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Dočasná mimořádná opatření pro odvětví
ovoce 2017

Příručka pro pěstitele ovoce

Platnost od 1. července 2017
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1. Popis výchozí situace
Vzhledem ke stále trvajícímu zákazu dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Evropské unie
do Ruské federace, stále existuje vysoké riziko narušení trhu. Jelikož se běžná opatření dostupná podle
nařízení (EU) č. 1308/2013 jeví jako nedostatečná a hrozba narušení trhu s některými trvalými plodinami,
jako jsou peckové ovoce, citrusové plody, jablka a hrušky je stále reálná, vydala Komise dne 1. července 2017
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, ve kterém prodlužuje dočasná mimořádná
podpůrná opatření, a to s platností od 1. července 2017.
Pro Českou republiku byla přidělena podpora na množství nepřesahující 2 000 tun všech produktů, na něž
se mimořádná opatření vztahují. Podpora na mimořádná opatření se vztahuje na činnosti prováděné
v období od 1. 7. 2017 do vyčerpání stanoveného množství nebo do 30. června 2018, podle toho,
co nastane dříve.

2. Předmět a oblast působnosti
Mimořádná opatření zahrnují opatření stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralého ovoce a vztahují
se na tyto produkty:


Jablka KN kódu 0808 10;



Hrušky KN kódu 0808 30;



Švestky KN kódu 0809 40 05;



Sladké pomeranče KN kódu 0805 10 22; 0805 10 24; 0805 10 28



Klementinky KN kódu 0805 22 00;



Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy KN kódů
0805 21 10, 0805 29 00 a 0805 21 90;



Citróny KN kódu 0805 50 10;



Broskve a nektarinky KN kódu 0809 30;



Třešně KN kódu 0809 29 00;



Tomely KN kódu 0810 70 00.

O podporu mohou žádat organizace producentů (dále jen „OP“), ale i producenti daných produktů, kteří
nejsou členy OP. Při provádění mimořádných opatření jsou žadatelé povinni postupovat podle zákona
o rostlinolékařské péči.

3. Podání oznámení
Pěstitelé výše zmíněných produktů mají povinnost doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu Fondu
(dále jen „Fond“) řádně vyplněný formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“
o záměru provést některé z výše uvedených opatření do 7 kalendářních dnů před provedením opatření tak,
aby mohla být realizována kontrola na místě, která je nezbytným podkladem pro následnou žádost
o podporu. Zároveň však upozorňujeme, že podání oznámení o záměru provést některé ze zmíněných
opatření nezaručuje výplatu podpory, ale slouží pouze jako podpůrný nástroj k podání žádosti o podporu.
Bez provedené kontroly na místě při provádění opatření nelze o podporu požádat.
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Předběžná oznámení budou přijímána do 30. 4. 2018.
Formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ včetně přílohy žadatel zašle
na Fond elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo emailem na adresu: podatelna@szif.cz

