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1. ÚVOD 

Tato příručka slouží pro žadatele o mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty 

mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby podle nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 2016/1613 ze dne 8. září 2016 a nařízení vlády č. 365/2016 Sb., v platném 

znění.  

 

V souvislosti s § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb., v platném znění mají příjemci této podpory 

povinnost doručit SZIF informaci o splnění závazku do 30. 6. 2017. Informace představuje 

důkaz o splnění závazku, který si žadatel vybral v žádosti o mimořádnou podporu 

na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby. 

 

Splnění závazku žadatelé doloží prostřednictvím vyplněného formuláře Informace o splnění 

závazku spolu s příslušnou přílohou. 

2. INFORMACE O SPLNĚNÍ ZÁVAZKU 

Pro účely doložení splnění závazku byl vytvořen formulář s názvem Informace o splnění 

závazku. Jedná se o formulář, který žadatel vyplní a doručí SZIF společně s relevantní 

přílohou dokládající splnění závazku, který si vybral v žádosti o mimořádnou 

podporu.  

 

To znamená, že žadatel: 

 
1. Vyplní formulář dle pokynů v této příručce. 

2. Ve formuláři nezapomene označit přílohu (nebo přílohy – pokud dokládá splnění 2 závazků 

dle žádosti o mimořádnou podporu). 

3. Připojenou přílohu spolu s formulářem odešle SZIF. 

2.1. Vyplnění formuláře 

Žadatel si stáhne formulář z webových stránek SZIF: 

SZIF poskytuje – Společná organizace trhu – Živočišná výroba – Mimořádná podpora na 

přizpůsobení (II. balíček) - sekce Formuláře: http://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

V horní části formuláře žadatel vyplní registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace, neboli 

spisovou značku, kterou nalezne v rozhodnutí o poskytnutí mimořádné podpory. V pravé 

horní části dále vyplní registrační číslo žadatele (JI). 

 

První část formuláře Informace o splnění závazku (1. Údaje o žadateli) se týká vyplnění 

základních identifikačních údajů, které žadatel vyplní stejně jako v žádosti o podporu. 
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V části 2. Kontaktní údaje vyplní žadatel údaje kontaktní osoby. 

 

V části 3. Závazek jsou uvedeny informace o splnění závazku dle NV č. 365/2016 Sb. V bodě 

3.2. Způsob splnění závazku žadatel vlevo označí křížkem důkaz o splnění závazku, který 

k formuláři přikládá. Vpravo uvede počet listů přílohy.  

 

Důkaz o splnění závazku musí korespondovat s vybraným závazkem v žádosti o podporu. 

Pokud žadatel vyznačil v žádosti o podporu dva druhy závazků, například si zvolil závazek 

pro dojnice členství v organizaci producentů mléka a pro prasnice účast na školení, 

ve formuláři označí bod b) s počtem 1 listu a zároveň bod e) s počtem 1 listu. Vzory 

příloh formuláře (důkazů o splnění závazku) jsou uvedeny a podrobně vysvětleny 

v následující kapitole 2.2. Vzory příloh.  

 

Závěrečná část formuláře se týká podpisu. Žadatel vyplní jméno a příjmení podepisující osoby, 

místo a datum vyhotovení. Žadatel může formulář podepsat buď zaručeným elektronickým 

podpisem v poli Razítko a podpis žadatele (pokud jím disponuje) nebo vlastní rukou 

s razítkem.  

