. Toto množství bylo rozděleno ve dvou kolech pro redukční období říjen 2016 až
prosinec 2016 a pro listopad 2016 až leden 2017. Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného
na trh činí 14 EUR. Přepočtový kurz je stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022 Kč/1 EUR,
tj. 3,78 Kč/1kg mléka.
Mimořádná podpora je poskytována v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016, o poskytování podpory na snížení produkce
mléka (dále „nařízení Komise“).

2. ŽADATEL
Oprávněným žadatelem o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka je producent
mléka, který:
 podal Oznámení plánu snížení produkce mléka;
 obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka;
 snížil svoji produkci mléka v redukčním období oproti referenčnímu období
minimálně o 1 500 kg a maximálně o 50 % celkového množství mléka dodaného
prvnímu kupujícímu v referenčním období a maximálně do výše schváleného
množství plánovaného snížení produkce mléka uvedené ve Sdělení;
 doručil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) Žádost
o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v řádném termínu https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka.
Producentovi, který podal Oznámení plánu snížení produkce mléka a snížil svoji produkci
v redukčním období pouze do 20 % schváleného množství plánovaného snížení produkce, se
platba nevyplácí.

3. ŽÁDOST O PLATBU MIMOŘÁDNÉ PODPORY
Žadatel, který obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka,
může po ukončení příslušného redukčního období podat Žádost o platbu mimořádné podpory
na snížení produkce mléka (dále jen „žádost o platbu). Vyplněný formulář je nutné doručit na
centrální pracoviště Fondu.

3. 1. Termíny pro podání žádostí
Žádosti o platbu mimořádné podpory je nutné doručit v termínu:
Pro 1. kolo od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017
Pro 2. kolo od 1. 2. 2017 do 17. 3. 2017
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Formulář je k dispozici na webových stránkách SZIF:
https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka

3. 2.

Postup pro vyplnění formuláře

Na první straně žádosti o platbu žadatel uvede své identifikační údaje, bankovní spojení
a v případě, že je žadatel právní nástupce zaškrtne pole v oddílu 5 a vyplní identifikační údaje
původního producenta. Skutečnosti týkající se právního nástupnictví musí doložit žadatel Fondu
současně se žádostí, včetně způsobu a rozsahu převodu, přechodu či dědictví práv a povinností
(§ 20175 až § 20185 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník).
Na druhé straně formuláře v oddílu 7. žadatel vyplní skutečné množství mléka v kg, které
uvedl na trh prostřednictvím dodávek prvnímu kupujícímu v říjnu, listopadu, prosinci 2016
a celkem za redukční období pro I. kolo nebo listopad 2016, prosinec 2016, leden 2017
a celkem za redukční období pro II. kolo. Tato množství jsou z litrů na kilogramy přepočtena
koeficientem 1,027 (dle § 3 odst. 2 NV č. 282/2014 Sb.). Jedná se o údaje o dodávkách mléka
nahlášené Fondu prvními kupujícími mléka. Pokud byly dodávky uskutečněny prvnímu
kupujícímu se sídlem v zahraničí, zaškrtne žadatel ve formuláři pole „Dodávky uskutečněné
prvnímu kupujícímu se sídlem v zahraničí“, uvede množství mléka dodané prvnímu kupujícímu
se sídlem v zahraničí a přiloží příslušné doklady (faktury).
Upozorňujeme, že je nezbytné, aby si žadatel zkontroloval u svého prvního
kupujícího, výši dodávek mléka realizovaných v redukčním období, které bude uvádět
na žádosti. Zjistí-li rozdíl mezi vlastní evidencí a množstvím mléka nahlášeným Fondu prvním
kupujícím, požádá svého prvního kupujícího o zaslání opravy měsíčního hlášení na Fond.
Kontrolu údajů o dodávkách může žadatel provést i prostřednictvím stránek Portálu farmáře.
Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Informace a
podmínky pro získání přístupu na Portál farmáře jsou uvedeny na internetových stránkách
www.eagri.cz a www.szif.cz nebo na dotaz na Infolince 222 871 871.
Kontrola správnosti dat za referenční období již byla provedena v rámci podávání Oznámení
plánu snížení produkce mléka a není proto nutné, aby žadatel tyto informace znovu ověřoval.
Žadatel dále na žádosti vyplní v oddílu 8 celkové skutečné množství mléka v kg, o které
snížil dodávky prvnímu kupujícímu. Je to rozdíl mezi množstvím mléka dodaným prvnímu
kupujícímu v referenčním a redukčním období. Toto množství vypočte jako celkové množství
mléka uvedeného na trh v referenčním období mínus celkové množství mléka uvedeného
na trh v redukčním období.
Rozhodujícím údajem pro stanovení výše podpory je celkové skutečné množství mléka
v kg, o které žadatel snížil dodávky prvnímu kupujícímu přepočtené koeficientem
1,03 podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise. Tento údaj je posledním, který žadatel uvede na
žádosti o platbu.
Jeho výpočet je následující: celkové skutečné snížení*1,03/1,027.
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4. MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
Vyplněný formulář žádosti o platbu může žadatel doručit:

Datovou schránkou (jn2aiqd).

Poštou

Osobně na centrální pracoviště Fondu

E-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem
K podání žádosti na e-mailovou adresu pracovníka Fondu bude přihlíženo jako na jeho
nepodání.

4. 1.

