ZÁSADY,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných
kulturách v dubnu 2016
čj.: 54020/2016-MZE-17222
Část A.
Obecné podmínky
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě Usnesení vlády České republiky
ze dne 31. srpna 2016 č. 781 o zmírnění škod způsobenými na ovocných kulturách v dubnu
2016 a v souladu s § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vydává
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod
způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016 (dále jen „Zásady“).
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:
a)

dotace lze poskytnout osobě která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené
u podprogramu M.1.1. a M.1.2. (dále jen „žadatel“),

b)

žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České
republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,

c)

žadatelem nemůže být subjekt, jehož předmět dotace, na který je požadována dotace,
se nenachází na území České republiky,

d)

žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, subjekty
v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra
a Ministerstva pro místní rozvoj,

e)

žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo předmět
dotace, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek
z rozpočtu kapitoly MZe, dotaci z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, dotaci
z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku
(pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak),

f)

o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základě žádosti o dotaci (dále jen „žádost“),

g)

žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru včetně čestného
prohlášení uvedené v části C., dále údaje a informace uvedené v odstavci „Obsah
žádosti" a v příslušných tabulkách v části C. Žadatel je povinen uvést požadované údaje
úplně a pravdivě.
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Výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad o registraci) a výpis z Evidence půdy
podle uživatelských vztahů (dále jen „LPIS“) je možno doložit výpisem pořízeným
dálkovým přístupem.
Veškeré přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají v originále.
Další přílohy se dokládají v kopii, pokud není odstavci „Obsah žádosti“ uvedeno jinak,
h)

pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady,

i)

žádost o dotaci se podává v jednom vyhotovení na příslušné pracoviště Státního
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) a to podle sídla firmy (u právnické
osoby) nebo podle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Přijímání žádostí je
zahájeno:
– u podprogramu M.1.1. dnem 28. 11. 2016,
– u podprogramu M.1.2. dnem 3. 4. 2017.
Každou žádost doplní příslušný pracovník SZIF datem, hodinou a minutou přijetí
a žádost zaregistruje. Zjistí-li, že je žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje,
bezodkladně po zjištění vyzve žadatele k odstranění vad a nedostatků nebo k doplnění
žádosti. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, MZe žádost zamítne,
Ukončení přijímání žádostí je:
9. 12. 2016 včetně

13. 4. 2017 včetně

Podprogram:
M.1.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy
na ovocných kulturách v dubnu 2016 – letní
ovoce
M.1.2. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy
na ovocných kulturách v dubnu 2016 –
jablka, hrušky

Poznámka: Žádosti budou osobně podány na příslušné pracoviště SZIF, případně
zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.
j)

zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V případě
zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí, MZe žádost zamítne.

2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:
a)

žadatel (v případě poskytnutí finančních prostředků dále jen „příjemce“) odpovídá za to,
že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od
podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám,
je žadatel povinen oznámit změny na příslušné pracoviště SZIF a doložit je. Po termínu
ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních
prostředků,

b)

v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla
poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný
účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě
zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce
dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený
v rozhodnutí finančního úřadu (dále jen „FÚ“). Současně je povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí,
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c)

v případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením
občanského zákoníku,

d)

změny, které nastanou proti skutečnostem uvedených v rozhodnutí, je příjemce dotace
povinen neprodleně oznámit MZe,

e)

příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí.

3. Poskytování dotací:
a)

dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené
Zásadami. Žádosti o dotace dle těchto Zásad se projednávají podle pořadí,
v jakém byly zaregistrovány na příslušném pracovišti SZIF,

b)

dotace přísluší žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,

c)

dotace přísluší žadateli, který není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15
pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 20201), což neplatí pro podniky
v obtížích, které se do obtíží dostaly v důsledku mrazů v dubnu 2016,

d)

dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to
písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Toto sdělení musí
žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu
podat stížnost ani odvolání,

e)

při poskytování dotací se postupuje podle rozpočtových pravidel,

f)

při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy EU,

g)

dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz
v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,

h)

v případě souběhu dotace a současně platby z pojištění shodného předmětu podpory
bude postupováno dle platných pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech,

i)

na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení2),

j)

na dotaci není právní nárok,

k)

finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), vypořádání se zasílá
poskytovateli dotace - útvaru MZe, který vydal rozhodnutí,

l)

plátce daně z přidané hodnoty (dále „DPH“) může uplatnit nárok na odpočet daně
z prokázaných nákladů použitých v rámci své ekonomické činnosti podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle
ustanovení § 72 až 79 uvedeného zákona. Při uskutečňování ekonomické činnosti se
prokázané náklady hradí v úrovni včetně DPH pro neplátce DPH a úrovni bez DPH
u plátců DPH. U nákladů použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady
hradí v úrovni včetně DPH.

1 ) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
2 ) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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4. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
a)

MZe dotaci poskytne písemným rozhodnutím o poskytnutí dotace,

b)

rozhodnutí se vyhotovuje minimálně ve třech vyhotoveních, každé rozhodnutí má
hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát útvar MZe, který
rozhodnutí vydal, z toho jedno rozhodnutí předá odboru ekonomiky a rozpočtu
k proplacení. Finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách
zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů,

c)

jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je nutno projednat nejpozději
do 60 kalendářních dnů od data obdržení návrhu změny od příjemce dotace a případné
schválené změny je nutno řešit rozhodnutím o změně rozhodnutí,

d)

na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení2) a je vyloučeno jeho
soudní přezkoumání3).

