Metodický pokyn pro žadatele o dotace na zmírnění škod
způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci
v okrasných a ovocných školkách v roce 2018
Nárok na odškodnění budou mít pěstitelé: pšenice jarní, ječmene jarního, kukuřice
na zrno, ovsa, slunečnice, máku, cukrové řepy, brambor konzumních pozdních,
brambor k výrobě škrobu, hrachu, bobu, sóji, lupiny, chmelu, zeleniny (uvedené
v Zásadách v kategoriích I. až V.) a školkařských výpěstků (uvedených v Zásadách).
Podpory budou sloužit k částečnému zmírnění ztrát těch pěstitelů, kterým se v důsledku
sucha v roce 2018 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) či pokud jejich
katastrální území bylo vyhodnoceno u dané plodiny jako suchem postižená oblast.
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, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním
materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018“ č. j. 62148/2018-MZE-17221
(dále jen „Zásady“),
zveřejněny na internetových stránkách MZe dne 14. 12. 2018 na adrese:
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-3.html
1) Podání žádosti 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 16. 1. 2019 do 25. 1. 2019 včetně 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 Zásad. V žádosti
žadatel dokládá své identifikační údaje a dále údaje a informace uvedené v odstavci „Obsah
žádosti" a v příslušných tabulkách.
Požaduje-li žadatel dotaci na více plodin v rámci jedné žádosti, doloží vyplněné tabulky
zvlášť pro každou plodinu.
Žadatel doloží vyplněnou tabulku pro každou kategorii zeleniny (I až V) zvlášť, pokud je
obsažena v žádosti, nikoliv pro jednotlivé druhy zeleniny.
Žadatel doloží vyplněnou tabulku pro každou skupinu školkařských výpěstků zvlášť.
Žadatel může doložit tabulku č. 1 pouze pro plodiny uvedené v příloze č. 3 části E Zásad,
u kterých je postižené katastrální území uvedeno v seznamech poškozených katastrálních
území A až K (přílohy Zásad). U ostatních katastrálních území či v případě skutečného
vyššího poškození dané plodiny může žadatel doložit pouze tabulku č. 2.
Pokud žadatel žádá o dotaci na plodiny prokázáním produkce na základě územní
příslušnosti dílu půdního bloku (dále jen „DPB“), příp. části DPB do více katastrálních
území uvedených v přílohách Zásad, pak žadatel vyplní pro danou plodinu tabulku č. 1 zvlášť
pro každou sazbu dotace.
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2) Žádost
Doklady o škodách
Za účelem doložení škod jsou součástí žádosti mj. i doklady o roční produkci v tunách
(kusech) poškozené plodiny v období předcházejících 3 let nebo o tříletém průměru
založeném na období předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční
produkce se z výpočtu vyloučí. Žadatel může doložit nulovou produkci, ale musí splnit
podmínku minimální výměry pěstované tržní plodiny, na kterou je požadována dotace, 1 ha
a zároveň výměra tržní plodiny ve všech srovnávaných letech musí být minimálně 1 ha. Tato
podmínka se netýká škod na produkci v okrasných a ovocných školkách. V případě zeleniny
se požadovaná plocha výměry 1 ha posuzuje jednotlivě pro každou kategorii zeleniny
(I až V), pokud je obsažena v žádosti. Tyto doklady nepředkládá žadatel, který škodu
na plodinách uvedených v příloze č. 3 části E Zásad prokazuje na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do stanovených katastrálních území – za využití tabulky
č. 1 v části C Zásad, přičemž škody budou kompenzovány pouze těm pěstitelům, u nichž
došlo k poškození plodin v rozsahu větším než 30 %. Pokud žadatel neprokáže škodu,
nebude mu dotace poskytnuta.
Jako tyto doklady slouží roční výkazy o sklizni zemědělských plodin hlášené ČSÚ případně
účetní doklady prokazující dosaženou úroveň produkce v tunách (kusech) za dané období.
V případě, že žadatel nedisponuje uvedenými doklady, tak doloží jiné doklady prokazující
dosaženou úroveň produkce v tunách (kusech) za dané období. V případě, že žadatel
prokazuje vlastní dosaženou úroveň produkce tržní plodiny v tunách (kusech)
prostřednictvím daňových dokladů, doloží soupis těchto daňových dokladů (faktur
a paragonů) za každou tržní plodinu a pro každý rok deklarovaného období dle vzoru v části
C Zásad. Soupis daňových dokladů předkládá pouze žadatel, který použije tabulku č. 2
v části C Zásad a doloží 5 a více daňových dokladů.
Za brambory konzumní pozdní lze považovat pouze brambory, které jsou doloženy fakturami
s termínem prodeje od 1. 8. 2018.