Podání žádosti datovou schránkou (jn2aiqd)

Žadatel si stáhne formulář žádosti na webových stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/mpsnizeni-produkce-mleka) ve formátu pdf a vyplní ho. 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 žádost opatřena kvalifikovaným
elektronickým podpisem.
V případech, kdy je dle Obchodního rejstříku 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 žádost a případné přílohy dokumentů k právnímu nástupnictví,
datovou schránkou na Fond.

4. 2.

Podání žádosti poštou

Žadatel si stáhne formulář žádosti na webových stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/mpsnizeni-produkce-mleka) ve formátu pdf a vyplní ho. Vyplněný a řádně podepsaný formulář
žádosti a případné přílohy dokumentů k právnímu nástupnictví, žadatel zašle na centrální
pracoviště Fondu, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00.

4. 3.

Podání žádosti osobně

Žadatel si stáhne formulář žádosti na webových stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/mpsnizeni-produkce-mleka) ve formátu pdf a vyplní ho. Pokud je žadatel právním nástupcem,
přiloží kopie dokumentů, které prokazují právní nástupnictví a obsahují identifikační údaje
žadatele i původního producenta. Žadatel podává vyplněný a řádně podepsaný formulář
žádosti, případně přílohy na podatelnu centrálního pracoviště Fondu Ve Smečkách 33, Praha
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4. 4.

Podání žádosti e – podatelnou

Žadatel si stáhne formulář žádosti na webových stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/mpsnizeni-produkce-mleka) ve formátu pdf a vyplní ho v elektronické podobě. Podání
elektronickou podatelnou (podatelna@szif.cz) je možné učinit pouze v případě, že žádost bude
opatřena 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 všech osob. V případě uplatnění právního
nástupnictví žadatel přiloží dokumenty k právnímu nástupnictví.

5.

KONTROLA NA MÍSTĚ

Vyplacení podpory se uskuteční, jakmile Fond kontrolou na místě ověří, že dodávky mléka,
na které se podpora vyplácí, byly skutečně sníženy za podmínek stanovených v nařízení
Komise v souladu s ustanovením čl. 58 a 59 nařízení Parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky.

6.

VÝPOČET VÝŠE PODPORY

Pro výpočet výše podpory budou pro referenční i redukční období využity údaje ze žádostí
o platbu porovnané s měsíčním hlášením o dodávkách mléka, které byly Fondu nahlášeny
prostřednictvím prvních kupujících. Musí se proto shodovat údaje z měsíčních hlášení
s údaji na žádosti o platbu.
Výše podpory se dle odst. 5 čl. 5 nařízení Komise vztahuje na skutečné snížení dodávek
mléka (dodávky v referenčním období mínus dodávky v redukčním období), která:
 činí minimálně 1 500 kg (čl. 2 odst. 1 nařízení Komise);
 není vyšší než 50% celkového množství kravského mléka dodaného prvním kupujícím
v referenčním období,
 a není vyšší než množství vyplývající z použití alokačního koeficientu EU (čl. 5 odstavce
3 písm. iii) nařízení Komise).
Tato limitní množství byla zohledněna již ve Sdělení, které bylo žadateli zasláno k podání
Oznámení plánu snížení produkce mléka.
Dále bude při výpočtu výše podpory zohledněno plnění skutečného snížení dodávek mléka
vzhledem ke schválenému množství plánu snížení.
Pokud je skutečné snížení dodávek (odst. 5 čl. 5 nařízení Komise):
- vyšší než schválené množství, bude částka podpory odpovídat schválenému množství;
- 80 - 100 % schváleného množství, bude částka podpory odpovídat skutečnému snížení;
- 50 - 79,99% schváleného množství, bude částka podpory krácena koeficientem 0,8;
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- 20 - 49,99% schváleného množství, bude částka podpory krácena koeficientem 0,5;
- menší než 20 % schváleného množství, podpora se nevyplácí.

Příklad 1: Výpočet výše podpory

Schválené
plánované
maximální
množství pro
snížení v kg

Skutečné snížení =
dodávky v
referenčním období
mínus dodávky v
redukčním období

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

7.

Plnění
schváleného
plánu v %

11 000
9 800
7 990
5 000
4 999
2 000
1 999
1 000

Podpora v Kč =
Množství
Množství
Případný
Celkem
snížení na
snížení děleno koeficient podpora k
které se žádá o
100 krát 14 krát
krácení výplatě v Kč
výplatu
27,022

110,0
98,0
79,9
50,0
49,9
20,0
19,9
10,0

10 000
9 800
7 990
5 000
4 999
2 000
2 000
1 000

37 831
37 074
30 227
18 915
18 912
7 566
7 566
3 783

schválené
množství
nekrátí se
0,8
0,8
0,5
0,5
0
0

37 831
37 074
24 181
15 132
9 456
3 783
0
0

ROZHODNUTÍ A PLATBA PODPORY

O poskytnutí mimořádné podpory bude žadateli vydáno rozhodnutí o výši uznané mimořádné
podpory na snížení produkce mléka. Součástí rozhodnutí bude přesný postup pro stanovení
výše podpory.
Pro zrychlení platby podpory může žadatel podat k vydanému rozhodnutí vzdání se práva na
odvolání.
Podpora bude žadateli vyplacena v souladu s ustanovením odst. 4 čl. 5 nařízení Komise
nejpozději do 90. dne po skončení příslušného redukčního období, pokud nebude probíhat
správní řízení vedené v souvislosti s kontrolou na místě.

8.

KONTAKT

V případě dotazů
tel. 222 871 871.

či

nejasností

se

žadatelé
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