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje:


název a adresu poskytovatele,



označení příjemce dotace,
Fyzická osoba (dále jen „FO“):
- jméno a příjmení (dále jen „jméno"),
- datum narození a rodné číslo,
- adresa trvalého pobytu,
Právnická osoba (dále jen „PO“):
- název obchodní firmy,
- sídlo firmy,



identifikační číslo (dále jen „IČO“) příjemce dotace,



bankovní spojení příjemce dotace,



účel, na který je dotace poskytována,



kód a název programu,



datum vydání rozhodnutí,



výši dotace:
- propočtená výše škody,
- stanovená sazba dotace,
- celková výše poskytnuté dotace,



ovocný druh/druhy,



podmínky použití dotace, a to:
a) ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace,
dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, SZIF,
případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dalším subjektům,
oprávněným provádět kontroly, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace,

3) § 6 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
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b) ustanovení, že příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí dotace
a veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
c) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo
nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně
použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení podle § 15
rozpočtových pravidel. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44
rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené
prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí FÚ. Současně je povinen
tuto skutečnost oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace,
d) podmínky uvedené v Zásadách u podprogramu M.1.1. a M.1.2.,
e) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,
f)

ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje právo
neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících
MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu,

g) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z rozhodnutí
v rozsahu: jméno, příjmení a rok narození, (název obchodní firmy), obec, kde má
příjemce dotace trvalý pobyt, (adresa sídla obchodní firmy), výše, účel a podmínky
poskytnuté dotace,
h) ustanovení o případném vyčlenění z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace
podmínky méně závažné, nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně
závažná (§ 14 odst. 6 rozpočtových pravidel),
i)

ustanovení, že v případě, kdy by Evropská komise shledala, že dotační program není
slučitelný se společným trhem podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování
EU a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe právo neproplatit
stanovenou částku dotace.

6. Způsob účtování a poskytování dotace:
a)

poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami
a daňovou evidencí,

b)

příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta z nákladů
(respektive výdajů), prokazuje v účetnictví výši nákladů (výdajů) vynaložených
na podporovanou činnost, která je předmětem dotace,

c)

finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce a v souladu
s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel. V případě příspěvkových organizací
územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) se dotace příjemci převádí
prostřednictvím účtu zřizovatele, vedeného u České národní banky.

7. Kontrola dodržování Zásad:
a)

v souladu s § 39 rozpočtových pravidel v souladu s § 4a zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, SZIF, popř.
orgány Ministerstva financí, místně příslušné FÚ, Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány
oprávněné provádět kontrolní činnost. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány
EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr,
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b)

předmětem kontroly je zejména správnost údajů uvedených v žádosti,

c)

kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti,

d)

MZe nebo SZIF oznámí příjemci dotace čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol
prováděných kontrolními orgány MZe nebo SZIF),

e)

o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních.
Po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný příjemce dotace,
kontrolní orgán a příslušné pracoviště MZe,

f)

v případě nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím, oznámí MZe rozsah
neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem neoprávněně použitých
prostředků místně příslušnému FÚ. V případě pochybení MZe nebo příslušného
pracoviště SZIF při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků se
neoprávněně použité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky
odvede na příslušný účet FÚ. Jestliže byla poskytnuta dotace na základě nepravdivých
údajů, které nebylo možno zkontrolovat, vrací příjemce dotace poskytnuté finanční
prostředky v běžném roce na účet, ze kterého byly poskytnuty, v následujících letech na
příjmový účet MZe.

8. Závěrečná ustanovení:
a)

MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotace Ministerstvu financí
do 30. 4. 2018,

b)

MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců dotací,

c)

MZe není oprávněno příslušný program či podprogram realizovat, pokud obdrží
negativní rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti dotčeného dotačního programu
či podprogramu,

d)

dotační program byl schválen Evropskou komisí dne 18. prosince 2013 – podpora
č. SA.37221/(2013/N),

e)

v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad v průběhu roku,

f)

v souladu s požadavky Evropské komise bude podpora vyplacena nejdéle do 4 let
po události.
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Část B.
Dotační program a podprogramy
M.1.

Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách
v dubnu 2016

M.1.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách
v dubnu 2016 – letní ovoce
Účel: Zmírnění škod způsobených jarním mrazem na letních ovocných kulturách v dubnu
2016
Předmět dotace: Škody na porostech letních ovocných kultur způsobených mrazem
v dubnu 2016
Subjekt dotace (žadatel/příjemce dotace): Podnikatel podnikající v zemědělství (§ 420
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2a odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství),
Forma dotace: Dotace do hospodářského výsledku
Výše dotace: Propočtená výše dotace dle normativních nákladů (Příloha č. v 1 Části D.)
na základě výše škod uvedených v protokolu o zjištěných škodách v následujících
intervalech:
a) škody od 50,01 % do 75,00 %
b) škody od 75,01 % do 100,00 %

dotace ve výši do 15 % normativních nákladů
dotace ve výši do 25 % normativních nákladů

Poznámka:
a)

Mezi letní ovocné druhy patří broskve, meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz červený
a bílý, rybíz černý, jahody.

b)

Žadatel podává jednu žádost, v rámci které dokládá Tabulku č. 1 v Části C. za každý
ovocný druh samostatně.

c)

Škodou se rozumí pokles produkce na hektar vyjádřený v Kč v roce 2016 oproti
průměrné roční produkci na hektar v Kč poškozeného ovocného druhu dotyčného
žadatele v období předcházejících 3 let nebo oproti tříletému průměru založenému na
období předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce na
hektar se z výpočtu vyloučí. V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO
v období mezi 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013, k výpočtu škod doloží doklady o průměrné
roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu minimálně za rok 2014 a 2015.
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2013, doloží
doklady o průměrné roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu za rok 2015.

d)

