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INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO ŽADATELE K VYPLNĚNÍ 

HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTECH 

 V RÁMCI PROGRAMU PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI 
 
 

Tento instruktážní list je určen pro žadatele, kteří podali žádost (Žádost o dotaci, První žádost o 
proplacení, Žádost o proplacení) v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (dále jen 
„PUZČ“) v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 u opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti a 
chtějí nebo již provedli následující změny: 

 
a) změny v časovém harmonogramu projektu (pouze u Žádosti o dotaci!!!)  
  
b) změny PB/DPB, ke kterým došlo z důvodu: 

 
- pozemkové úpravy (zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů půdě  jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů) 

- restitučního řízení (zák.č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů půdě  jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) 

- zásahu vyšší moci (čl. 47 nařízení Komise (ES) č- 1974/2006) 
- zřízení stavby ve veřejném zájmu (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon))  
 
Změny provedené v evidenci půdy (§ 3h zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění) – 
mimořádná aktualizace není nutné nahlašovat, jsou zohledňovány v administrativní 
kontrole a to porovnáním deklarovaných PB nabyvatele vůči externímu registru (LPIS)   

 
Změny jsou oznamovány SZIF na formuláři Hlášení o změnách údajů uvedených v žádosti v rámci 
programu PUZČ (dále jen „Hlášení o změnách“) a žadatel je podává osobně na místně příslušném RO 
SZIF nebo je zasílá poštou.  

 
Hlášení o změnách musí být podáno: 
  
1) změny a) - nejpozději k datu předložení První žádosti o Proplacení;  
2) změny b)  - nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení (případně První žádosti o  

proplacení pokud ke změně dojde mezi podáním Žádosti o dotaci a doložením 
První žádosti o proplacení);  

 
Upozornění pro žadatele: 
Před podáváním Hlášení o změnách je nutné nejprve určit, ke které žádosti má být Hlášení vztaženo, zda 
k Žádosti o dotaci (v případě, že ještě nebyla podána První žádost o proplacení) nebo k První žádosti o 
proplacení, případně k Žádosti o proplacení. 
 
 Instrukce k vyplnění Hlášení o změnách  
 
Žadatel nejprve zaškrtne TYP žádosti, pro které je požadovaná změna platná (tj. kde budou údaje 
změněny). Pokud žadatel provádí v každé žádosti odlišnou změnu, je nutné podat pro každou takovou 
změnu nové Hlášení o změně. 
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Část 1: Údaje o žadateli 
 
1 Příjmení žadatele  
2 Jméno žadatele 
3 Rodné číslo  
4 – 8 (10) Adresa trvalého bydliště (PSČ) 
9 Kraj (dle NUTS 3) – (Praha, Středočeský, Jihočeský,  Plzeňský,  Karlovarský, Ústecký,  

Liberecký,  Královehradecký,  Pardubický,  Vysočina,  Jihomoravský,  Olomoucký,  
Zlínský,  Moravskoslezský) 

11 Telefon – mobil nebo pevná linka (číslo, na kterém je žadatel k zastižení); pokud 
žadatel telefon nemá, pole se proškrtne 

12 Fax - pokud žadatel fax nemá, pole se proškrtne 
13 Email - pokud žadatel elektronickou adresu nemá, pole se proškrtne 

 
 
Část 2: Adresa pro doručování 

 
14 - 20 Není nutno vyplňovat v případě, že adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého 

pobytu fyzické osoby.  
 
 
Část 3: Bankovní spojení žadatele 

 
21 Název banky – vyplňuje se zkratka banky podle smlouvy o zřízení účtu. 
22 Číslo bankovního účtu – číslo účtu podnikatelského (nebo osobního). Vzhledem 

k převodu podniku je vhodnější uvádět účet osobní, který zůstane žadateli i po převodu 
podniku. 

23 Kód banky - čtyřmístný kód, který je uveden za lomítkem bankovního účtu. 
 
24 – 25 Vyplní žadatel v případě, že vlastní bankovní účet v zahraničí. Tato pole nevyplňuje 

žadatel vlastnící bankovní účet v ČR. IBAN i BIC jsou uvedeny na bankovním výpisu. 
 

24  IBAN (International Bank Account Numer) je řetězec alfanumerických znaků (např. 
CZ3406000000000123456789) nebo je rozdělen na skupiny po 4 znacích, které jsou 
oddělené mezerou (např. CZ34 0600 0000 0001 2345 6789). Maximální počet 
alfanumerických znaků je 34. 

 
25  BIC je swiftová adresa banky a má 8 nebo 11 znaků. 

 
Pokud má žadatel zájem zaslat peníze do banky v zahraničí, je třeba, aby kromě polí č.24 a 25 vyplnil 

do pole č.21 název banky a plnou adresu pobočky (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), 
do které chce peníze zaslat. 
 
