Nejčastější dotazy žadatelů o dotaci z dotačního programu S.1.2
na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách
v roce 2018
(Odpovědi jsou koncipovány dle Zásad, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem
na krmných plodinách v roce 2018, dále jen „Zásady“.)
1. Pokud
nejsou
TTP
pojištěny,
postačuje
doložení
dokladu
o nepojistitelnosti TTP na sucho?
Ne. Doklad o nepojistitelnosti TTP na sucho není při vyhodnocování žádosti
uznatelný, protože dle pravidel EU je jednotně v celé EU vyžadován doklad
o pojištění plodiny na jakékoliv klimatické jevy (konkrétně na sucho se nikde
v EU nepojišťuje, proto je vlastně vyhlašován tento dotační program). TTP,
jak někteří žadatelé dokladují, jsou pojistitelné např. na záplavu, oheň
či krupobití. Pokud žadatel nemá pojištěno na klimatické jevy alespoň 50 %
výměry dané plodiny, lze pro plnou sazbu dotace také prokázat pojištění
na minimálně 50 % výměry zemědělské půdy evidované na žadatele. Jedná
se prokázání zodpovědného chování žadatele vůči svému hospodaření.
V roce 2018 z důvodu, že existuje mnoho žadatelů - chovatelů, kteří mají
pouze výměru TTP a žádnou další výměru jiných plodin, a jejich chov
hospodářských zvířat je tak z důvodu opakujícího se sucha značně ohrožen,
bylo u TTP přistoupeno k vyššímu zmírnění škod, tím, že dotace představuje
20 nebo 40 % z výrobních nákladů – u ostatních plodin se jedná o dotaci
ve výši 10 či 20 % z výrobních nákladů.
2. Jaké je maximální uznatelné datum uzavření pojistné smlouvy?
Vzhledem k tomu, že se dle Zásad prokazuje výměra obhospodařované půdy
k 1. 9. 2018, je nutné, aby pojistná smlouva měla svou účinnost nejpozději
k tomuto datu.
3. Je nutné, aby se se shodovaly údaje o produkci daného žadatele a dané
plodiny v žádostech o dotaci S.1.2. za rok 2018 a za rok 2017?
Ano. Pokud žadatel žádal o dotaci z dotačního programu S.1.2. na stejnou
krmnou plodinu i za sucho v roce 2017 nebo 2015, a produkci za jednotlivé
roky prokazoval svými doklady, je nutné, aby se tyto doklady o produkci –
výměra a produkce – pokud ji vykazuje stejnými doklady ve stejné formě
produkce, ve shodných letech shodovaly.
4. Započítává se do výše produkce TTP i pastva zvířat?
Ano. Do produkce TTP se započítává nejen výroba např. ve formě sklizně
zelené píce, sena nebo senáže apod., ale pokud žadatel hospodářská zvířata
pase i ve formě produkce spotřebované pastvou zvířat. Výnosy a přepočet
jednotlivých forem produkce na jednotnou formu např. na seno, sušinu
či zelenou píci si stanovuje žadatel sám dle jeho daných výrobních podmínek,
úživných poměrů půdy, počtu sečí či přepasení apod.
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5. Jaký je stanoven podíl „jetele“ u plodiny „jetel a jeho směsi“ a podíl
„vojtěšky“ u plodiny „vojtěška a její směsi“?
V Zásadách je uvedeno „jetel a jeho směsi“ a „vojtěška a její směsi“
bez uvedení výše podílu jetele či vojtěšky a dalších druhů rostlin z důvodu
nekontrolovatelnosti případného vymezení a vyhodnocení výnosů s různými
dalšími plodinami a jejich ocenění pro přílohu č. 2 a č. 5 Zásad. Jedná se
o všeobecné nastavení a je nutné, aby v názvu porostu figuroval jetel nebo
vojtěška.
6. Je možné žádat o dotaci v rámci dotačního programu S.1.2 na trávu
na orné půdě?
Tráva na orné půdě nebyla v rámci dotací na sucho v roce 2015 ani v roce
2017 nikdy podporována a nepočítá se s touto podporou ani v roce 2018.
U trávy pěstované na orné půdě nebyla v rámci Intersucha prokázána ztráta
na produkci jako u trav v rámci kultury TTP. Stejná otázka vyvstává u mnoha
dalších krmných plodin pěstovaných na orné půdě. Proto byly z důvodu
prokázání dopadů sucha v roce 2018 zařazeny další krmné plodiny tj. jetel
a vojtěška.
7. Je možné všechny VDJ hospodářských zvířat evidovaných na žadatele
použít na každou krmnou plodinu?