Skutečnou škodu, kterou žadatel v důsledku mrazu utrpěl, doloží žadatel v Kč na
základě cen ze svého účetnictví. Žadatel doloží soupis daňových a účetních dokladů ze
svého účetnictví za prodej produkce roku 2016 a za prodej produkce v předchozích
letech dle bodu c) v části Poznámka.
Žadatel může jako soupis daňových a účetních dokladů použít výpis z účetnictví nebo
Tabulku č. 2. v Části C. pro nezpracované ovoce a Tabulku č. 3 v Části C. pro
zpracované ovoce vlastní produkce. Soupis daňových/účetních dokladů, Tabulka č. 2 a
Tabulka č. 3 se dokládají za každý ovocný druh a pro každý rok zvlášť. V případě, že
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soupis daňových/účetních dokladů má více stran, žadatel stránky očísluje a poslední
stranu opatří svým podpisem, případně razítkem.
Soupis daňových/účetních dokladů pro nezpracované ovoce vlastní produkce musí
obsahovat identifikaci ovocného druhu, rok, evidenční číslo daňového/účetního dokladu,
datum vystavení daňového/účetního dokladu, ceny z jednotlivých daňových/účetních
dokladů a celkovou cenu za produkci. Celkovou cenu za produkci žadatel vyplní do
sloupce A3 řádku „nezpracované“ v Tabulce č. 1 v Části C. pro příslušný rok.
Soupis daňových/účetních dokladů pro zpracované ovoce vlastní produkce musí
obsahovat identifikaci ovocného druhu, rok, evidenční číslo daňového/účetního dokladu,
datum vystavení daňového/účetního dokladu, objem vyrobené ovocné šťávy v l,
množství zpracovaného ovoce vlastní produkce v kg a celkovou produkci v t. Celkovou
produkci v t žadatel vyplní do sloupce A1 řádku „zpracované“ v Tabulce č. 1 v Části C.
pro příslušný rok.
e)

Žadatel může žádat o dotaci v důsledku mrazů i na zpracované ovoce vlastní produkce,
které zpracoval na ovocnou šťávu splňující parametry předpisů z oblasti potravinářské
výroby4.
V případě, že žadatel žádá o dotaci na zpracované ovoce vlastní produkce, prokáže
výpisem z účetnictví, jaké množství ovoce vlastní produkce použil při výrobě ovocné
šťávy. Z výpisu musí být patrný rok zpracování ovoce vlastní produkce, druh
zpracovaného ovoce vlastní produkce, způsob zpracování a množství zpracovaného
ovoce vlastní produkce v kg a celková produkce v t. Celkovou produkci v t žadatel vyplní
do sloupce A1 řádku „zpracované“ Tabulky č. 1 v Části C. pro příslušný rok.
V případě, že žadatel není schopen prokázat z výpisu z účetnictví, jaké množství ovoce
vlastní produkce použil při výrobě ovocné šťávy, doloží soupis daňových/účetních
dokladů za prodej jednodruhových ovocných šťáv v příslušném roce. Tímto způsobem
není možné prokazovat zpracované množství ovoce vlastní produkce na vícedruhové
ovocné šťávy. V případě vícedruhových šťáv může žadatel požádat o dotaci v rámci
podprogramu M.1.2. Pro výpočet použitého množství ovoce vlastní produkce na výrobu
jednodruhových ovocných šťáv žadatel použije paušální přepočet 2 kg ovoce vlastní
produkce na výrobu 1 l ovocné šťávy.
Pro stanovení ceny pro příslušný rok se použijí průměrné roční ceny zemědělských
výrobců uvedené v Příloze č. 2. v Části D. Tuto hodnotu žadatel vyplní do sloupce A2
řádku „zpracované“ Tabulky č. 1 v Části C. pro příslušný rok.
Pokud žadatel neprokáže škodu ani jedním způsobem, nebude mu dotace poskytnuta.

f)

Spolu se soupisem daňových/účetních dokladů může žadatel doložit kopii všech
daňových/účetních dokladů, které uvádí v soupisu daňových/účetních dokladů. Tyto
doklady musí být čitelné a součet všech cen na daňových a účetních dokladech musí
odpovídat celkové ceně za produkci na soupisu daňových dokladů.
V případě nedoložení daňových/účetních dokladů podléhá žádost vždy kontrole na
místě. V rámci kontroly na místě budou zkontrolovány daňové/účetní doklady uvedené
v soupisu daňových/účetních dokladů, který žadatel doložil s žádostí. Žadatel je při
kontrole na místě povinen skupině kontrolujících jimi vyžádané daňové/účetní doklady ze
svého účetnictví neprodleně předložit.

g)

Dotace je přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění
ovocných sadů v roce 2016, které byly zapsány v Evidenci ovocných sadů (dále jen
„Registr sadů“) spravovaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem

4) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
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zemědělským (dále „ÚKZÚZ“) v roce 2016, s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
na 50 % celkové výměry sadu daného ovocného druhu, na který je žádána podpora,
nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů zemědělského podniku.
Dotace je přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění
ovocného druhu jahody v roce 2016, které byly pěstovány na dílech půdních bloků (dále
jen „DBP“) evidovaných v LPIS ke dni 31. 8. 2016, s pojistnou ochranou vztahující se
alespoň na 50 % celkové výměry ovocného druhu jahody, na které je žádána podpora,
nebo alespoň na 50 % výměry celého zemědělského podniku.
Při nedoložení takovýchto dokladů nebo dokladu o nepojistitelnosti daného ovocného
druhu vůči nepříznivým klimatickým jevům v roce 2016 bude výše dotace snížena
o 50 %.
h)

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč nesmí přesahovat 80 %
z výše škody v roce 2016 v Kč, a to ani v součtu s případným obdrženým pojistným
plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace. V opačném
případě bude výše dotace následně snížena tak, aby i v součtu s případným obdrženým
pojistným plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace tuto
podmínku 80 % výše škody vyjádřené v Kč splňovala.

i)

Žadatel může žádat na celkovou výměru všech svých sadů daného ovocného druhu,
přičemž součet výměr všech sadů jednoho ovocného druhu je alespoň 0,5 ha, a to
ve všech deklarovaných letech.
Žadatel může žádat na celkovou výměru ovocného druhu jahody, přičemž celková
výměra ovocného druhu jahody musí být alespoň 0,5 ha, a to ve všech deklarovaných
letech.

j)

Na každý ovocný sad, případně na každý DPB s ovocným druhem jahody, může žádat
pouze jeden subjekt. V případě převodu poškozeného ovocného sadu z jednoho
subjektu na jiný bude v situaci, kdy podají žádost oba subjekty, pro kladné posouzení
žádosti rozhodné, na který subjekt je ovocný sad zapsán v Registru sadů spravovaném
ÚKZÚZ. V případě ovocného druhu jahody, kdy podají žádost oba subjekty, bude pro
kladné vyřízení žádosti rozhodné datum užívání DPB v LPIS ke dni 31. 8. 2016.