Část 4: Žádám změnu následujících údajů:  
 
Žadatel v této části uvede slovní popis změny, kterou požaduje zohlednit v žádostech. 
Jako přílohu doloží žadatel vyplněnou příslušnou stranu žádosti nebo projektu, které se změna týká a to 
např:  

- změna časového harmonogramu; 
- změna PB (rozdělení, sloučení, přečíslování, snížení nebo zvýšení výměry) z důvodu 

pozemkové úpravy, restituce, vyšší moci, stavby ve veřejném zájmu; 
  
Vyplněný formulář Hlášení o změnách údajů uvedených v žádostech v rámci programu PUZČ EAFRD je 
nutné doplnit příslušnou přílohu, která identifikuje provedenou změnu. (viz. níže)  a dále v případě změny 
PB také dokladem, který prokazuje že ke změně došlo z důvodů uvedených v Pravidlech a tudíž jejich 
změna nemá vliv na výši poskytované dotace.   
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Přílohy formuláře umožňující identifikaci změny 
 
Přílohy jsou volené z dostupných formulářů žádostí (Žádosti o dotaci nebo První žádosti o proplacení) a 
to: 
 

a) v případě změny v časovém harmonogramu projektu  - 1 str. projektu s částí 3.1 
 
b) v případě změny PB/DPB   
 - před podáním První žádosti o proplacení  - 2 str. projektu s částí 3.2 Deklarace  
       užívané půdy 
 

- po podání První žádosti o proplacení  - 2. strana První žádosti o proplacení –  
      Deklarace převedených PB v LPIS  

 

Doklady prokazující změny u PB/DPB u jednotlivých typů změn 
 
V případě provedení změny u PB/DPB může žadatel provést změny z níže uvedených důvodů, přičemž 
každá změna musí být podložena příslušnými dokumenty (dle popisu u jednotlivých změn), které předloží 
žadatel společně s Hlášením o změnách a Deklarací PB (viz. níže).  
 
Změny lze provést z těchto důvodů (s uvedenými doklady, které musí žadatel doložit): 
 

a) pozemkové úpravy 
i. rozhodnutí pozemkového úřadu (č.j, ze dne …., nabytí právní moci), kterým došlo 

v rámci pozemkové úpravy k výměně vlastnických vztahů a daná parcela se 
dotýká PB žadatele z PUZČ, 

ii. potvrzení ZA MZe, ze kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená 
pozemkové parcela vydaná v rámci výše uvedeného rozhodnutí pozemkového 
úřadu o výměně vlastnických vztahů (případně možno doložit srovnávací 
sestavení PB a jim přináležejících katastrálních parcel); 

 
b) restituční řízení  

i. rozhodnutí pozemkového úřadu (č.j…, ze dne …., nabytí právní moci), v rámci  
kterého došlo v souvislosti s restitučním řízením k vydání parcely zpět původnímu 
vlastníku a tato parcela se dotýká PB žadatele z PUZČ, 

ii. potvrzení ZA MZe, ze kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená 
pozemkové parcela vydaná v rámci restitučního řízení (případně možno doložit 
srovnávací sestavení PB a jim přináležejících katastrálních parcel); 

c) zásah vyšší moci 
i. doklad prokazující zásah vyšší moci; 

 
d) stavby ve veřejném zájmu  

i. potvrzení stavebního úřadu vztahující se k pozemku (včetně č.j. …, data vydání a 
data nabytí právní moci rozhodnutí, parcelního čísla pozemku a katastrálního 
území) ke zřízení stavby ve veřejném zájmu nebo rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu k pozemku, za účelem stavby ve veřejném zájmu, 

ii. potvrzení ZA MZe, ze kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá stavbou ve 
veřejném zájmu dotčená pozemkové parcela. 

 
Ke změně PB/DPB je nutné předložit Deklaraci PB. Dle toho, kdy podáváme Hlášení o změně, zda po 
nebo před podáním První žádosti o proplacení, je nutné zvolit přílohu 
 
buď: ze Žádosti o dotaci, tj. Deklarace půdy (projekt str. 2 část 3.2) 
nebo: druhou stranu První žádosti o proplacení, tj. Deklarace převedených PB v LPIS 
 
a vyplnit ji následujícím způsobem: 

 
1. v 1 řádku uvést PB, který byl deklarovaný v Žádosti o dotaci (První žádosti o proplacení) a u  
kterého nastala změna: 

- původní PB bude uveden ve formě, kterou žadatele deklaroval na Žádosti o dotaci  
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nebo v První žádosti o proplacení, 
- s původní deklarací se bude shodovat pořadové číslo PB, mapový list, čtverec, kód PB 
i výměra PB; 

   
2.  v následujícím řádku bude uveden typ změny a nový PB (mapový list, čtverec, kód PB a výměra): 

- v případě, že se změna bude týkat rozpadu původního PB na více PB/DPB budou nové 
PB/DPB v rámci jedné změny uvedeny pod sebou a vždy s výměrou (nebo její částí), 
kterou nahrazují výměru v původním PB.     

 
 

  
 
Údaje doplňované do formuláře Hlášení o změnách v části 1 až 3 budou vyplněny dle původně podané 
Žádosti o dotaci nebo První žádosti o proplacení. Až v části 4 bude uveden důvod podání Hlášení a to jako 
typ změny s tím, že bude Formulář doplněn o patřičnou přílohu dle části 4 a v případě změny PB ještě o 
dokument prokazující změnu z důvodů uvedených v Pravidlech.     

 