U brambor k výrobě škrobu lze jako doklad o roční produkci v tunách použít potvrzení
od výrobce škrobu s uvedeným množstvím dodaných brambor.
U cukrové řepy lze jako doklad o roční produkci v tunách použít potvrzení od cukrovaru
s uvedeným množstvím dodané cukrové řepy.
U máku může žadatel doložit Hlášení o roční sklizni osoby pěstující mák setý, ve kterém
je uvedeno množství sklizeného semene máku setého v kg, jež zasílá na Celní úřad.
U ovocných i okrasných školek lze jako doklad o roční produkci v tunách použít také
inventury.
Tabulky č. 1 a č. 2 části C Zásad
V případě, že poškozené porosty žadatele příslušné tržní plodiny na základě územní
příslušnosti DPB, příp. částí DPB, spadají do suchem poškozených katastrálních území,
kde byl stanoven rozsah poškození ve výši od 30,01 %, stanovených v příloze č. 3 v části E
Zásad, žadatel vyplní tabulku č. 1, ke které neprokazuje výši škody v % na základě vlastní
dosažené produkce. Nedokládá doklady o výši produkce za rok 2018 ani předchozí roky.
Je nutný pouze doklad o výměře pěstované tržní plodiny za rok 2018.
Žadatel může doložit pouze tabulku č. 1 i v případě, že pouze část ploch poškozeného porostu
tržní plodiny žadatele lze zařadit na základě územní příslušnosti DPB, příp. části DPB,
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do suchem poškozených katastrálních území, kde byl stanoven rozsah poškození ve výši
od 30,01 % dle přílohy č. 3 v části E Zásad.
V případě, že poškozené porosty tržní plodiny žadatele nelze zařadit na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do katastrálních území, kde byl stanoven rozsah
poškození ve výši od 30,01 % dle přílohy č. 3 v části E Zásad podle předchozího odstavce,
prokáže výši škody v % na základě vlastní dosažené produkce. V tomto případě musí
žadatel do tabulky č. 2 uvést veškeré plochy dané tržní plodiny pěstované žadatelem,
kromě ploch na kterých byl prokázán výskyt sucha v rozsahu poškození ve výši od 30,01 %
dle přílohy č. 3 v části E Zásad, podle předchozího odstavce.
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO v období mezi 1. 1. 2015 včetně
a 31. 12. 2015 včetně, k propočtu škod použije údaje o průměrné roční produkci na hektar
v Kč poškozené tržní plodiny za roky 2016 a 2017 a rok 2018.
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2015, k výpočtu škod
žadatel použije údaje o roční produkci na hektar v Kč poškozené tržní plodiny za rok 2017
a rok 2018.
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2015 a pokud
příslušnou plodinu v roce 2017 nepěstoval či nemá údaje o sklizni z roku 2017 z důvodu,
že stav porostu neumožňoval sklizeň plodiny, jako údaj o celkové produkci v Kč v roce 2017
použije výsledek výpočtu: počet ha příslušné tržní plodiny pěstované v roce 2017
vynásobeno hodnotou průměrného výnosu příslušné tržní plodiny v roce 2017 v t/ha (ks/ha)
z přílohy č. 4 v části E Zásad vynásobeno hodnotou průměrné realizační ceny pro rok 2017
v Kč/t (Kč/ks) pro příslušnou tržní plodinu uvedenou v Příloze č. 2 v části E Zásad. Pokud
žadatel nedisponuje hodnotou počtu ha příslušné tržní plodiny pěstované v roce 2017
z důvodu, že zahájil činnost až v roce 2018, tak uvede do tabulky č. 2 v poli A4 v roce 2017
plochu 1 ha, na tuto situaci upozorní připsáním informace do čestného prohlášení, které je
součástí žádosti.
V případě, že měl žadatel škodu vyšší, než je v daném katastrálním území přílohou
č. 3 v části E Zásad stanovena, a doložil tabulku č. 2, musí žadatel do tabulky č. 2
uvést veškeré plochy dané tržní plodiny pěstované žadatelem v roce 2018, kromě ploch
na kterých byl v roce 2018 prokázán výskyt sucha v rozsahu poškození ve výši od 30,01 %
dle přílohy č. 3 v části E Zásad a na tyto plochy žadatel požádal náhradu škody tabulkou č. 1
v části C Zásad.