4. Jednotlivá opatření
a) Nesklízení ovoce
Nesklízením se dle čl. 84 odst. 1 písmeno b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 534/2011 (dále jen
„prováděcí nařízení“) rozumí ukončení stávajícího produkčního cyklu, kdy je produkt dobře vyvinutý
a vykazuje uspokojivou a řádnou obchodní jakost. Nesklízeny mohou být pouze řádně vyvinuté a celkově
zdravé produkty, které jsou přítomné na pěstebních plochách a splňují požadavky na obchodní jakost. Zničení
produktů v důsledku klimatického jevu nebo napadení chorobou se nepokládá za nesklízení.
Nesklízení se řídí ustanoveními oddílu 3 prováděcího nařízení, ustanoveními nového nařízení a nařízením
vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nesklizená produkce musí být řádně denaturována. Formou denaturace se v tomto případě rozumí
zapracování do půdy v souladu s principy správné zemědělské praxe a v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. V případě nesklízení jablek se jedná o ponechání plodů na stromech nebo
opadané pod stromy. Jejich likvidace spočívá ve zmulčování části spadaných plodů v meziřadí nebo ponechání
spadaných jablek v příkmenném páse.
OP mohou žádat o mimořádnou podporu na nesklízení, aniž by toto opatření bylo uvedeno v jejich
schváleném operačním programu.
Nečlenové OP mohou žádat o podporu na nesklízení samostatně na základě podaného oznámení a žádosti.
Oznámení o nesklízení podávají OP i nečlenové OP na formuláři „Předběžné oznámení / Žádost o provedení
kontroly na místě“. Tento formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách Fondu. Upozorňujeme,
že nedílnou součástí oznámení je i excelová tabulka, která je rovněž ke stažení na webových stránkách Fondu.
Oznámení je nutné doručit Fondu nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným provedením tohoto
opatření.
Formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ včetně přílohy žadatel zašle
na Fond elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo emailem na adresu: podatelna@szif.cz
Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. Produkty určené k nesklízení musejí být
pěstovány na řádně obhospodařované ploše, musejí být řádně vyvinuty, celkově zdravé, přiměřené a splňující
požadavky na prodejní jakost.
Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem ovoce určeného k nesklízení (např. živnostenský list,
výpis OR, faktury apod.) a dále na základě příslušných dokladů prokázat, že daný nesklízený produkt byl
v určitých objemech žadatelem v předchozích letech pěstován. Dále žadatel doloží oprávnění k hospodaření
na dané ploše (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).
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b) Sklízení nezralého ovoce
Sklízením nezralých produktů se rozumí dle čl. 84 odst. 1 písmeno a) prováděcího nařízení sklízení nezralých
neobchodovatelných produktů, které nejsou poškozeny klimatickými podmínkami, chorobou, či jiným
způsobem. Jako nezralé ovoce mohou být sklízeny pouze produkty přítomné na pěstební ploše.
Sklízení nezralých produktů se řídí ustanoveními oddílu 3 prováděcího nařízení, ustanoveními nového
nařízení a nařízením vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
OP mohou žádat o mimořádnou podporu na sklízení nezralého ovoce, aniž by toto opatření bylo uvedeno
v jejich schváleném operačním programu.
Nečlenové OP mohou žádat o podporu na sklízení nezralého ovoce samostatně na základě podané žádosti.
Oznámení o nesklízení podávají OP i nečlenové OP na formuláři „Předběžné oznámení / Žádost o provedení
kontroly na místě“. Tento formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách. Upozorňujeme,
že nedílnou součástí oznámení je i excelová tabulka, která je rovněž ke stažení na webových stránkách Fondu.
Oznámení je nutné doručit Fondu nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným provedením tohoto
opatření.
Formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ včetně přílohy žadatel zašle
na Fond elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo emailem na adresu: podatelna@szif.cz
Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. Produkty určené ke sklízení musejí být
pěstovány na řádně obhospodařované ploše a musejí být ještě nezralé.
Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem ovoce určeného ke sklízení nezralých produktů
(např. živnostenský list, výpis OR, faktury apod.) a dále na základě příslušných dokladů prokázat, že daný
sklízený nezralý produkt byl v určitých objemech žadatelem v předchozích letech pěstován. Dále žadatel
doloží oprávnění k hospodaření na dané ploše (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).

