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ČASTÉ DOTAZY K ÚPRAVĚ DEKLARACE ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPATŘENÍ 

 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

 

 
 
 Jak často musí žadatel podávat Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic?  

Není stanovena žádná lhůta, jak často mají žadatelé formulář na náhradu dojnic podávat. Fond 

doporučuje hlásit změny neprodleně, aby se žadatel vyhnul možným problémům při případné 

fyzické kontrole na místě. Posledním termínem pro podání Oznámení o náhradě deklarovaných 

dojnic je 14.01.2016. 

 

 Musí žadatel nahrazenou dojnici ještě odebírat z deklarace žádosti? 

Ne, žadatel může s dojnicí provést pouze jeden úkon – žadatel buď dojnici odebírá, nebo ji 

nahrazuje. Žadatel tedy dojnici napíše na formulář Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic 

nebo dojnici ze žádosti stáhne prostřednictvím formuláře na změnu deklarace. 

 

 Jaké jsou způsoby podání Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic či formuláře na změnu 

deklarace? 

Formuláře je možno podat standardními prostředky pro příjem žádostí a ostatních dokladů a to: 

- poštou; 

- datovou schránkou; 

- emailem s elektronickým podpisem; 

- prostřednictvím portálu farmáře; 

o uploadem s potvrzením: 

 bez elektronického podpisu s potvrzením do 5. dnů; 

o přímým podáním: 

 s elektronickým podpisem; 

 s přihlášení žadatele do PF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním. 

 

 Musí být formuláře na náhradu dojnic či změnu deklarace podepsány? 

Ano, pro podání formuláře platí stejná pravidla jako pro podání jednotné žádosti. Záleží rovněž 

na způsobu podání, a pokud je připojován podpis, musí formulář podepsat všechny oprávněné 

osoby.  

 

 Může podepsat formulář na Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic zootechnik? 

Osoba či osoby, které jsou oprávněny Oznámení o náhradě dojnic podepisovat, mohou pověřit 

podpisem někoho jiného na základě plné moci, kterou je ovšem potřeba ke každému takovému 

Oznámení o náhradě doložit.  

 

 Lze podat Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic prostřednictvím datové schránky bez 

el. podpisu? 

Oznámení o náhradě lze podat datovou schránkou a nemusí být opatřeno el. podpisem. Výjimku 

tvoří společnosti, jejichž vnitřní předpisy upravují zastupování subjektu více jednateli zároveň - 

tyto společnosti musí oznámení o náhradě opatřit elektronickými podpisy příslušných jednatelů.  
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 Kam mají být formuláře zasílány? 

Žadatel může učinit podání na kterémkoli pracovišti SZIF. Příslušným pracovištěm pro 

administraci náhrady dojnic či změnu deklarace je Regionální odbor SZIF. V případě podání přes 

Portál farmáře SZIF nebo prostřednictvím datové schránky budou dokumenty zaslány na 

příslušné pracoviště automaticky. 

 

 Co znamená „datum nahrazení“? 

Datum nahrazení dojnice je datum, od kdy bude v žádosti deklarována nová nahrazující dojnice. 

Toto datum musí být stanoveno tak, aby mezi původní a novou dojnicí nebyla v deklaraci ani v 

ústřední evidenci časová mezera. Datum nahrazení může spadat i do období od podání žádosti 

do začátku závazku (01.06.). Mezním datem náhrady je den následující po posledním dni 

registrace původní dojnice v ústřední evidenci – nahrazení ale může být provedeno i dříve. Pokud 

žadatel odsunuje dojnici na jatka, zpravidla je datem poslední registrace v ústřední evidenci den 

předcházející odsunu. Není-li si žadatel jist a nová nahrazující dojnice je u něj na hospodářství 

registrována ještě před datem odsunu původní dojnice, může uvést do žádosti i dřívější datum 

náhrady (dojnice se můžou v ÚE „překrývat“). 

 

 Jaké číslo dojnice musí žadatel do formuláře na náhradu nebo změnu deklarace vyplnit? 

Žadatel vyplňuje do formuláře celá registrační čísla dojnic (CZ+12 čísel) a celá registrační čísla 

hospodářství (CZ + 10 čísel). 

 

 Musí žadatel podávat žádost na změnu deklarace při navýšení počtu zvířat na hospodářství? 

Pokud se žadateli navýší na hospodářství počet zvířat deklarované kategorie, nepodává žádnou 

změnu dotační žádosti; žadatel podává změnu deklarace pouze při poklesu stavu zvířat. 

 

 Lze nahradit suchostojnou krávu? 

Nahrazovat suchostojnou krávu lze jen jinou suchostojnou krávou; nahrazující kráva musí stát 

ve stáji s výběhem min. 30 dní (tzn. nelze sčítat pobyt ve stáji původní suchostojné krávy a nové 

suchostojné krávy). 

 

 Musí žadatel zasílat na SZIF formulář na změnu deklarace při přesunu dojnic mezi stájemi? 

Pokud žadatel přesunuje dojnice mezi stájemi v rámci jednoho hospodářství – nepodává na SZIF 

žádnou změnu deklarace. Zvířata jsou deklarována po hospodářstvích, změna se tedy zasílá až 

při odsunu dojnice na jiné hospodářství. 

 

 Co musí žadatel doložit k Ohlášení vyšší moci - výjimečné okolnosti? 

V případě úhynu zvířete žadatel dokládá potvrzení veterinárního lékaře (je-li k dispozici) a dále 

doloží kafilerní lístky - doklad o předání asanačnímu podniku vč. váhy zvířete (kategorie prasata) 

nebo čísla ušní známky (kategorie skot, bahnice, kozy). 

 

V případě zmetání žadatel dokládá potvrzení veterinárního lékaře (je-li k dispozici). Zmetání 

bude následně ověřeno vůči Ústřední evidenci. 

 

Při podání Ohlášení vyšší moci – výjimečné okolnosti v případě úhynu zvířete nezaviněného 

žadatelem, musí být tato informace uvedena na formuláři Ohlášení a to zaškrtnutím checkboxu 

s prohlášením, že úhyn zvířete žadatel nezavinil (viz obr.): 
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 Je pardonován úhyn dojnice po komplikovaném porodu, popř. když bude dojnice odsunuta 

na jatky ze zdravotních důvodů? 

Ano. Žadatel však musí podat Fondu Ohlášení vyšší moci se všemi náležitostmi (viz předešlá 

odpověď) do 10 dnů od úhynu zvířete, popř. ode dne, kdy tak mohl učinit. 
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