Použití tabulky č. 1 v žádosti lze pro danou tržní plodinu kombinovat s použitím tabulky
č. 2. V tomto případě musí žadatel vyplnit do tabulky č. 2 do pole A11 v roce 2018 veškerou
výměru dané plodiny žadatelem pěstované. Při výpočtu v poli B2 uvede veškerou zbývající
výměru dané tržní plodiny pěstované žadatelem, kromě výměry dané plodiny, kterou uvedl
v tabulce č. 1 nebo v tabulkách č. 1. V poli C3 musí být uveden součet požadavků
na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč (pole B4) ze všech tabulek č. 1
a č. 2 a případného pojistného plnění či jiných plateb vztahujících se k dané plodině.
Tabulku č. 3 musí žadatel doložit vždy.
Příklad 1:
Všechny plochy poškozeného porostu tržní plodiny žadatele lze zařadit na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území. Žadatel
vyplní jednu tabulku č. 1 nebo dvě tabulky č. 1 dle příslušné sazby dotace. V tabulce č. 1
nebo tabulkách č. 1 uvede veškeré plochy dané tržní plodiny žadatelem pěstované, v poli B2
pouze plochy požadované.
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Příklad 2:
Žádné plochy poškozeného porostu tržní plodiny žadatele nelze zařadit na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území. Žadatel vyplní
jednu tabulku č. 2. V tabulce č. 2 uvede veškeré plochy dané tržní plodiny žadatelem pěstované.
Příklad 3:
Část ploch poškozeného porostu tržní plodiny žadatele lze zařadit na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území a zbývající
část ploch poškozeného porostu tržní plodiny žadatele nelze zařadit na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území, ale ztráta
suchem zde byla. Zde jsou možné způsoby doložení škody:
- Žadatel vyplní jednu tabulku č. 1 nebo dvě tabulky č. 1 dle příslušné sazby dotace.
V tabulce č. 1 nebo tabulkách č. 1 uvede výměru všech DPB, příp. části DPB, na kterých
je daná tržní plodina pěstovaná, spadající do příslušných suchem poškozených
katastrálních území. Na zbytek plochy nežádá.
- Žadatel vyplní jednu tabulku č. 1 nebo dvě tabulky č. 1 dle příslušné sazby dotace
a také tabulku č. 2. V tabulce č. 1 nebo tabulkách č. 1 uvede výměru všech DPB, příp.
části DPB, na kterých je daná tržní plodina pěstovaná, spadající do příslušných suchem
poškozených katastrálních území. V tabulce č. 2 žadatel musí prokázat stanovený pokles
produkce v rámci veškeré plochy dané tržní plodiny pěstované žadatelem. Při výpočtu
požadavku dotace žadatel uvede do řádku B2 pouze plochy dané tržní plodiny pěstované
žadatelem kromě těch ploch, které uvedl v tabulce č. 1 nebo v tabulkách č. 1.
- Žadatel vyplní jednu tabulku č. 2. V tabulce č. 2 uvede veškeré plochy dané tržní plodiny
žadatelem pěstované. Tuto variantu žadatel využije v případě, kdy na základě územní
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území
a vyplnění tabulky č. 2 dojde k závěru, že se sazby dotace shodují.
K vyjádření produkce na hektar v Kč se použijí průměrné realizační ceny uvedené
v příloze č. 2 v části E Zásad.
Doklady o výměře pěstovaných plodin
Minimální požadovaná výměra pěstované plodiny je 1 ha a zároveň výměra pěstované
plodiny ve všech srovnávaných letech musí být minimálně 1 ha. Tato podmínka se netýká
škod na produkci v okrasných a ovocných školkách (žadatel může žádat o dotaci i přesto,
že celková výměra ovocné nebo okrasné školky je menší než 1 ha). V případě zeleniny
se požadovaná plocha výměry 1 ha posuzuje jednotlivě pro každou kategorii zeleniny (I až
V), pokud je obsažena v žádosti.
Tržní plodiny (netýká se školek) musí být pěstovány na DPB s kulturou orná půda (R).
Žadatel doloží k žádosti doklady prokazující plochu pěstovaných tržních plodin v roce
2018 vygenerované na Portálu farmáře a vytištěné ve formátu PDF:
- informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) – Přehled DPB
se zařazením do katastrálních území ke dni 1. 9. 2018. Ve výpisu žadatel zvýrazní
všechny DPB, příp. části DPB, na kterých byla tržní plodina pěstována. K zvýrazněné
části DPB žadatel uvede příslušnou výměru. Dále žadatel do výpisu uvede celkovou
výměru všech DPB, příp. částí DPB, na kterých byla tržní plodina pěstována. V případě,
že žadatel použije tabulku č. 1 v části C Zásad, do výpisu uvede celkovou výměru DPB,
příp. částí DPB, za jednotlivá katastrální území, na základě kterých žádá,
- výše uvedený výpis lze nahradit z LPIS vygenerovaným výpisem - Přehled plodin dle
jednotné žádosti v členění na katastrální území s nárokem na náhradu za sucho v rámci
DT S.1.1. za rok 2018.
