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Informace pro žadatele v rámci dotačních programů 8.F., 

20.A., 20.B., 20.C. a 20.D. - Převod a úmrtí 

V Praze dne 30. září 2020 

 

V případě, že v průběhu sledovaného období došlo u žadatele k převodu, nebo k úmrtí 

žadatele a nabyvatel dosud Státní zemědělský intervenční fond neinformoval (nepodal 

formulář a relevantní doklady k převodu/úmrtí), je zapotřebí neprodleně provést nahlášení 

této situace skrze formuláře pro převod nebo ohlášení vyšší moci úmrtí žadatele. Navíc 

je nutné k těmto formulářům přiložit i veškeré relevantní přílohy.  

 

Vzory formulářů pro převod, ohlášení vyšší moci a informace pro žadatele, jaké přílohy je nutné 

k převodu doložit, jsou umístěny na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu, konkrétně v dokumentu „Informace pro žadatele týkající se zásahu VM - 

úmrtí, VM - výjimečných okolností, ZŽ a UZČ“. 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F

platby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1403603732808%2F1507629846926%2F1543997051456.pdf 

Jednotlivé přílohy dle výše uvedeného dokumentu naleznete na www.szif.cz – „Jednotná žádost“ 

– „sekce ke stažení“ – „oznámení o změně“ – „Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu 

vyšší moci - úmrtí, vyšší moci - výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské 

činnosti“ 

 

 

Zjednodušený postup při nastalém převodu/úmrtí: 

1) Nejprve podat formulář pro změnu žadatele (převod části zemědělského závodu nebo celého 

zemědělského závodu) nebo ohlášení vyšší moci - úmrtí žadatele. 

2) K těmto formulářům doložit veškeré relevantní přílohy. 

3) Následně Státní zemědělský intervenční fond posoudí podaný převod zemědělského závodu 

a ohlášení vyšší moci - úmrtí žadatele i se všemi přiloženými doklady. 

4) Po kladném či zamítavém posouzení převodu potažmo ohlášení vyšší moci - úmrtí žadatele 

bude Státní zemědělský intervenční fond kontaktovat žadatele (nejprve telefonicky/emailem a 

následně i prostřednictvím sdělení).  
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Nabyvatelé, kteří:  

- jsou novými žadateli (nemají na svou osobu podanou předběžnou žádost/žádost 

o dotaci – netýká se správců dědictví), budou muset po domluvě s relevantním 

pracovníkem SZIF podat novou předběžnou žádost/žádost o dotaci;   

- převzali od původního žadatele podprogram, na který původně v předběžné 

žádosti/žádosti o dotaci nežádali, budou muset podat změnovou žádost, kde si 

daný podprogram do předběžné žádosti/žádosti o dotaci doplní; 

- převzali od původního žadatele totožné podprogramy, které mají obsažené ve 

své předběžné žádosti/žádosti o dotaci, nemusí v tomto ohledu činit jakékoliv 

nové podání (předběžná žádost/žádost o dotaci/změnová žádost). 

 

Nabyvatelé, kteří již podali formuláře pro převod zemědělského podniku nebo ohlášení vyšší 

moci úmrtí žadatele a relevantní přílohy, budou informováni o posouzení tohoto převodu/úmrtí 

a zároveň budou vyzváni, aby si podali Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci. 

 

U dotačního programu 8.F. bude žadatelům, u nichž došlo k převodu/úmrtí, umožněno podání 

formuláře s doklady obsahující data i za původního žadatele až ve druhé polovině října 

– konkrétní žadatelé budou o možnosti podání včas informováni.  

 

V rámci dotačních programů 20.A., 20.C. a 20.D. je zapotřebí během termínu pro podání 

Formuláře s doklady v průběhu října, aby žadatelé, u nichž došlo k převodu/úmrtí, 

nejprve kontaktovali relevantní pracovníky SZIF k provedení nápočtu v rámci 

Integrovaného zemědělského registru (týká se hospodářství původního žadatele) a až poté 

podali samotný Formulář s doklady. Je důležité, aby tito žadatelé měli v pořádku svou 

předběžnou žádost/žádost o dotaci v návaznosti na výše uvedené.  

 

V případě dosud nenahlášeného převodu v rámci dotačního programu 20.B. 

je zapotřebí kontaktovat relevantní pracovníky SZIF a domluvit se na dalším postupu.  

 

V případě úmrtí žadatele, který si podal žádost o dotaci/předběžnou žádost v roce 2019 

na sledované období 2020 (1. 10. 2019 až 30. 9. 2020) a soud jmenoval do doby vypořádání 

dědického řízení správce, může takto jmenovaná osoba vystupovat za zemřelého žadatele a 

konat úkony za zemřelého. I zde musí správce jmenovaný soudem podat formuláře o ohlášení 

vyšší moci - úmrtí žadatele.  
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