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NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ
STANDARDNÍ PRODUKCE
V Praze dne 30. 3. 2017
otázka

odpověď

1

Do Formuláře minimální a maximální standardní produkce žadatel
uvádí v případě živočišné výroby počty ustájovacích míst. Jak toto
žadatel prokazuje?

Formulář minimální a maximální standardní produkce
obsahuje vysvětlivku, kde je uvedeno, že žadatel uvádí
pouze počty obsazených ustájovacích míst, tedy počty
ustájovacích míst = počty kusů zvířat. Žadatel toto
standardně dokládá dle IZR, případně dalšími doklady.

2

Jak prokáži zvířata, která se standardně do IZR nezapisují?

Žadatel doloží s povinnými přílohami k ŽoD (případně na
výzvu SZIF) relevantní doklady prokazující chov daných
hospodářských zvířat v uvedeném rozsahu, např. účetní
doklady za nákup zvířat, obratové soupisky, účetní
doklady za nákup odpovídajícího krmiva nebo darovací
smlouvu apod.

3

Budu muset prokázat, jaké plodiny pěstuji na kultuře R? / Jak
doložím, že pěstuji plodiny, které jsem uvedl do Formuláře?

Žadatel bude při kontrole na místě schopen doložit
rozplánovaný osevní postup, a dále účetní doklady,
kterými prokáže, že s danou plodinou skutečně
hospodaří.

4

V rámci projektu chci realizovat sad, v rámci podniku se ničím jiným
nezabývám. Mohu zapsat rozlohu sadu do Formuláře, pokud sad
ještě ke dni podání ŽoD nebude v LPIS jako sad veden?

Sad může žadatel do Formuláře uvést jako sad tehdy,
pokud je veden v LPIS pod kulturou S nebo J. Žadatel
dále může uvést sad na kultuře R za podmínky, pokud je
již vysázen. Žadatel bude toto schopen doložit účetními
doklady např. za nákup sazenic.
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6

Může žadatel do Formuláře vepisovat i zvířata, která nemají
ustájovací místa?

Ve Specifické části pravidel, kap. 7, v bodě 7) je uvedeno, že žadatel
plní podmínku minimální standardní produkce po dobu realizace
podnikatelského plánu. Co to znamená?

Ano, může. Pokud žadatel zvířata chová na pastvinách,
uvádí počty dle IZR a v případě zvířat, která se
standardně do IZR nezapisují, uvádí počty, které bude
schopen prokázat účetními doklady, obratovými
soupiskami a/nebo účetními doklady za příslušná krmiva.
Žadatel musí plnit minimální standardní produkci
v každém roce podnikatelského plánu. Formulář je
v letech po podání ŽoD předkládán vždy do 31. 7. daného
roku za předchozí celý kalendářní rok. Výjimkou je rok
podání ŽoD, kdy sledované období je od data podání ŽoD
do konce roku. Harmonogram dokládání ekonomických
ukazatelů je ke stažení na webových stránkách SZIF.
V případě dokládání stavu zvířat žadatel propočte
aritmetický průměr jejich stavu za celý kalendářní rok,
tzn., že průměr bude spočten ze součtu kusů chovaných
zvířat za každý den ve sledovaném roce / 365 dny.

7

IČ: 48133981

Je možno do Formuláře minimální a maximální standardní produkce
zapisovat i zakrslá plemena a osly?

DIČ: CZ48133981

Ne, toto není možné. Zakrslá plemena se neuvádějí kvůli
jejich „neužitkovosti“, hodnota standardní produkce není
pro ně odpovídající.
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