Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Právní úprava: § 2e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou
a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za
podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
a) je plně svéprávná,
b) má trvalý pobyt10) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky
nebo o občana členského státu Evropské unie,
c) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže
základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana
členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím,
jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím
denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho
obsah.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, o provedení změny v této
evidenci nebo o vyřazení z této evidence a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností osobně v úřední dny nebo prostřednictvím pošty.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Na území Městské části Praha 22:
Úřad městské části Praha 22
odbor živnostenský
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha –Uhříněves
Úřední hodiny:
Pondělí a středa od 8.00-12.00hod., 13.00-17.30hod.,
v úterý a ve čtvrtek 8-12.00hod.
Odborní referenti:
Lucie Blahová, DiS. – (tel:271071845)
Věra Spálenková – (tel:271071846)
Romana Chotová, DiS. – (tel:271071847)
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Fyzická osoba průkaz totožnosti, právnická osoba doklad o tom, že byla založena, pokud ještě
nebyla zapsána v obchodním rejstříku, je-li žadatel zastoupen zplnomocněnou osobou –
písemnou plnou moc.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Při osobní návštěvě živnostenského odboru je žádost o zápis do evidence zemědělského
podnikatele k dispozici v tištěné podobě. V elektronické podobě je umístěn na tomto webu

v sekci žádosti a formuláře.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1000Kč. Poplatek se
hradí v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 22 a je splatný ke dni podání žádosti.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem o zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou
působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského
podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. č. 252/1997Sb., o zemědělství.
Jaké jsou související předpisy:
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Zápis do evidence zemědělského podnikatele se nevydává v režimu zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád – nelze podat opravné prostředky.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,
b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3
Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 50000Kč.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,
b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,
c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se
evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.
Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 50000Kč.