Obsah žádosti:
a)

identifikační údaje zpracované podle vzoru v Části C,

b)

doklad o registraci podnikání v zemědělství,

c)

doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o vedení účtu nebo výpis z předmětného
účtu),

d)

Tabulka č. 1 na každý ovocný druh zvlášť,

e)

soupis daňových/účetních dokladů za každý ovocný druh a pro každý rok deklarovaného
období dle bodu c), d) a e) v části Poznámka;

f)

doklady o průměrné roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu za rok 2016
a za deklarované období dle bodu c), e) a f) v části Poznámka,
pro nezpracované ovoce jako tyto doklady slouží daňové a účetní doklady prokazující
dosaženou úroveň průměrné produkce v Kč/ha za deklarované období u každého
ovocného druhu,
pro zpracované ovoce vlastní produkce jako tyto doklady slouží:
- daňové a účetní doklady za prodané jednodruhové ovocné šťávy vyrobené ze
zpracovaného ovoce pocházejícího z vlastní produkce, nebo
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- výpis z účetnictví prokazující ovocný druh, rok a množství ovoce vlastní produkce
v kg, které bylo zpracováno na ovocnou šťávu,
g)

doklady o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující se
alespoň na 50 % celkové výměry sadu daného ovocného druhu, na který je žádána
podpora, nebo doklady o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou
vztahující se alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů zemědělského podniku,
doklady o pojištění ovocného druhu jahody v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující
se alespoň na 50 % celkové výměry ovocného druhu jahody, na které je žádána
podpora, nebo doklady o pojištění ovocného druhu jahody v roce 2016 s pojistnou
ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry celého zemědělského podniku,
nebo doklad o nepojistitelnosti daného ovocného druhu vůči nepříznivým klimatickým
jevům v roce 2016,

h)

doklady o pojistném plnění či jiných splatných platbách vztahujících se k předmětu
dotace v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými
jarními mrazy v dubnu 2016,

i)

doklad prokazující celkové výměry všech sadů jednotlivých ovocných druhů v roce 2016
vydaný ÚKZUZ. V případě žádosti na ovocný druh jahody doloží žadatel výpis z LPIS ke
dni 31. 8. 2016, ve kterém vyznačí všechny DPB, případně uvede výměry částí daných
DPB, na kterých byly jahody pěstovány,

j)

doklady prokazující celkové výměry všech sadů jednotlivých ovocných druhů v ostatních
letech (2011-2015) vydané ÚKZUZ. V případě žádosti na ovocný druh jahody doloží
žadatel výpis z LPIS ke dni 31. 8. 2016, ve kterém vyznačí všechny DPB, případně
uvede výměry částí daných DPB, na kterých byly jahody pěstovány.

Zhodnocení účinnosti: počet subjektů, kterým byla dotace poskytnuta (zpracuje MZe).

M.1.2. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách
v dubnu 2016 – jablka, hrušky
Účel: Zmírnění škod způsobených jarním mrazem na ovocných kulturách – jablka, hrušky
v dubnu 2016
Předmět dotace: Škody na porostech ovocných kultur
mrazem v dubnu 2016

- jablka, hrušky způsobených

Subjekt dotace (žadatel/příjemce dotace): Podnikatel podnikající v zemědělství (§ 420
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2a odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství),
Forma dotace: Dotace do hospodářského výsledku
Výše dotace: Propočtená výše dotace dle normativních nákladů (Příloha č. 1 v Části D.)
na základě výše škod uvedených v protokolu o zjištěných škodách v následujících
intervalech:
a) škody od 50,01 % do 75,00 %
b) škody od 75,01 % do 100,00 %

dotace ve výši do 15 % normativních nákladů
dotace ve výši do 25 % normativních nákladů

Poznámka:
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a)

Žadatel podává jednu žádost, v rámci které dokládá Tabulku č. 1 v Části C. za každý
ovocný druh samostatně.

b)

Škodou se rozumí pokles produkce na hektar vyjádřený v Kč v roce 2016 oproti
průměrné roční produkci na hektar v Kč poškozeného ovocného druhu dotyčného
žadatele v období předcházejících 3 let nebo oproti tříletému průměru založenému na
období předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce na
hektar se z výpočtu vyloučí. V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO
v období mezi 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013, k výpočtu škod doloží doklady o průměrné
roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu minimálně za rok 2014 a 2015.
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2013, doloží
doklady o průměrné roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu za rok 2015.
U jablek a hrušek se produkce v příslušném roce prokazuje v období od 1. 8.
příslušného roku do 31. 3. roku následujícího.

c)

Skutečnou škodu, kterou žadatel v důsledku mrazu utrpěl, doloží žadatel v Kč na
základě cen ze svého účetnictví. Žadatel doloží soupis daňových a účetních dokladů ze
svého účetnictví za prodej produkce roku 2016 a za prodej produkce v předchozích
letech dle bodu b) v části Poznámka.
Žadatel může jako soupis daňových a účetních dokladů použít výpis z účetnictví nebo
Tabulku č. 2. v Části C. pro nezpracované ovoce a Tabulku č. 3 v Části C. pro
zpracované ovoce vlastní produkce. Soupis daňových/účetních dokladů, Tabulka č. 2 a
Tabulka č. 3, se dokládají za každý ovocný druh a pro každý rok zvlášť. V případě, že
soupis daňových/účetních dokladů má více stran, žadatel stránky očísluje a poslední
stranu opatří svým podpisem, případně razítkem.
Soupis daňových/účetních dokladů pro nezpracované ovoce vlastní produkce musí
obsahovat identifikaci ovocného druhu, rok, evidenční číslo daňového/účetního dokladu,
datum vystavení daňového/účetního dokladu, ceny z jednotlivých daňových/účetních
dokladů a celkovou cenu za produkci. Celkovou cenu za produkci žadatel vyplní do
sloupce A3 řádku „nezpracované“ v Tabulce č. 1 v Části C. pro příslušný rok.
Soupis daňových/účetních dokladů pro zpracované ovoce vlastní produkce musí
obsahovat identifikaci ovocného druhu, rok, evidenční číslo daňového/účetního dokladu,
datum vystavení daňového/účetního dokladu, objem vyrobené ovocné šťávy v l,
množství zpracovaného ovoce vlastní produkce v kg a celkovou produkci v t. Celkovou
produkci v t žadatel vyplní do sloupce A1 řádku „zpracované“ v Tabulce č. 1 v Části C.
pro příslušný rok.

