
 

 

94 

 

Změny Jednotné žádosti a mimořádné okolnosti 
 

1 Změna Jednotné žádosti 
 

Jestliže nastane změna některých deklarovaných údajů v JŽ, je každý žadatel povinen 
neprodleně tuto změnu nahlásit Fondu. Nahlášení nových údajů lze provést 
prostřednictvím místně příslušných AZV nebo přímo na příslušné RO SZIF. 
 

POZOR – Provedením a nahlášením změn v LPIS žadatel neprovádí změnu (stažení) 
JŽ pro potřeby SZIF!! Naopak mu tímto vzniká povinnost ohlásit změnu (stažení) JŽ Fondu, 
pokud se změna v LPIS týkala půdních bloků/dílů, na které žádá podporu, a pokud je změna 
provedena v období, kdy má být půda vedena v Evidenci na žadatele. 
 

Pokud žadatel nenahlásí změnu (stažení) žádosti, vystavuje se možnosti udělení sankce, 

neboť k neprodlenému hlášení změn Fondu se každý žadatel zavazuje v prohlášení při podání 
JŽ. 
 

 

Změna identifikačních údajů 

 

Provádět změnu identifikačních údajů lze kdykoliv po podání JŽ. Tuto změnu provede žadatel 
na formuláři žádosti o změnu identifikačních a kontaktních údajů, kde specifikuje, o jakou 
změnu se jedná. K žádosti musí být přiloženy doklady potvrzující měněnou skutečnost (viz 
tabulka Doklady potřebné k provedení změny identifikačních údajů). 
 

Formuláře žádosti o změnu identifikačních údajů jsou dostupné na PF SZIF a na www.szif.cz. 

Údaje, které může žadatel změnit, jsou zachyceny v níže uvedené tabulce.  
 

Jestliže žadatel doručí na AZV nebo RO SZIF žádost o změnu údajů bez dokladů, případně 
údajů potřebných k provedení změny, bude žadateli zaslána výzva k doplnění údajů.  

 

Doklady potřebné k provedení změn identifikačních údajů: 
 

Měněný údaj Požadovaný doklad/úkon 

Údaje o žadateli 
Obchodní firma vč. právní formy 

(bez změny IČ) 

platný doklad prokazující právní 
subjektivitu žadatele (není nutné dokládat 
výpis z OR) 

Příjmení a jméno žadatele podpis 

Rodné číslo řeší následující kapitola 

Identifikační číslo (IČ) řeší následující kapitola 

Adresa sídla/trvalého pobytu fyzické osoby: 
 ulice 

 číslo popisné 

 číslo orientační 
 obec 

 část obce, městská část 
 kraj (dle NUTS-3) 

 PSČ 

není třeba doklad 

Telefon, fax a e-mail není třeba doklad 
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Adresa pro doručování 
(je-li odlišná od adresy sídla nebo trvalého 

pobytu fyzické osoby) 
není třeba doklad 

Bankovní spojení žadatele 

 název banky 

 číslo účtu 

 kód banky 

 IBAN 

 BIC 

není třeba doklad 

 

Žadatel může změnu identifikačních a kontaktních údajů provést i prostřednictvím Portálu 
farmáře SZIF (přesný návod je uveden na webových stránkách SZIF a na Portálu farmáře 
SZIF). Tímto způsobem oznámená (provedená) změna identifikačních a kontaktních údajů se 
automaticky promítne do všech podaných žádostí žadatele. 
 

 

Změna deklarace 

 

Údaje o půdních blocích/dílech ve smyslu snižování výměry či stažení půdních bloků/dílů ze 
žádosti je možné kdykoliv do vydání rozhodnutí změnit (aktualizovat), avšak pouze pokud 
žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na místě, nebo nebyl-li již upozorněn 
na nesrovnalosti v deklarované žádosti. V takovém případě změna části JŽ, které se 
nesrovnalost týká, nebude uznána. 
 

Změnu údajů v deklaraci ve smyslu přidání půdních bloků/dílů do včetně navýšení výměry 
stávajících půdních bloků/dílů může žadatel provádět pouze do 31. května daného 
kalendářního roku bez sankce, a maximálně do 25 kalendářních dnů po termínu pro podání 
žádosti (16. května 2011), tzn. nejdéle do 10. června 2011, se sankcí 1 % z celkové části 
platby za každý pracovní den. 
 

V případě změny jiných než identifikačních údajů žadatele, se vyplní nové údaje do prázdného 
formuláře, do jehož záhlaví se připíše text „Změna údajů – deklarace půdy SAPS“, „Změna 
údajů – deklarace půdy LFA“, atd. V první části formuláře musí žadatel uvést své identifikační 
údaje, podpis, razítko a přidělené registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována. Na formuláři 
deklarace půdy vyplní žadatel změněná data v držení půdních bloků/dílů. 
 

V deklaraci bude za změnu údajů považováno buď připsání nových půdních bloků/dílů (zvýšení 
výměry půdního bloku/dílu), nebo změnu původně deklarovaných bloků/dílů. Přidání nového 
půdního bloku/dílu do JŽ je podmíněno oznámením na příslušném AZV (RO SZIF) do 31. 
května 2011. Pro lepší orientaci označí žadatel nové půdní bloky/díly, které nebyly vykázány v 
původní JŽ, navíc ještě písmenem N. Stále platí, že nově deklarované půdní bloky/díly musí 
být evidovány na žadatele od data podání JŽ. 
 

Další varianta se týká změny údajů deklarovaných půdních bloků/dílů (vlivem změny kultury) 
nebo dojde-li v době po podání JŽ k přečíslování deklarovaných dílů půdních bloků v registru. 

Žadatel musí neprodleně tuto změnu nahlásit ve formuláři ohlášení změny údajů na příslušné 
pracoviště AZV nebo RO SZIF. Do deklarace užívání půdy žadatel napíše a přeškrtne původně 
deklarované (neplatné) údaje, na nový řádek označený hvězdičkou vyplní nové (platné) údaje 
půdního dílu (číslo a ostatní údaje). V případě, že změnami uvedenými do deklarace došlo k 
navýšení deklarované plochy po 31. květnu 2011, vystavuje se žadatel sankcím. 
 

 