Ne. VDJ hospodářských zvířat evidované na žadatele lze použít pouze jednou
– tj. součet VDJ použitých na jednotlivé plodiny ke krmným účelům dle jejich
daných intenzit VDJ/ha musí být maximálně do výše VDJ uvedených
v dokladu vygenerovaného z portálu farmáře (např. VDJ použité na vojtěšku
+ VDJ použité na TTP = celkový počet VDJ evidovaných na žadatele).
Přičemž se musí zohlednit, že VDJ prasat lze uplatnit pouze na kukuřici
(kromě kukuřice na zrno) a VDJ koní lze uplatnit pouze na TTP.
8. Jakou formou je možné podat žádost, pokud jsou ha krmných plodin
evidovány na jedno IČO a VDJ hospodářských zvířat, jsou evidovány na
jiný subjekt?
Žádost se podává na jednotlivé IČO, přičemž na tento subjekt musí být
evidována zemědělská půda daných plodin ke krmným účelům v evidenci
půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) k 1. 9. 2018 a stejně tak na tento subjekt
musí být v ústřední evidenci hospodářských zvířat evidována hospodářská
zvířata k 31. 8. 2018. Nelze tak kombinovat různá IČO za ha zemědělské půdy
a za VDJ hospodářských zvířat.
9. Lze pro dotační program S.1.2. v roce 2018 použít kombinaci různých
dokladů o roční produkci dané plodiny?
Ano. V rámci prokázání produkce dané plodiny za rok 2018 a roky předchozí
lze v jednotlivých letech použít kombinaci v Zásadách uvedených dokladů – tj.
roční výkaz o sklizni zemědělských plodin pro ČSÚ nebo účetní či jiné doklady
žadatele prokazující dosaženou produkci dané plodiny v jednotlivých letech .
Tyto podklady musí obsahovat dopočet případné produkce plodin ke krmným
účelům z ploch, které nebyly a budou do konce roku 2018 ještě sklizeny
či spaseny.
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10. Kde na Portálu farmáře najdu generování dokladu o počtu chovaných
VDJ hospodářských zvířat k 31. 8. 2018?
Funkcionalita je dostupná na Portále farmáře pod odkazem Registr zvířat;
Vyhledávání a přehledy; Intenzita chovu nová; dále pak volba dotačního titulu
„Sucho 2018“.
Vlastní výpočet VDJ lze spustit stiskem tlačítka „Spustit výpočet
z předvypočtených dat“. Po ukončení výpočtu chovatel zobrazí podrobnosti
kliknutím na příslušnou ikonku ve sloupci „Detail“. V detailu výpočtu máte
možnost stiskem tlačítka „Export do PDF“ si zobrazit a následně vytisknout
dokument „Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat“ sloužící jako
nedílná příloha žádosti.
11. Kde na Portálu farmáře lze najít a generovat doklady prokazující plochu
zemědělské půdy a pěstovaných krmných plodin v roce 2018 a případně
předchozích letech?
Funkcionalita je dostupná na Portále farmáře pod odkazem Registr půdy –
LPIS; Spustit registr půdy - LPIS; Tisky; dále pak volba tisku č. 7. Přehled
obhospodařované půdy v členění na KÚ dle zákona č. 252/1997 Sb. k datu
1. 9. 2018 či tisku č. 8. Přehled DPB se zařazením do katastrálních území
k datu 1. 9. 2018; přičemž je uvedené datum nutné zadat a dokument
generovat ve formátu PDF. TTP je zde uvedeno a DPB, případně části DPB
ostatních krmných plodin je nutné zde dle Zásad zvýraznit a uvést příslušnou
výměru.
12. Jakým způsobem se rozlišuje kukuřice pěstovaná ke krmným účelům
a kukuřice pěstovaná pro tržní účely
Rozlišení se provádí v dokladech prokazující plochu pěstovaných krmných
plodin generovaných na Portálu farmáře – v Přehledu DPB se zařazením
do katastrálních území k datu 1. 9. 2018, kde DPB, případně části DPB je
nutné zde dle Zásad pro dotační program S.1.2. zvýraznit a uvést příslušnou
výměru kukuřice pěstované ke krmným účelům a v rámci dotačního programu
S.1.1., který bude v dohledné době vyhlašován, v Přehledu DPB se zařazením
do katastrálních území k datu 1. 9. 2018, kde je opět nutné DPB, případně
části DPB zvýraznit a uvést příslušnou výměru kukuřice pěstované k tržním
účelům (kukuřice na zrno).

V případě dalších dotazů či nejasností se obraťte přímo na pracovníky místně
příslušného oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, kteří budou žádost o dotaci
v rámci dotačního programu S.1.2. přijímat a administrovat a následně v rámci
jednání škodních komisí budou tyto žádosti schvalovat k poskytnutí dotace.
Případně Vám informace poskytne také pracovník odboru živočišných komodit
MZe Ing. Jan Vodička – tel. 221 812 656.
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