V Praze dne 4. 9. 2014

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz

Informace o mimořádných opatřeních pro odvětví ovoce a
zeleniny 2014
V souvislosti s ruskými omezeními na dovoz zemědělských produktů z Evropské unie (dále jen „EU“) se
Evropská komise rozhodla zavést zpětně od 18. 8. 2014 až do konce listopadu 2014 mimořádná opatření
na podporu sektoru ovoce a zeleniny. Dne 29. srpna 2014 vyšlo nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 932/2014, kterým se stanovují dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého
ovoce a zeleniny. V tomto nařízení jsou specifikovány podmínky mimořádných opatření reagujících na ruské
embargo. Nařízení také obsahuje maximální částky podpory na stahování z trhu pro produkty, které nejsou
uvedeny v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011. Následně byly Ministerstvem zemědělství
stanoveny maximální částky podpory na nesklízení a sklízení nezralého ovoce a zeleniny. Maximální částky
podpory naleznete v samostatném dokumentu.
Mimořádná opatření se vztahují na pěstitele rajčat, mrkve, bílého zelí, paprik, květáku, brokolice, okurek a
okurek nakládaček, hub, jablek, hrušek, švestek, bobulovin, stolních hroznů a kiwi. Evropská komise
vyčlenila z rozpočtu EU na tato mimořádná opatření částku 125 miliónů EUR (z toho 82 milionů EUR na
jablka a hrušky a 43 milionů na další produkty). Mimořádná opatření zahrnují stahování z trhu, nesklízení a
sklízení nezralého ovoce a zeleniny.
Pěstitelé výše zmíněných produktů mají možnost oznámit záměr o provádění některého z výše uvedených
opatření, tak aby mohla být realizována kontrola na místě, která je nezbytným podkladem pro následnou
žádost o podporu. Upozorňujeme však, že podání tzv. předběžného 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.
Mimořádná opatření se vztahují na tyto produkty:


Rajčata KN kódu 0702 00 00;



Mrkev KN kódu 0706 10 00;



Bílé zelí KN kódu 0704 90 10;



Papriky KN kódu 0709 60 10;



Květák KN kódu 0704 10 00 a brokolice KN kódu 0704 10 00;



Okurky KN kódu 0707 00 05;



Okurky nakládačky KN kódu 0707 00 90;



Houby druhu Agaricus KN kódu 0709 51 00;



Jablka KN kódu 0808 10;



Hrušky KN kódu 0808 30;
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Švestky KN kódu 0809 40 05;
Měkké ovoce KN kódu 0810 20 (maliny, ostružiny, moruše), 0810 30 (rybízy, angrešt) a 0810 40
(borůvky, brusinky)



Stolní hrozny KN kódu 0806 10 10;



Kiwi KN kódu 0810 50 00.

A. NESKLÍZENÍ OVOCE A ZELENINY


Možnosti využití

Nesklízením se dle čl. 84 b) nařízení Komise (EU) č. 534/2011, rozumí ukončení stávajícího produkčního
cyklu, kdy je produkt dobře vyvinutý a vykazuje uspokojivou a řádnou jakost. Nesklízeny mohou být pouze
jakostní produkty přítomné na poli, které jsou řádně vyvinuty, celkově zdravé, přiměřené a splňují
požadavky na prodejní jakost.
Nesklízení se řídí nařízením NK 543/2011 s tím, že zvláštním nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 932/2014 jsou stanoveny speciální podmínky pro nesklízení ve výše uvedeném období.


Žadatelé o podporu

OP mohou žádat o mimořádnou podporu na nesklízení, aniž by toto opatření bylo uvedeno v jejich
schváleném operačním programu.
Nečlenové OP mohou žádat o nesklízení samostatně na základě podané žádosti na Fond.


Určení produktů vymezených k nesklízení

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.


Podání předběžného oznámení o nesklízení

Oznámení o nesklízení podávají organizace producentů (dále jen “OP”) i nečlenové OP na formuláři
„Předběžné oznámení a žádost o kontrolu na místě“. Tento formulář je k dispozici na stránkách Fondu.
Nezbytnou součástí oznámení je i excelová tabulka předběžné oznámení rovněž ke stažení na stránkách
Fondu.
Formulář oznámení žadatel zašle na Fond, a to na všechny níže uvedené emailové adresy:
dagmar.haladova@szif.cz
pavla.nadenikova@szif.cz
libuse.vaverkova@szif.cz
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Žadatel dále vyčká na emailové sdělení Fondu o přijetí jeho předběžného oznámení, včetně informace o
nejbližším možném termínu kontroly na místě týkající se nesklízených produktů.


Kontrola na místě

Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. Produkty určené k nesklízení, musí být
pěstovány na řádně obhospodařované ploše, musí být řádně vyvinuty, celkově zdravé, přiměřené a splňující
požadavky na prodejní jakost.
Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem ovoce a zeleniny určené k nesklízení (např.
živnostenský list, výpis OR apod.) a dále 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.).


Žádost o podporu

Informace o podání žádosti o podporu budou upřesněny.