d)

Žadatel může žádat o dotaci v důsledku mrazů i na zpracované ovoce vlastní produkce,
které zpracoval na ovocnou šťávu splňující parametry předpisů z oblasti potravinářské
výroby5. V případě vícedruhové ovocné šťávy se převažující ovocný druh považuje za
jediný ovocný druh použitý pro výrobu ovocné šťávy. Vícedruhová ovocná šťáva může
obsahovat podíl ovocné šťávy z letního ovoce vlastní produkce, na který žadatel nežádal
dotaci v rámci podprogramu M.1.1.
V případě, že žadatel žádá o dotaci na zpracované ovoce vlastní produkce, prokáže
výpisem z účetnictví, jaké množství ovoce vlastní produkce použil při výrobě ovocné
šťávy. Z výpisu musí být patrný rok zpracování ovoce vlastní produkce, druh
zpracovaného ovoce vlastní produkce, způsob zpracování (že se jedná o ovocné šťávy)
a množství zpracovaného ovoce vlastní produkce v kg a celková produkce v t. Celkovou
produkci v t žadatel vyplní do sloupce A1 řádku „zpracované“ Tabulky č. 1 v Části C.
pro příslušný rok.
V případě, že žadatel není schopen prokázat z výpisu z účetnictví, jaké množství ovoce
vlastní produkce použil při výrobě ovocné šťávy, doloží soupis daňových/účetních

5

vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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dokladů za prodej ovocných šťáv v příslušném roce. Pro výpočet použitého množství
ovoce vlastní produkce na výrobu ovocných šťáv žadatel použije paušální přepočet 2 kg
ovoce vlastní produkce na výrobu 1 l ovocné šťávy.
Pro stanovení ceny pro příslušný rok se použijí průměrné roční ceny zemědělských
výrobců uvedené v Příloze č. 2. v Části D. Tuto hodnotu žadatel vyplní do sloupce A2
řádku „zpracované“ Tabulky č. 1 v Části C. pro příslušný rok.
Pokud žadatel neprokáže škodu ani jedním způsobem, nebude mu dotace poskytnuta.
e)

Spolu se soupisem daňových/účetních dokladů může žadatel doložit kopii všech
daňových/účetních dokladů, které uvádí v soupisu daňových/účetních dokladů. Tyto
doklady musí být čitelné a součet všech cen na daňových/účetních dokladech musí
odpovídat celkové ceně za produkci na soupisu daňových dokladů.
V případě nedoložení daňových a účetních dokladů podléhá žádost vždy kontrole na
místě. V rámci kontroly na místě budou zkontrolovány daňové a účetní doklady uvedené
v soupisu daňových/účetních dokladů, který žadatel doložil s žádostí. Žadatel je při
kontrole na místě povinen skupině kontrolujících jimi vyžádané daňové/účetní doklady
ze svého účetnictví neprodleně předložit.

f)

Dotace je přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění
ovocných sadů v roce 2016, které byly zapsány v Evidenci ovocných sadů (dále jen
„Registr sadů“) spravovaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským (dále „ÚKZÚZ“) v roce 2016, s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
na 50 % celkové výměry sadu daného ovocného druhu, na který je žádána podpora,
nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů zemědělského podniku.
Při nedoložení takovýchto dokladů nebo dokladu o nepojistitelnosti daného ovocného
druhu vůči nepříznivým klimatickým jevům v roce 2016 bude výše dotace snížena
o 50 %.

g)

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč nesmí přesahovat 80%
z výše škody v roce 2016 v Kč a to ani v součtu s případným obdrženým pojistným
plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace. V opačném
případě bude výše dotace následně snížena tak, aby i v součtu s případným obdrženým
pojistným plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace tuto
podmínku 80 % výše škody vyjádřené v Kč splňovala.

h)

Žadatel může žádat na celkovou výměru všech svých sadů daného ovocného druhu,
přičemž součet výměr všech sadů jednoho ovocného druhu je alespoň 0,5 ha a to
ve všech deklarovaných letech.

i)

Na každý ovocný sad může žádat pouze jeden subjekt. V případě převodu poškozeného
ovocného sadu z jednoho subjektu na jiný bude v situaci, kdy podají žádost oba
subjekty, pro kladné posouzení žádosti rozhodné, na který subjekt je ovocný sad zapsán
v Registru sadů spravovaném ÚKZÚZ.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání v zemědělství,
c) doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o vedení účtu nebo výpis z předmětného
účtu),
d) Tabulka č. 1 za každý ovocný druh zvlášť,
e) soupis daňových a účetních dokladů za každý ovocný druh a pro každý rok
deklarovaného období dle bodu b), c) a d) v části Poznámka;
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f) doklady o průměrné roční produkci v Kč/ha poškozeného ovocného druhu za rok 2016
a za deklarované období dle bodu b), d) a e) v části Poznámka,
pro nezpracované ovoce jako tyto doklady slouží daňové a účetní doklady prokazující
dosaženou úroveň průměrné produkce v Kč/ha za deklarované období u každého
ovocného druhu,
pro zpracované ovoce vlastní produkce jako tyto doklady slouží:
- daňové a účetní doklady za prodané ovocné šťávy vyrobené ze zpracovaného ovoce
pocházejícího z vlastní produkce, nebo
- výpis z účetnictví prokazující ovocný druh, rok a množství ovoce vlastní produkce v kg,
které bylo zpracováno na ovocnou šťávu,
g) doklady o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
na 50 % celkové výměry sadu daného ovocného druhu, na který je žádána podpora, nebo
doklady o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
na 50 % výměry všech ovocných sadů zemědělského podniku,
nebo doklad o nepojistitelnosti daného ovocného druhu vůči nepříznivým klimatickým
jevům v roce 2016,
h) doklady o pojistném plnění či jiných splatných platbách vztahujících s k předmětu dotace
v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými jarními
mrazy v dubnu 2016,
i) doklad prokazující celkové výměry všech sadů jednotlivých ovocných druhů v roce 2016
vydaný ÚKZUZ.
j) doklady prokazující celkové výměry všech sadů jednotlivých ovocných druhů v ostatních
letech (2011-2015) vydané ÚKZUZ.
Zhodnocení účinnosti: počet subjektů, kterým byla dotace poskytnuta (zpracuje MZe).
Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství
V Praze dne

ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka, v. r.
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytování dotace, kompetence pro poskytnutí
dotace a kompetence vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
1) Žádost o dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích podle části C.
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny informace uvedené v žádosti jsou
pravdivé a úplné, a že si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení
nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Dále svým podpisem stvrzuje, že se
podrobně seznámil se Zásadami.
2) Žádost podává žadatel v jednom vyhotovení na příslušné pracoviště SZIF podle sídla
firmy právnické osoby nebo adresy trvalého pobytu fyzické osoby.
3) Příslušné pracoviště SZIF přijatou žádost zaeviduje.
4) Příslušné pracoviště SZIF prověří žádost z hlediska formální správnosti v souladu
se zněním Zásad.
5) SZIF provede u vybraných žádostí kontrolu na místě zaměřenou především na daňové a
účetní doklady.
6) Příslušné pracoviště SZIF předá žádost příslušné škodní komisi k posouzení výše škod,
zohlednění pojištění ovocných sadů a ovocného druhu jahody a případného pojistného
plnění či jiných splatných plateb vztahujících se k předmětu dotace.
7) Škodní komise po posouzení skutečností v bodu 6) předá na příslušné pracoviště SZIF
potvrzený protokol o zjištěných škodách spolu s žádostí.
8) Odpovědný pracovník příslušného pracoviště SZIF se písemně vyjádří k žádosti
z hlediska formální správnosti, uvede další podstatné skutečnosti pro poskytnutí nebo
neposkytnutí dotace.
9) Příslušné pracoviště SZIF zašle originál žádosti s písemným stanoviskem podle bodu 8)
a originál protokolu o zjištěných škodách podle bodu 7), gesčnímu útvaru MZe
odpovědnému za příslušný dotační program.
10) Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe.
11) Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ředitel příslušného gesčního útvaru MZe.
12) Poskytnutí finančních prostředků je možné od data vydání rozhodnutí. Finanční
prostředky budou poukazovány na účty příjemců dotace na základě rozhodnutí.
13) Útvar plateb MZe před poukázáním finančních prostředků na účet příjemce dotace
rozhodnutí zkontroluje z hlediska úplnosti a správnosti údajů plynoucích ze Zásad
a ve vztahu k údajům zaznamenaným v příslušném software.
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Část C.
ŽÁDOST o dotaci na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách
v dubnu 2016 - Dotační program M.1.
Identifikační údaje
1. Podací místo

2. Reg. č. žádosti MZe

4. Celkový počet listů

5. Datum a hodina přijetí

3. Otisk podacího razítka

6. Rozhodující útvar MZe

7. Reg. č. žádosti MZe

8. Datum a hodina přijetí

Žadatel
9. Titul před (FO)

10. Příjmení žadatele (FO)

11. Jméno žadatele (FO)

13. Rodné číslo

12. Titul za (FO)

14. IČ

15. Obchodní jméno právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)

16. Titul před (PO)

17. Příjmení zástupce právnické osoby (PO)

18. Jméno zástupce právnické osoby (PO)

19. Titul za (PO)

20. Obec (město)

21. Část obce

22. Číslo popisné

23. Městská část

24. Ulice

25. Číslo orientační

26. PSČ

28. Telefon - pevná linka

27. Okres

29. Telefon - mobilní

30. Emailová adresa

31. Název správce daně (finanční úřad)

32. Plátce DPH*)
A
N

33. Datová schránka*)
A
N

Adresa pro doručování - nevyplňuje se, je-li shodná s adresou žadatele
34. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)

35. Obec

38. PSČ

37. Číslo popisné

36. Ulice

40. Číslo orientační

39. Telefon

Místo podnikání - nevyplňuje se, je-li shodné s adresou žadatele
41. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)

42. Obec

45. PSČ

44. Číslo popisné

43. Ulice

47. Číslo orientační

46. Telefon

Bankovní spojení
48. Název banky
52. V

* nehodící se škrtněte

49. Číslo účtu žadatele
53. Dne

54. Podpis žadatele (FO) nebo
statutárního orgánu (PO)

50. Kód banky

51. Specifický symbol

55. Otisk razítka žadatele

pozn. Tmavší pole musí být vždy žadatelem vyplněna podle FO nebo PO.
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činnost

rok zahájení

1. …............................................................................................................................................
2. …............................................................................................................................................
3. …............................................................................................................................................
4. …............................................................................................................................................

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že subjekt není ke dni podání žádosti v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl
prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh
na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, že s ním nebylo zahájeno
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, že jsem předmět dotace, na
který žádám, ke dni vzniku škody jarními mrazy obhospodařoval.
Žadatel dále prohlašuje, že na předmět dotace uvedený v Části B těchto Zásad nečerpal
za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů finanční prostředky z jiných veřejných zdrojů,
včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie a pokud
obdržel na předmět dotace pojistné plnění či jiné splatné platby, doloží tuto skutečnosti
příslušnými doklady a uvede tyto skutečnosti v žádosti. Dále prohlašuje, že veškeré údaje
uvedené v této žádosti, tabulkách a všech přílohách jsou pravdivé, úplné a že nezamlčel
žádné skutečnosti.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu definice uvedené v bodě (35) odst. 15
pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, nebo jsem se do této situace dostal
v důsledku mrazů v dubnu 2016.
Prohlašuji, že proti mně ani proti skupině podniků, do které patřím, není v současné době
vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen
Jsem si vědom právních následků uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů. Dále
potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách
v dubnu 2016.

V

Podpis žadatele (FO) nebo
podpis(y) statutárního
orgánu (PO)

Dne
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Čestné prohlášení
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuje, že:
1. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona
- neexistují osoby s podílem v osobě žadatele.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.)
2. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona
- neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.)