 

Dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb. není vyžadován podpis pro dokumenty odesílané přes 

datovou schránku, která představuje dostatečnou identifikaci žadatele. Výjimku tvoří společný 

podpis statutárních zástupců oprávněných jednat a podepisovat za žadatele dle jiného 

právního nebo vnitřního předpisu. Pro zaručený elektronický podpis žadatel klikne do 

příslušného pole, podpis označí a potvrdí. 
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2.2. Vzory příloh 

Splnění závazku budu doloženo jednou z následujících příloh (případně dvěma přílohami, 

pokud žadatel uplatnil podporu jak na prasnice, tak na dojnice, a bude tudíž dokládat 2 důkazy 

o splnění 2 závazků): 

 

1) Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: nenavýšení 

meziroční tržní produkce mléka/vepřového masa 

 

2) Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: členství 

v organizaci producentů mléka 

 

3) Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ (případně certifikát) 

 

4) Certifikát ekologického zemědělství 

 

5) Potvrzení o absolvování „Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele 

dojnic a prasnic“  

 

 

1) Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. - 

nenavýšení meziroční tržní produkce mléka 

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku, že v období od 25. 11. 2016 

do 30. 4. 2017 nenavýší meziroční tržní produkci mléka, vyplní dokument s názvem 

Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: nenavýšení 

meziroční tržní produkce mléka, jehož vzor je níže uveden.  

 

Splnění závazku nenavýšení meziroční tržní produkce mléka bude kontrolováno podle součtu 

stavu dodávek mléka od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a porovnáno se součtem stavu 

dodávek mléka od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017. To znamená, že se budou porovnávat 

dvě výstupní hodnoty. Součet za rok 2017 nesmí být vyšší (může být roven) než součet za rok 

2016.  

 

Upozornění: Vzhledem k tomu, že rok 2016 byl přestupný, bude tržní produkce mléka za rok 

2016 upravena. Tato úprava bude spočívat v tom, že produkce mléka bude snížena o jednu 

šedesátinu z plnění za únor a březen 2016 (60 dní jako součet dní za únor a březen 

v přestupném roce).  
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Žadatel si může výpočet ověřit dle níže uvedeného příkladu: 

 

Výpočet plnění za rok 2016 

Měsíc Produkce mléka (kg) 

leden 856 

únor 840 

březen 882 

duben 904 

Celkem 3482,00 

Upravené plnění o 1/60 3453,30 

 

Výpočet upraveného plnění: 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že SZIF může z interních dat tuto podmínku ověřit u všech žadatelů, 

nepožaduje žádné výpočty zasílané žadateli, ale pouze vyplněné a podepsané níže uvedené 

prohlášení se souhlasem k ověření dat z měsíčních hlášení (Měsíční hlášení o dodávkách mléka 

Prvního kupujícího dle nařízení vlády č. 282/2014 Sb. nebo Měsíční hlášení o prodejích mléka 

a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli podle odst. 1 § 9 nařízení vlády č. 282/2014 Sb.). 

 

Žadatel si nejdříve stáhne vzor Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 

Sb.: nenavýšení meziroční tržní produkce mléka pro vyplnění na webových stránkách SZIF 

v sekci Ke stažení zde: http://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

V hlavičce dokumentu právnická osoba (PO) vepíše název organizace, adresu sídla a IČO; 

fyzická osoba (FO) zapíše jméno a příjmení dané osoby, adresu trvalého pobytu a IČO.  

 

Žadatel prohlašuje, že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 splnil podmínku nenavýšení 

meziroční tržní produkce mléka mezi obdobími od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a obdobím 

od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017, a souhlasí, aby SZIF použil pro ověření splnění závazku 

data z měsíčních hlášení. Platnost tohoto prohlášení a souhlasu stvrdí svým podpisem.  

30,3453
60

882840
3482 
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Vzor Informace o splnění závazku – nenavýšení meziroční tržní produkce mléka 

 

 

Informace o splnění závazku  

dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.:  

nenavýšení meziroční tržní produkce mléka 

 

 

 

Název organizace (PO): 

Jméno a příjmení žadatele (FO): 

Adresa sídla/trvalého pobytu: 

IČO: 

 

 

prohlašuje, 

že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 splnil/a podmínku nenavýšení meziroční tržní 

produkce mléka mezi obdobími od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a obdobím od 1. ledna 

2017 do 30. dubna 2017, 

 

a souhlasí, 

aby SZIF použil pro ověření splnění závazku data z měsíčních hlášení (Měsíční hlášení 

o dodávkách mléka Prvního kupujícího dle nařízení vlády č. 282/2014 Sb. nebo Měsíční hlášení 

o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli podle odst. 1 § 9 nařízení vlády 

č. 282/2014 Sb.). 