c) Stahování z trhu
Stahování z trhu se řídí ustanoveními oddílu 2 prováděcího nařízení, ustanoveními nového nařízení
a nařízením vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Staženy mohou být pouze sklizené jakostní produkty odpovídající obchodním normám dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a prováděcího nařízení.
Stahování produktů z trhu je možno provádět tzv. „volnou distribucí“, která umožňuje bezplatné rozdělení
stažených produktů do specifikovaných zařízení:
 domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním
režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické
dílny podle zákona o sociálních službách,


základní nebo střední školy podle školského zákona,

 školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo
do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
nebo


zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách, nebo
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je lze postoupit zpracovatelskému průmyslu, kde se produkty stažené z trhu použijí na nepotravinářské
zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu.
Pokud není možné stažené produkty umístit těmto odběratelům a pokud z různých důvodů nevhodnosti
technologického zpracování jednotlivých druhů ovoce je nelze využít k průmyslovému zpracování, je možno
stažené produkty předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Předání staženého ovoce k některému z výše uvedených způsobů určení je nutné doložit dokumentem
prokazujícím předání, ze kterého bude zřejmé, o jaký produkt se jedná, v jakém množství a komu byl předán.
OP mohou žádat o mimořádnou podporu na stažení produktů z trhu, aniž by toto opatření bylo uvedeno
v jejich schváleném operačním programu.
Nečlenové OP mohou žádat o mimořádnou podporu na stažení produktů z trhu prostřednictvím OP,
a to na základě smlouvy o stažení produktů z trhu, kterou nečlen OP s vybranou OP uzavřel. Tato smlouva
vymezuje předmět smlouvy mezi OP a nečlenem OP, dále specifikuje především druh, množství a jakost ovoce
určené ke stažení a obsahuje také prohlášení, že se jedná o produkci vypěstovanou producentem – nečlenem
OP na území České republiky a závazek OP, že podpora, která nečlenovi OP náleží, mu bude řádně vyplacena.
Předběžné oznámení o plánovaném stažení produktů z trhu spojené s žádostí o kontrolu na místě může být
podáno pouze prostřednictvím OP a musí být podáno na formuláři „Předběžné oznámení / Žádost
o provedení kontroly na místě“. Tento formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách.
Upozorňujeme, že nedílnou součástí oznámení je i excelová tabulka, která je rovněž ke stažení na webových
stránkách Fondu. Oznámení je nutné doručit Fondu nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným
provedením tohoto opatření.
Formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ včetně přílohy žadatel zašle
na Fond elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo emailem na adresu: podatelna@szif.cz
Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě.
Produkty určené ke stažení musí být sklizeny a umístěny tak, aby bylo možné ověřit jejich hmotnost a kvalitu.
Pro ověření hmotnosti musí být dány na místě kontroly k dispozici váhy spolu s doložením o platné kalibraci.
Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem ovoce určeného ke stažení (např. živnostenský list, výpis
z OR, faktury apod.) a dále na základě příslušných dokladů prokázat, že daný stahovaný produkt byl v určitých
objemech žadatelem v předchozích letech pěstován. V případě potřeby žadatel doloží oprávnění
k hospodaření na dané ploše (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).

5. Žádosti o podporu a vyplácení podpory
O výplatu finanční podpory Unie na provedená mimořádná opatření lze zažádat poté, co na základě
předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. OP podají žádost o výplatu Fondu do 31. 7. 2018, rovněž
tak producenti, kteří nejsou členem OP a nepodepsali dohodu s uznanou OP na stahování z trhu. Formulář
žádosti o vyplacení mimořádné podpory bude umístěn na webových stránkách Fondu. K žádosti o podporu
se přikládají podpůrné dokumenty dokládající výši požadované podpory Unie. Výdaje způsobilé pro finanční
podporu Unie budou vyplaceny do 30. 9. 2018.
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6. Kontaktní údaje
V případě dotazů či nejasností se obracejte na referenty Oddělení organizací producentů a mléka SZIF:
Ing. Jana Dvořáková
Tel: +420 703 197 405, E-mail: organizace.producentu@szif.cz
Mgr. Martin Dýšek
Tel: + 420 703 197 393, E-mail: organizace.producentu@szif.cz
Jana Růžičková
Tel: +420 703 197 394, E-mail: organizace.producentu@szif.cz

Tato příručka není právně závazná a nenahrazuje výše uvedené právní předpisy.

V Praze dne 4. 7. 2017
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