B. SKLÍZENÍ NEZRALÉ ZELENINY A OVOCE
 Možnosti využití
Sklízením nezralých produktů se rozumí dle čl. 84 a), NK 534/2011 sklízení nezralých neobchodovatelných
produktů, produkty nesmí být poškozeny ani klimatickými podmínkami ani chorobou, či jinak.
Sklízení nezralých produktů se řídí nařízením NK 543/2011 s tím, že zvláštním nařízením Komise v
přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 jsou stanoveny speciální podmínky pro sklízení nezralých produktů
ve výše uvedeném období.
 Žadatelé o podporu
OP mohou žádat o mimořádnou podporu na sklízení nezralého ovoce a zeleniny, aniž by toto opatření bylo
uvedeno v jejich schváleném operačním programu.
Nečlenové OP mohou žádat o sklízení nezralého ovoce a zeleniny samostatně na základě podané žádosti na
Fond.
 Určení produktů vymezených ke sklízení nezralého ovoce a zeleniny
Jako nezralé ovoce a zelenina mohou být sklízeny pouze produkty přítomné na poli.
 Podání předběžného oznámení o sklízení nezralého ovoce a zeleniny
Oznámení o sklízení nezralého ovoce a zeleniny podávají OP i nečlenové OP na formuláři „Předběžné
oznámení a žádost o kontrolu na místě“. Tento formulář je k dispozici na stránkách Fondu. Součástí žádosti
je i excelová tabulka předběžné oznámení rovněž ke stažení na stránkách Fondu.
Formulář oznámení žadatel zašle na Fond, a to na všechny níže uvedené emailové adresy:
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dagmar.haladova@szif.cz
pavla.nadenikova@szif.cz
libuse.vaverkova@szif.cz
Žadatel dále vyčká na emailové sdělení Fondu o přijetí jeho předběžného oznámení, včetně informace o
nejbližším možném termínu kontroly na místě týkající se sklízení nezralých produktů.
 Kontrola na místě
Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. Produkty určené ke sklízení, musí být
pěstovány na řádně obhospodařované ploše a musí být ještě nezralé.
Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem produktů (např. živnostenský list, výpis OR apod.) a
dále prokázat, že daný 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.).
 Žádost o podporu
Informace o podání žádosti o podporu budou upřesněny.

C. STAHOVÁNÍ Z TRHU


Možnosti využití – stahování z trhu

Stahování z trhu se řídí pravidly v oddíle 2 nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a dodatkem č. 2/2010 k
Vnitrostátní strategii ČR pro sektor ovoce a zeleniny s tím, že zvláštním nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 932/2014 jsou stanoveny speciální podmínky pro stahování z trhu ve výše uvedeném
období.
 Určení produktů
Stahování produktů z trhu je možno provádět tzv. „volnou distribucí“, která umožňuje bezplatné rozdělení
stažených produktů do specifikovaných zařízení (školy, domy seniorů) nebo je lze postoupit
zpracovatelskému průmyslu, tj. k destilaci na alkohol (který se však použije výhradně pro průmyslové nebo
energetické účely) nebo na výrobu bioplynu. Pokud není možné stažené produkty umístit těmto
odběratelům a pokud z různých důvodů nevhodnosti technologického zpracování jednotlivých druhů ovoce
a zeleniny 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.


Žadatelé o podporu

OP mohou žádat o mimořádnou podporu na stažení produktů z trhu, aniž by toto opatření bylo uvedeno
v jejich schváleném operačním programu.
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Nečlenové OP mohou žádat 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 příp. množství zeleniny a ovoce určené ke stažení, uvedení
jakosti, prohlášení, že se jedná o produkci vypěstovanou producentem – nečlenem OP na území České
republiky, závazek OP, že podpora, která nečlenovi OP náleží, mu bude řádně vyplacena.
Staženy mohou být pouze jakostní produkty odpovídající obchodním normám dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Komise (EU) č. 543/2011, které jsou sklizeny. Předání
staženého ovoce a zeleniny 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.


Podání Předběžného oznámení a žádosti o kontrolu na místě

Předběžné oznámení spojené s žádostí o kontrolu na místě může být podáno pouze prostřednictvím OP a
musí být podáno na formuláři „Předběžné oznámení a žádost o kontrolu na místě“. Tento formulář je
k dispozici na webových stránkách Fondu včetně excelová tabulka předběžné oznámení.
Formulář oznámení včetně přílohy žadatel zašle na Fond, a to současně na všechny níže uvedené emailové
adresy:
dagmar.haladova@szif.cz
pavla.nadenikova@szif.cz
libuse.vaverkova@szif.cz
OP dále vyčká na emailové sdělení Fondu o přijetí jejího předběžného oznámení, včetně informace o
nejbližším možném termínu kontroly na místě týkající se stahovaných produktů.


Kontrola na místě

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 zeleniny určené ke stažení (např.
živnostenský list, výpis z OR apod.) a dále 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.).


Žádost o podporu

Informace o podání žádosti o podporu budou upřesněny.
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Tyto informace nejsou právně závazné.

Kontaktní údaje:
Ing. Dagmar Haladová
Tel: +420 222 871 442, e-mail: dagmar.haladova@szif.cz
Ing. Pavla Jirušová (Nádeníková)
Tel: +420 222 871 344, e-mail: pavla.jirusova@szif.cz
Libuše Vaverková
Tel: +420 222 871 401, e-mail: libuse.vaverkova@szif.cz
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