V

Podpis žadatele (FO) nebo
podpis(y) statutárního
orgánu (PO)

Dne

Poznámka: Vyplňuje pouze PO

17

Otisk razítka žadatele

Tabulková část
Tabulka č. 1
Údaje v řádcích pro roky 2011 – 2016 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu ve vztahu k období předchozích 5 let,
přičemž do výpočtu průměru nezahrne nejnižší a nejvyšší údaj.
Údaje v řádcích pro roky 2013 – 2016 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu ve vztahu k období předchozích 3 let.
Údaje v řádcích pro roky 2014 – 2016 vyplňuje žadatel, který uplatňuje pouze škodu ve vztahu k období let 2014
a 2015, za předpokladu, že zahájil činnost jako FO nebo PO v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, což současně
doloží příslušným dokladem o zahájení činnosti.
Údaje v řádcích pro roky 2015 – 2016 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu pouze ve vztahu k období roku 2015, za
předpokladu, že zahájil činnost jako FO nebo PO v období po 31. 12. 2013, což současně doloží příslušným
dokladem o zahájení činnosti.
Ovocný druh, na který je vztažen předmět dotace:
1A Sklizeň uvedeného ovocného druhu a propočtená výše škody
A1
A2
A3
A4
ROK

OVOCE

CELKOVÁ
CENA v Kč/t CELKOVÁ CENA ZA
PRODUKCE v t
PRODUKCI v Kč
průměrná
roční cena dle
Přílohy č. 2
v Části D.

zaokrouhleno
na 2 desetinná
místa
x

x

součet

x

x

nezpracované

x

x

součet

x

x

nezpracované

x

x

součet

x

x

nezpracované

x

x

součet

x

x

nezpracované

x

x

x

x

nezpracované

2011

2012

2013

2014

2015

Celková cena za
produkci v Kč dle
soupisu
daňových/účetních
dokladů
nebo (A1*A2)
zaokrouhleno
na 2 desetinná místa

CELKOVÁ
PLOCHA v ha

A5=A3/A4
PRODUKCE NA
PLOCHU v Kč/ha

součet všech ha
celková cena
daného ovocného za produkci vztažená
druhu žadatele
na celkovou plochu
ovocného druhu

zaokrouhleno
na 4 desetinná
místa

zaokrouhleno
na 2 desetinná místa

zpracované

zpracované

zpracované

zpracované

zpracované
součet

Průměrná produkce na plochu v předchozích letech v Kč/ha (2011-2015)
(pokud je vyplněno 2011-2015, nezapočítává se nejnižší a nejvyšší údaj)
zaokrouhleno na 2 desetinná místa
nezpracované
x
x
2016 zpracované
součet
x
x

A6=průměr A5

A11

A7=A3/A4

Výše škody v Kč/ha
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

A8=A6-A7

Škoda v %
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

A9(A8/A6*100)

Výše škody v Kč
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

A10=A8*A11

Pozn. Žadatel neprokazující produkci za zpracované ovoce nevyplňuje sloupec A1 a A2.

1/2
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1B Výpočet požadavku dotace
80% z výše škody v Kč
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

B1=A10*0,8

Výše sazby dotace dle Přílohy č. 1 v části D. v Kč/ha

B2

Plocha ovocného druhu v roce 2016 v ha
zaokrouhleno na 4 desetinná místa

B3= A11

Požadavek na dotaci v Kč (před případným odečtem)
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

B4= B2*B3

Doklad o pojištění ovocných sadů a ovocného druhu jahody nebo doklad o nepojistitelnosti

ano - ne*
B5=B4 nebo B4*0,5

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč**
zaokrouhleno na 2 desetinná místa
1C Odpočet pojistného plnění
Doklad o obdrženém pojistném plnění a jiných splatných platbách vztahujících se k předmětu dotace

ano - ne*

Výše obdrženého pojistného plnění a jiných splatných plateb vztahujících se k předmětu dotace v Kč
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

C1

Výše pojistného plnění a jiných splatných plateb + požadavek na dotaci po zhodnocení pojistné
ochrany v Kč
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

C2= C1+B5

Požadavek na dotaci v Kč***
zaokrouhleno na celé koruny dolů

C3
Pokud je C2 ≤ B1, pak opsat B5
Pokud je C2 > B1, pak počítat B5-(C2-B1)

* Nehodící se škrtněte
** V případě, že je předložen doklad o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň 50 % celkové
výměry sadu daného ovocného druhu nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů zemědělského podniku nebo doklad
o pojištění ovocného druhu jahody v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující alespoň na 50 % celkové výměry ovocného druhu jahody
nebo alespoň na 50 %výměry celého zemědělského podniku nebo doklad o nepojistitelnosti v roce 2016, zůstane částka stejná. Pokud
doklad není doložen, sníží se částka o 50 %.
*** Požadavek na dotaci v Kč nesmí přesahovat 80% z výše škody v Kč a to ani v součtu s případným obdrženým pojistným plněním
a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace. V opačném případě bude výše dotace následně snížena tak, aby
i v součtu s případným obdrženým pojistným plněním a jinými splatnými platbami vztahujícím se k předmětu dotace tuto podmínku 80 %
výše škody vyjádřené v Kč splňovala.

V

Podpis žadatele (FO) nebo
podpis(y) statutárního
orgánu (PO)

Dne

2/2
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Tabulka č. 2
Soupis daňových/účetních dokladů – nezpracované ovoce vlastní produkce
Ovocný druh
Rok

Evidenční číslo
daňového/účetního dokladu

Celková cena za produkci v KČ
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

V

Datum vystavení
daňového/účetního dokladu

uvést do pole A3
v Tabulce č. 1 části C.

