Postup pro žadatele o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na
zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015
Nárok na odškodnění budou mít pěstitelé brambor, cukrové řepy, chmele, ovoce,
zeleniny, školkařských výpěstků ovocných, okrasných a lesních školek, kukuřice
a trvalých travních porostů (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat. Podpory
budou sloužit k částečnému zmírnění ztrát těch pěstitelů, kterým se v důsledku sucha v roce
2015 snížila produkce plodin o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let
(nebo tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší
a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí); v případě školkařských výpěstků
lesních školek bude podpora sloužit k částečnému zmírnění ztrát těch školkařů, kterým se
v důsledku sucha v roce 2015 snížila hodnota produkce školkařských výpěstků lesních
školek o více než 30 % v porovnání s rokem 2014.
Žadatelé o dotace jsou povinni se důkladně seznámit se Zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem
na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015“ č. j. 3055/2016MZE-17221 (dále jen „Zásady“).
Postup pro žadatele o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských
plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015 na základě Zásad zahrnuje zejména
následující kroky:
1) Žádost o dotaci
Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) předkládá žadatel v jednom vyhotovení na příslušném
pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) v období od 13. 6.
2016 do 28. 6. 2016 a to podle sídla firmy (u právnické osoby) nebo podle adresy trvalého
pobytu (u fyzické osoby).
Žádost musí být zpracována na předepsaných formulářích podle části C (dotační program
S.1. – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci
v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015) nebo části D (dotační
program S.2. – Zmírnění škod způsobených suchem na produkci v lesních školkách v období
květen až říjen 2015) Zásad. V žádosti žadatel dokládá své identifikační údaje a dále údaje
a informace uvedené u jednotlivých programů v odstavci „Obsah žádosti" a v příslušných
tabulkách.
Žadatel může v rámci dotačních programů S. 1. a S. 2. podat žádost na všechny skupiny
plodin (zemědělské plodiny kromě krmných, krmné plodiny, výpěstky lesních školek);
v takovém případě jsou žádosti na jednotlivé skupiny plodin podány vždy samostatně.
V případě, že jeden subjekt požaduje dotaci jak pro krmné plodiny (kukuřice, TTP), tak pro
ostatní zemědělské plodiny, doloží pro každou z těchto dvou skupin žádost s příslušnými
tabulkami zvlášť. Pokud požaduje dotaci na více plodin z jedné skupiny plodin, doloží pouze
jednu žádost, přičemž tabulky v části C budou vždy vyplněny pro každou plodinu zvlášť.
2) Doklady o škodách
Za účelem doložení škod v dotačním programu S. 1. jsou součástí žádosti mj. i doklady o
průměrné roční produkci na hektar v roce 2015 a doklady o průměrné roční produkci
na hektar poškozené komodity v období předcházejících 3 let nebo o tříletém průměru
založeném na období předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční
produkce na hektar se z výpočtu vyloučí (nepředkládá žadatel, který škodu na kukuřici a TTP
prokazuje na základě příslušnosti do stanovených okresů – viz níže), přičemž škody budou
kompenzovány těm pěstitelům, u nichž došlo k poškození plodin v rozsahu větším než 30 %.
Jako tyto doklady slouží roční výkazy o sklizni zemědělských plodin hlášené ČSÚ.
V případě, že žadatel nehlásí údaje o sklizni ČSÚ, doloží účetní doklady prokazující

dosaženou úroveň průměrné produkce na hektar za dané období nebo jiné doklady
prokazující dosaženou úroveň průměrné produkce na hektar.
Minimální výměra pěstované plodiny, na kterou je požadován předmět dotace, je 1 ha
a zároveň výměra plodiny ve srovnávaných letech musí být minimálně 1 ha. Tato podmínka
se netýká škod na produkci v okrasných a ovocných školkách.
Ustanovení o minimální výměře ve srovnávaných letech (viz výše) zahrnuje pouze roky,
které jsou skutečně fakticky zahrnuty do vlastního propočtu průměru předchozích let.
V případě, kdy si žadatel vybere 3 leté období, musí být tato podmínka tedy naplněna u
všech použitých let. V případě pětiletého období, kdy jsou do vlastního propočtu započteny 3
roky (po vyloučení maximální a minimální hodnoty), rok s minimálním údajem není započten,
není tedy srovnávaným rokem a nemusí splnit požadavek minimální výměry.
U škod na porostech kukuřice a TTP může dojít k prokázání nižší produkce na základě
územní příslušnosti dílu půdního bloku (DPB) do suchem poškozených okresů.
V případě, že poškozený porost na základě územní příslušnosti DPB, příp. části DPB spadá
do suchem poškozených okresů, kde byl stanoven rozsah poškození ve výši od 30,01 % do
40,00% včetně a od 40,01 výše, stanovených v příloze č. 3 v části E Zásad, žadatel vyplní
tabulku č. 2. v části C Zásad.
V případě územní příslušnosti DPB, příp. části DPB do okresů, kde nebyl stanoven rozsah
poškození ve výši od 30,01 % dle přílohy č. 3 v části E Zásad nebo v případě, že měl žadatel
škodu vyšší, než je v daném okrese přílohou č. 3 stanovena, prokáže výši škody v % na
základě dosahované produkce v t/ha (vyplní tabulku č. 3 v části C Zásad).
Za účelem doložení škod v dotačním programu S. 2. jsou součástí žádosti mj. i doklady
prokazující údaje uvedené v tabulkách č. 1 – 4 v části D Zásad, zejména Hlášení pověřené
osobě za rok 2014 a 2015 (§ 24 odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů) a doklady prokazující plochy
rozpěstovaného a suchem zničeného sadebního materiálu v předmětných letech. Jako tyto
doklady mohou sloužit písemná a grafická evidence o lesní školkařské činnosti (§ 15 odst. 4
a 5 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů).
K vyjádření produkce na hektar v Kč se použijí průměrné realizační ceny uvedené
v příloze č. 2 v části E Zásad (neplatí pro škody na porostech kukuřice a TTP, které se
prokazují na základě škody na výnosu). Pokud u žadatele průměrné realizační ceny uvedené
v příloze č. 2 v části E Zásad neodpovídají jeho reálným cenám produkce, může u plodiny
prokázat skutečnou škodu v Kč, kterou daný podnik měl v důsledku sucha na základě cen
produkce ze svého účetnictví. V případě lesních školek (dotační program S.2) může
žadatel místo průměrných realizačních cen uvedených v příloze č. 2 v části E Zásad použít
vlastní realizační ceny, pokud je doloží účetními doklady prokazujícími skutečné ceny
vlastní produkce sazenic včetně Soupisu účetních dokladů prokazujících skutečné ceny
vlastní produkce sazenic podle vzoru v Tabulkové části pro produkci v lesních školkách
v části D Zásad (jednotlivé soupisy účetních dokladů budou vytvořeny k tabulkám č. 2, 3 a 4
v části D Zásad zvlášť).
Mezi dalšími požadovanými doklady jsou též doklady prokazující plochu pěstované
plodiny v roce 2015 a v předchozích letech (např. doklad o ploše z jednotné žádosti, výpis
z LPIS, výpis z registrů apod.), doklady o celkové výměře obhospodařované zemědělské
půdy, příp. produkční plochy školek v roce 2015, v případě krmných plodin též doklad
o počtu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 2015 s přepočtem
na VDJ, přičemž k odškodnění bude možné zahrnout pouze výměru kukuřice, ke které
žadatel prokáže intenzitu chovu minimálně 3 VDJ/ha hospodářských zvířat včetně prasnic a
ostatních prasat a výměru TTP, ke které žadatel prokáže minimální intenzitu chovu 1 VDJ/ha