 

 

Místo: 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Razítko a podpis: 
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1) Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. - 

nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového masa 

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku, že v období od 25. 11. 2016 

do 30. 4. 2017 nenavýší meziroční tržní produkci vepřového masa, vyplní dokument s názvem 

Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: nenavýšení 

meziroční tržní produkce vepřového masa, jehož vzor je níže uveden.  

 

Splnění závazku nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového masa bude kontrolováno 

podle součtu stavu ks prasnic od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a porovnáno se součtem 

stavu ks prasnic od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017. To znamená, že se budou porovnávat 

dvě výstupní hodnoty. Součet za rok 2017 nesmí být vyšší (může být roven) než součet za rok 

2016. 

 

Vzhledem k tomu, že SZIF může z IZR tuto podmínku ověřit u všech žadatelů, nepožaduje 

žádné výpočty zasílané žadateli, ale pouze vyplněné a podepsané níže uvedené prohlášení se 

souhlasem k ověření dat. 

 

Žadatel si nejdříve stáhne vzor Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 

Sb.: nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového masa pro vyplnění na webových 

stránkách SZIF v sekci Ke stažení zde: http://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

V hlavičce dokumentu právnická osoba (PO) vepíše název organizace, adresu sídla a IČO; 

fyzická osoba (FO) zapíše jméno a příjmení dané osoby, adresu trvalého pobytu a IČO.  

 

Žadatel prohlašuje, že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 splnil podmínku nenavýšení 

meziroční tržní produkce vepřového masa mezi obdobími od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

a obdobím od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017, a souhlasí, aby SZIF použil pro ověření 

splnění závazku data z Integrovaného zemědělského registru zvířat (IZR). Platnost tohoto 

prohlášení a souhlasu stvrdí svým podpisem.  
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Vzor Informace o splnění závazku – nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového 

masa 

  

Informace o splnění závazku  

dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: 

nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového masa 

 

Název organizace (PO): 

Jméno a příjmení žadatele (FO): 

Adresa sídla/trvalého pobytu: 

IČO: 

 

 

prohlašuje, 

že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 splnil/a podmínku nenavýšení meziroční tržní 

produkce vepřového masa mezi obdobími od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a obdobím od 

1. ledna 2017 do 30. dubna 2017, 

 

a souhlasí, 

aby SZIF použil pro ověření splnění závazku data z Integrovaného zemědělského registru 

zvířat. 

 

 

 

Místo: 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Razítko a podpis: 
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2) Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. - členství 

v organizaci producentů mléka 

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku, že v období od 25. 11. 2016 

do 30. 4. 2017 byl/se stal členem organizace producentů mléka, splnění podmínky doloží 

dokumentem s názvem Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 

Sb.: členství v organizaci producentů mléka. 

 

Vzhledem k tomu, že SZIF může z interních dat tuto podmínku ověřit u všech žadatelů, je 

dostačující vyplnit a odeslat prohlášení, jehož vzor je níže uveden. 

 

Žadatel si nejdříve stáhne vzor Informace o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 

Sb.: členství v organizaci producentů mléka pro vyplnění na webových stránkách SZIF v sekci 

Ke stažení zde: http://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

V hlavičce dokumentu právnická osoba (PO) vepíše název organizace, adresu sídla a IČO; 

fyzická osoba (FO) zapíše jméno a příjmení dané osoby, adresu trvalého pobytu a IČO.  