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Ovocné a okrasné školky:
Žadatel doloží informativní výpis z LPIS - Přehled DPB se zařazením do katastrálních území
ke dni 1. 9. 2018:
- ve výpisu žadatel zvýrazní všechny DPB, příp. části DPB, na kterých byla pěstována
příslušná skupina školkařských výpěstků, tj. DPB s kulturou školka (K) nebo s kulturou
orná půda (R) nebo s jinou kulturou (J, O). K zvýrazněné části DPB žadatel uvede
příslušnou výměru. Dále žadatel do výpisu uvede celkovou výměru všech DPB, příp. částí
DPB, na kterých byla pěstována příslušná skupina školkařských výpěstků. V případě, že
žadatel použije tabulku č. 1 v části C Zásad, do výpisu uvede celkovou výměru DPB, příp.
částí DPB, za jednotlivá katastrální území, na základě kterých žádá,
- v případě množitelských porostů jahodníku bude žadatel postupovat obdobně, k DPB, kde
je uveden jahodník, žadatel uvede příslušnou výměru plochy, na které pěstuje
množitelský porost, případně doloží doklady ÚKZÚZ s údaji o výměře množitelského
porostu (např. oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu,
žádost o uznání rozmnožovacího materiálu),
- v případě kontejnerovny, skleníku, doloží ortofotomapu z LPIS s vyznačením plochy
kontejnerovny, skleníku, školky, s uvedením výměry vyznačené plochy a s uvedením
příslušného katastrálního území, případně doloží doklady ÚKZÚZ k soustavné
rostlinolékařské kontrole s údaji o výměře.
Žadatel dále doloží doklady prokazující plochu pěstované tržní plodiny v ostatních letech
(mimo roku 2018) vygenerované na Portálu farmáře a vytištěné ve formátu PDF, jež předkládá
žadatel, který použije tabulku č. 2 v části C Zásad:
- informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) – Přehled
obhospodařované půdy v členění na KÚ dle zákona č. 252/1997 Sb. k datu 1. 9. příslušného
roku. Do výpisu uvede celkovou výměru všech DPB, příp. části DPB, na kterých byla tržní
plodina pěstována.
Doklady o pojištění, pojistném plnění a jiných platbách na předmět dotace
Žadatel doloží doklady o pojištění zemědělských plodin s pojistnou ochranou vztahující se
alespoň na 50 % celkové výměry dané plodiny, na kterou je žádána podpora, nebo doklady
o pojištění zemědělských plodin s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry
zemědělské půdy celého zemědělského podniku. V případě nedoložení takového dokladu nebo
dokladu o nepojistitelnosti dané plodiny vůči nepříznivým klimatickým jevům bude žadateli
finanční náhrada snížena o 50 %. Za doklad o nepojistitelnosti vůči nepříznivým klimatickým
jevům nelze uznat doklad o nepojistitelnosti vůči suchu.
V případě doložení dokladu o nepojistitelnosti je nezbytně nutné zohlednit skutečnost, že
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 vyhlašován tento
dotační program). Plodiny, 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.
Žadatel dále doloží doklady o pojistném plnění či jiných platbách obdržených na předmět
dotace v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými suchem
v roce 2018.
V případě doložení obdrženého pojistného plnění či jiných plateb vztahujících se k dané
plodině musí použít k výpočtu výše dotace u tržních plodin pouze tabulku č. 2.
3) Stanovení výše škody a dotace
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Ke stanovení výše škody a požadované dotace žadatel vyplní za každou plodinu, na kterou
je požadována dotace, příslušné tabulky samostatně.
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 50 % - sazba ve výši do 10 %
normativních nákladů,
b) při poškození v rozsahu větším než 50 % - sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.
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 %.
Vypočtená výše dotace nesmí v součtu s případným obdrženým pojistným plněním či jiných
plateb vztahujících se k dané plodině přesahovat 80 % z výše škody v Kč dané plodiny.
V opačném případě bude výše dotace následně snížena tak, aby v součtu s případným
obdrženým pojistným plněním či jiných plateb vztahujícím se k dané plodině splňovala podmínku
nepřesáhnutí náhrady maximálně 80 % výše škody vyjádřené v Kč. Tato podmínka se vztahuje
též na případný součet všech požadavků na dotaci pro danou plodinu po zhodnocení úrovně
pojistné ochrany v Kč z polí B4 ze všech tabulek č. 1 a č. 2 při prokazování škody dané plodiny.

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 objem vyčleněných finančních
prostředků ze státního rozpočtu.

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.
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