hospodářských zvířat s výjimkou prasnic a ostatních prasat. V případě lesních školek
žadatel dokládá doklad o celkové produkční ploše školek v roce 2015 (z Hlášení pověřené
osobě za rok 2015).
Žadatel dále doloží doklady o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na
50 % výměry dané plodiny, na kterou žádá podporu, nebo alespoň na 50 % výměry celého
zemědělského podniku, anebo v případě lesních školek doklad o pojištění produkce
s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry celkové produkční plochy lesní
školky v daném roce proti běžným rizikům (krupobití, mráz). V případě nedoložení takového
dokladu nebo dokladu o nepojistitelnosti dané plodiny vůči nepříznivým klimatickým jevům,
bude žadateli finanční náhrada snížena o 50 % (kromě TTP).
Žadatel je též povinen předložit doklady o pojistném plnění či jiných splatných platbách
obdržených na předmět dotace v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti
se škodami způsobenými suchem v období květen až říjen 2015 (kromě krmných plodin).
Na základě doložených údajů žadatel provede výpočet výše škody a požadavku dotace
v příslušných tabulkách [viz krok 3) níže].
3) Stanovení výše škody a dotace
Ke stanovení výše škody a požadované dotace žadatel použije příslušné tabulky v části C
(dotační program S. 1.) a D (dotační program S.2.) Zásad: pro zemědělské plodiny kromě
krmných plodin – tabulku č. 1 v části C Zásad, pro krmné plodiny (kukuřici a TTP) – tabulku
č. 2 nebo 3 v části C Zásad a pro produkci v lesních školkách tabulky č. 1 – 4 v části D
Zásad. Za každou plodinu, na kterou je požadována dotace, vyplní příslušnou tabulku
samostatně.
Možnost praktického vyzkoušení postupu prokazování škody a výpočtu požadované dotace
má žadatel též na modelových příkladech umístěných na webových stránkách Ministerstva
zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovujipodminky-pro-1.html
Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za škody způsobené suchem je vymezeno
dvousazbové odškodnění:
a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 40 % - sazba ve výši
do 10 % normativních nákladů,
b) při poškození v rozsahu větším než 40 % - sazba ve výši do 20 % normativních
nákladů.
K zajištění vyváženého rozdělení plateb mezi malé a velké zemědělské podniky jsou sazby
na kompenzace odpovídajícím způsobem upraveny. V případě zemědělských podniků
a školek s celkovou výměrou do 89 hektarů včetně se sazba na kompenzaci násobí
koeficientem 2. V případě zemědělských podniků a školek s celkovou výměrou nad 89
hektarů a do 500 hektarů včetně, se sazba na kompenzaci násobí koeficientem 1,5. Sazby
dotace po zohlednění koeficientů jsou uvedeny v příloze č.1 Zásad.
V případě nedoložení dokladů o pojištění (viz výše) nebo dokladu o nepojistitelnosti dané
plodiny vůči nepříznivým klimatickým jevům, bude žadateli finanční náhrada snížena o 50 %
(kromě TTP).
V případě, že součet požadavku na dotaci a výše pojistného plnění přesahují výši 80 %
z celkové vyčíslené škody, bude požadavek na dotaci (kromě krmných plodin) snížen
o takovou částku, aby v součtu s pojistným plněním nepřesahoval 80 % výše škody.

Prokázanou výši škody posoudí ustanovená škodní komise, která výsledek posouzení
vykáže v protokolu o zjištěných škodách, na jehož základě se stanoví výše dotace.
Výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak,
aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem
vyčleněných finančních prostředků.
4) Platba dotace
MZe dotaci poskytne písemným rozhodnutím o poskytnutí dotace, které příjemce dotace
obdrží. Poskytnutí finančních prostředků na účty příjemců bude možné od data vydání
rozhodnutí.