 

Žadatel prohlašuje, že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 byl/a/se stal/a (žadatel škrtne 

neplatný výrok dle toho, jestli byl členem organizace producentů mléka nebo se jím v daném 

období teprve stal) členem organizace producentů mléka (vyplní název organizace producentů 

mléka) podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provedení společné 

organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
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Vzor Informace o splnění závazku – členství v organizaci producentů mléka 

 

 

Informace o splnění závazku  

dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb.: 

členství v organizaci producentů mléka 

 

 

Název organizace (PO): 

Jméno a příjmení žadatele (FO): 

Adresa sídla/trvalého pobytu: 

IČO: 

 

 

 

prohlašuje, 

že v období od 25. 11. 2016 do 30. 4. 2017 byl/a1 /nebo se stal/a1 členem organizace 

producentů mléka2 …………..........................................................................  

podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provedení společné 

organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 

 

Místo: 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Razítko a podpis: 

 

 

1 Nehodící se výrok škrtněte  

2 Vyplňte název organizace 
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3) Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ 

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku, že v období od 25. 11. 2016 

do 30. 4. 2017 se zúčastní akreditovaného režimu jakosti mléka, předloží SZIF kopii Potvrzení 

o vstupu do režimu jakosti Q CZ, jehož vzor je níže uveden. Pokud již disponuje 

certifikátem režimu jakosti Q CZ, může se žadatel rozhodnout, který z dokumentů předloží.  

 

Vzor Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ 
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4) Certifikát ekologického zemědělství 

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku/y, že v období od 25. 11. 

2016 do 30. 4. 2017 bude hospodařit v režimu ekologického zemědělství podle zákona 

o ekologickém zemědělství pro oblast mléka/vepřového masa, doloží SZIF kopii Certifikátu 

ekologického zemědělství za příslušnou oblast. Certifikát udělují 4 kontrolní organizace 

pověřené MZe: KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka, Biokont CZ, s.r.o a Bureau Veritas 

Czech Republic spol. s r.o. Jako vzor je níže uveden certifikát organizace Biokont CZ, s.r.o.  

 

Vzor Certifikát – Biokont CZ, s.r.o. 
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5) Potvrzení o absolvování „Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro 

chovatele dojnic a prasnic“  

 

Žadatel, který v žádosti o mimořádnou podporu označil podmínku/y, že v období od 25. 11. 

2016 do 30. 4. 2017 bude absolvovat školení organizované Ministerstvem zemědělství 

o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnice a prasnic, doloží SZIF kopii 

Potvrzení o absolvování „Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele 

dojnic a prasnic“.  

Vzor Potvrzení o absolvování školení za oblast mléka 
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Vzor Potvrzení o absolvování školení za oblast vepřového masa 
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2.3. Termín a způsoby doručení formuláře včetně příloh 

 Administraci ověření splnění závazku bude provádět centrální pracoviště SZIF 

(CP SZIF), nikoliv regionální odbory nebo OPŽL jako tomu bylo u příjmu žádostí 

o mimořádnou podporu. Adresa CP SZIF: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. 

 Žadatelé, kteří budou dokládat splnění závazku nenavýšení meziroční tržní produkce 

mléka/vepřového masa, doručí CP SZIF formulář Informace o splnění závazku 

včetně příloh nejdříve od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017. Ostatní žadatelé, kteří budou 

dokládat jiný závazek, mohou doručit CP SZIF dané dokumenty již dříve, a to ode dne 

zveřejnění informace týkající se doložení závazku na webu SZIF. 

 Žadatel může odeslat CP SZIF dokumenty přes datovou schránku, poštu, e-

podatelnu, anebo i osobně.  

 

Podání Informace o splnění závazku datovou schránkou 

 

Žadatel si stáhne formulář Informace o splnění závazku z  www.szif.cz – SZIF poskytuje – 

Společná organizace trhu – Živočišná výroba – Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. 

balíček) ve formátu pdf. Vyplní formulář v elektronické podobě, opatří ho zaručeným 

elektronickým podpisem/vlastní rukou. K formuláři připojí relevantní přílohu prokazující 

splnění závazku. Dokumenty odešle datovou schránkou na SZIF (adresa datové schránky - 

jn2aiqd). 