Cena v Kč
cena uvedená na daném
daňovém/účetním dokladu
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

součet

Podpis žadatele (FO) nebo
podpis(y) statutárního
orgánu (PO)

Dne

Otisk razítka žadatele

číslo stránky /počet stran
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Tabulka č. 3
Soupis daňových/účetních dokladů – zpracované ovoce vlastní produkce
Ovocný druh
Rok
Evidenční číslo
daňového/účetního
dokladu

Objem vyrobené
ovocné šťávy
vl

Datum vystavení
daňového/účetního
dokladu

O:

Produkce ovoce v kg
množství zpracovaného
ovoce vlastní produkce
v kg z daňového/účetního
dokladu nebo výpočet
1l šťávy=2 kg ovoce
(O*2)

P= součet

Celková produkce v kg
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Celková produkce v t
zaokrouhleno na 2 desetinná místa

V

uvést do pole A1
v Tabulce č. 1 v části C.

Podpis žadatele (FO) nebo
podpis(y) statutárního
orgánu (PO)

Dne

P/1000

Otisk razítka žadatele

číslo stránky /počet stran
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Část D.
Příloha č. 1:
Normativní náklady pro vypořádání
na ovocných kulturách v dubnu 2016

škod

způsobených

jarními

mrazy

Navržené sazby přestavují maximálně možnou úroveň dotace.
Stanovení sazby dotace na odškodnění u ovocných druhů
Ovocný druh

Náklady
Kč/ha

Jablka
Hrušky
Broskve
Meruňky
Třešně
Višně
Švestky
Rybíz červený a bílý
Rybíz černý
Jahody

250 000
200 000
120 000
150 000
140 000
80 000
120 000
50 000
60 000
150 000

Maximální sazba dotace
při poškození
od 50,01–75,00 %
%
do Kč/ha
15
37 500
15
30 000
15
18 000
15
22 500
15
21 000
15
12 000
15
18 000
15
7 500
15
9 000
15
22 500

Maximální sazba dotace
při poškození
od 75,01–100,00 %
%
do Kč/ha
25
62 500
25
50 000
25
30 000
25
37 500
25
35 000
25
20 000
25
30 000
25
12 500
25
15 000
25
37 500

Pramen: OU ČR

Příloha č. 2:
Průměrné roční ceny zemědělských výrobců (Kč/t)
Ovocný druh
2)
Jablka
Hrušky
Broskve
Meruňky
Třešně
Višně
Švestky
Rybíz červený a
bílý
Rybíz černý
Jahody

2011
6 450
10 049
13 004
20 143
30 601
14 900*
8 333
8 602

2012

2013

6 398
11 153
15 179
24 120
31 757
21 950*
9 820
7 855

6 597
11 253
13 339
22 835
37 120
15 339
10 258
8 693

2014
5 952
10 200
13 505
21 924
32 490
9 908
9 264
7 434

2015

2016

1)

6 434
11 382
13 765
22 225
38 638
11 354
12 028
7 918

18 000**
21 950*
16 650*
19 400*
14 709
60 810*
51 341
49 125
48 500
63 667
Pramen: průměrné roční ceny zemědělských výrobců ČSÚ, * SZIF, ** OU ČR
Poznámka:
1) průměrné ceny pro rok 2016 budou doplněny v souvislosti s termíny ČSÚ pro uveřejnění cen pro rok
2016
2) průměr cen zemědělských výrobců konzumních a moštových jablek
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Část E.
Žadatel nevyplňuje

Vzor
Protokol o zjištěných škodách způsobených jarními mrazy
na ovocných kulturách v dubnu 2016

Identifikace poškozeného subjektu
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………..
Datum narození (vyplňuje pouze FO): ………………………………………………………………
Obchodní jméno právnické osoby: …………………………………………………………………..
Ulice: ……………………………. ………………………

Číslo popisné/orientační: ....:……..

Obec (Město): ……………………….. …………………

PSČ:………………………………..

IČO: ………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………..
email:……………………………………………………..

číslo stránky /počet stran
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Hodnoty zjištěné
škodní komisí
v případě
rozporu
s hodnotami
deklarovanými
žadatelem

Zkontrolováno

Hodnoty deklarované
žadatelem

1 Ovocný druh
2 Plocha ovocného druhu v roce 2016 v ha
Průměrná produkce na plochu v předchozích letech
3
v Kč/ha
4 Produkce na plochu v roce 2016 v Kč/ha
5 Škoda v %
Škoda
Škoda
50,01 – 75,00 % 75,01 % a více

6 Škoda v % *
Nárok na dotaci v Kč (před případným odečtem)
7 (sazba dotace dle Přílohy č. 1 v Části E.
vynásobená řádkem 2)
Doklad o pojištění ovocných sadů a ovocného
8
druhu jahody nebo doklad o nepojistitelnosti **
Nárok na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné
9
ochrany v Kč ***
Výše obdrženého pojistného plnění a jiných
10 splatných plateb vztahujících se k předmětu dotace
v Kč
Výše obdrženého pojistného plnění a jiných
splatných plateb + nárok
11
na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné
ochrany v Kč (součet řádků 9 a 10)
12 80 % z výše škod v Kč

ano – ne**

13 Nárok na dotaci v Kč ****
*
**
***

****

Zaškrtněte jednu z možností.
Nehodící se škrtněte.
V případě, že je předložen doklad o pojištění ovocných sadů v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
50 % celkové výměry sadu daného ovocného druhu nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů
zemědělského podniku nebo doklad o pojištění ovocného druhu jahody v roce 2016 s pojistnou ochranou vztahující
alespoň na 50 % celkové výměry ovocného druhu jahody nebo alespoň na 50 %výměry celého zemědělského
podniku nebo doklad o nepojistitelnosti v roce 2016, zůstane částka stejná. Pokud doklad není doložen, sníží se
částka o 50 %.
Nárok na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč nesmí přesahovat 80% z výše škody v Kč a to ani
v součtu s případným obdrženým pojistným plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace.
V opačném případě bude výše dotace následně snížena tak, aby i v součtu s případným obdrženým pojistným
plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace tuto podmínku 80 % výše škody vyjádřené v Kč
splňovala.

Sdělení škodní komise:
V: ……………………………………………………… Dne: …………………………………………
Za SZIF ……………………………………………… Podpis: ……………………………………….
Za SZIF…………………………….………………… Podpis: ……………………………………….
Za ÚKZÚZ…………………………….……………… Podpis: ………………………………………
číslo stránky /počet stran
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