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Prosecký Bohumil, Ing.

Od: Pacovská Marie Bc. <Marie.Pacovska@szif.cz>

Odesláno: 17. října 2016 11:28

Komu: Prosecký Bohumil, Ing.

Předmět: FW: Dotaz: vyřazení zvířat z dotačních titulů "Dobré životní podmínky zvířat"

Dobrý den, 

  
dle vyjádření metodika, ano je to možné. 
 
S pozdravem 
 

 
 
Bc. Marie Pacovská 
Oddělení koncových služeb 
 
Státní zemědělský intervenční fond 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
T: +420 222 871 871 
E: marie.pacovska@szif.cz 

 
Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, info@szif.cz  
 
Prohlášení:  

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným 
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel 
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.  
 
 
 

From: Prosecký Bohumil, Ing. [mailto:prosecky@winfas.cz]  
Sent: Monday, October 17, 2016 10:08 AM 
To: _info <info@szif.cz> 
Subject: RE: Dotaz: vyřazení zvířat z dotačních titulů "Dobré životní podmínky zvířat" 
 

Dobrý den, 

Ještě prosím o informaci, zda je možné použít k nahrazení vyřazené zvíře. 

S pozdravem 

Ing. Bohumil Prosecký 

     konzultant 

tel:          +00420 566 654 914 
mail:      prosecky@winfas.cz 

………………………………………………… 
Organizační kancelář, s.r.o.  

Strojírenská 14, 59115 Žďár nad Sázavou  
IČ:           43378200 
DIČ:        CZ43378200  
tel:          +00420 566 654 911 
web:       www.winfas.cz  
mail:       info@winfas.cz  
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From: Styblíková Ivana [mailto:Ivana.Styblikova@szif.cz]  
Sent: Monday, October 17, 2016 9:14 AM 
To: Prosecký Bohumil, Ing. 
Subject: FW: Dotaz: vyřazení zvířat z dotačních titulů "Dobré životní podmínky zvířat" 
 
 
 
Dobrý den, 
 
k Vašemu dotazuji si dovoluji uvést, že v případě, že máte na žádosti dojnici A od 15.5.2016 do 31.12.2016 a 
nahradíte ji dojnicí B např. k 1.8.2016, tak platnost dojnice A bude od 15.5.2016 do 31.7.2016 a platnost dojnice B od 
1.8.2016 do 31.12.2016. Nahrazování je prováděno z toho důvodu, že zvíře musí být na žádosti do 31.12.2016. 
V případě, že Vám dojnice B přestane plnit podmínky a vy ji ze žádosti vyřadíte, pak Vám na žádosti zůstane dojnice 
A s platností do 31.7.2016, čímž tedy nesplnila podmínku, že je na žádosti až do 31.12.2016. Proto je nutné odstranit 
dojnice z celé položky a nestačí odstranit pouze jednu.  
 
S pozdravem 
 
 

 
 
Ivana Styblíková 
Oddělení koncových služeb 
 
Státní zemědělský intervenční fond 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
T: +420 222 871 638  
E: ivana.styblikova@szif.cz 

 
Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, info@szif.cz  
 
Prohlášení:  

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným 
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel 
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.  
 
 
 
 
 

From: Prosecký Bohumil, Ing. [mailto:prosecky@winfas.cz]  
Sent: Monday, October 17, 2016 7:52 AM 
To: _info <info@szif.cz> 
Subject: Dotaz: vyřazení zvířat z dotačních titulů "Dobré životní podmínky zvířat" 
 

Dobrý den, 

Neoficiální cestou jsem dostal informaci, že při vyřazení zvířete, které bylo náhradou musí být vyřazeno i zvíře, které 
bylo vyřazovaným  zvířetem nahrazováno. Prosím o potvrzení této informace a případné odkázání na metodický 
popis, dle kterého se v této problematice mají žadatelé řídit. 

Dále jsem se chtěl dotázat, zda je možné vyřazené zvíře použít k nahrazování. 

S pozdravem 

Ing. Bohumil Prosecký 

     konzultant 
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tel:          +00420 566 654 914 
mail:      prosecky@winfas.cz 

………………………………………………… 
Organizační kancelář, s.r.o.  

Strojírenská 14, 59115 Žďár nad Sázavou  
IČ:           43378200 
DIČ:        CZ43378200  
tel:          +00420 566 654 911 
web:       www.winfas.cz  
mail:       info@winfas.cz  

 