 

Podání Informace o splnění závazku poštou 

 

Žadatel si stáhne formulář Informace o splnění závazku z www.szif.cz – SZIF poskytuje – 

Společná organizace trhu – Živočišná výroba – Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. 

balíček) ve formátu pdf. Vyplní formulář. Žadatel zašle poštou vyplněný a řádně podepsaný 

formulář spolu s přílohou prokazující splnění závazku CP SZIF. 

 

Podání Informace o splnění závazku e-podatelnou 

 

Žadatel si stáhne formulář Informace o splnění závazku z  www.szif.cz – SZIF poskytuje – 

Společná organizace trhu – Živočišná výroba – Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. 

balíček) ve formátu pdf, který podepíše uznávaným certifikovaným elektronickým 

podpisem (více na podatelna SZIF) a následně spolu s přílohou prokazující splnění závazku 

zasílá na podatelna@szif.cz.  K podání formuláře s přílohou na e-mailovou adresu 

pracovníka SZIF bude přihlíženo jako k jeho nepodání. 

 

Podání Informace o splnění závazku osobně 

 

Žadatel si stáhne formulář Informace o splnění závazku z www.szif.cz – SZIF poskytuje – 

Společná organizace trhu – Živočišná výroba – Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. 

balíček) ve formátu pdf. Vyplní formulář. Žadatel podává vyplněný a řádně podepsaný formulář 

spolu s přílohou prokazující splnění závazku na podatelnu CP SZIF. 

 

3. DŮSLEDEK NEDORUČENÍ INFORMACE O SPLNĚNÍ ZÁVAZKU 

Pokud nebude do 30. 6. 2017 doručen SZIF důkaz o splnění závazku, provede SZIF v souladu 

s § 11a zákona č. 256/2000 Sb., řízení o vrácení dotace. 
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4. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) 

 

a) Odeslal jsem formulář se špatnou přílohou/bez přílohy, co mám dělat?  

 

 Odešlete co nejdříve formulář znovu se správnou přílohou. Bude přihlíženo 

k poslednímu doručenému formuláři a příloze. 

 

b) Ve formuláři jsem udělal chybu a již jsem ho odeslal, co mám dělat? 

 

 Odešlete co nejdříve správně vyplněný formulář s přílohou znovu. Bude 

přihlíženo k poslednímu doručenému formuláři a příloze.  

 

c) Mám jak potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ, tak již i certifikát režimu 

jakosti, který dokument mám odeslat? 

 

 V tomto případě se můžete rozhodnout, který dokument SZIF odešlete. 

Primárně postačí ke splnění tohoto závazku potvrzení o vstupu do režimu jakosti 

Q CZ. 

 

d) Nebyl jsem po celé rozhodné období člen organizace producentů mléka, protože 

jsem vystoupil/nově vstoupil do členství? 

 

 V tomto případě není důležité pokrýt splnění závazku po celé rozhodné období, 

avšak postačí členství po část daného období. To znamená, že podmínka je 

splněna, pokud do členství v rozhodném období teprve vstoupíte nebo 

v průběhu daného období vystoupíte. 

 

5. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

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

 

6. PŘÍLOHY 

Níže je uveden výčet vzorů příloh, které si žadatel stáhne ve word verzi dokumentu pro editaci 

na webových stránkách SZIF v sekci Ke stažení/Formuláře zde: 

http://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

 Vzor Informace o splnění závazku – nenavýšení meziroční tržní produkce mléka 

 Vzor Informace o splnění závazku – nenavýšení meziroční tržní produkce vepřového 

masa 

 Vzor Informace o splnění závazku – členství v organizaci producentů mléka 
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