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Zásady, 

 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 

 

 

Čj.: 62148/2018-17221 

 

Část A. 

Obecné podmínky 

 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě Usnesení vlády České republiky 
k řešení zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním 
materiálu lesních dřevin v roce 2018 ze dne 24. 10. 2018 č. 689 a v souladu s § 7 zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále 
jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady, 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 (dále jen „Zásady“). 

 
 
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí: 

a) dotace lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje níže uvedené podmínky 
a podmínky uvedené u programu,  

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, subjekty v působnosti Ministerstva 
obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 
vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj, 

e) žadatelem může být Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno, Krajské školní hospodářství České Budějovice, Střední rybářská škola  
a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, školní podniky, statky 
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a školní hospodářství poskytující praktickou výuku žákům ve skupině oborů  
– 29 Potravinářství, 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství, 

f) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo 
na 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 a fondů EU, 

g) žadatelem nemůže být podnik v obtížích ve smyslu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie 
ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
na období 2014 až 2020 (dále jen „Pokyny“), což neplatí pro podniky, které se do obtíží 
dostaly v důsledku sucha v roce 2018; důkazní břemeno v tomto případě leží na straně 
žadatele“, 

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

i) žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v části 
C, D Zásad, včetně čestného prohlášení v části C, D Zásad a další údaje a informace 
uvedené v odstavci „Obsah žádosti" a v příslušných tabulkách. Žadatel je povinen uvést 
požadované údaje úplně a pravdivě. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad  
o registraci k  podnikání ve vztahu k předmětu dotace), výpis z LPIS, případně výpis  
z IZR je možno doložit výpisem pořízeným dálkovým přístupem, na kterém žadatel svým 
podpisem potvrdí správnost uvedených údajů v souladu s bodem 2. a),  

j) veškeré přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají v originále. 
Další přílohy dle specifikace jednotlivých programů se dokládají v kopii, pokud není 
uvedeno jinak, 

k) pro objektivní posouzení žádosti si MZe (popř. Státní zemědělský intervenční fond - dále 
jen „SZIF“ na základě pověření) může vyžádat doplňující údaje a doklady, a to kdykoliv  
v průběhu řízení, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozp. 
pravidel), 

l) žádost se podává v jednom vyhotovení na příslušné pracoviště SZIF, a to podle sídla 
firmy (u právnické osoby) nebo podle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Přijímání 
žádostí bude zahájeno dne 16. 1. 2019. K žádosti podané před začátkem příjmu žádostí 

se nepřihlíží. Každou žádost doplní příslušný pracovník SZIF datem, hodinou a minutou 
přijetí a žádost zaeviduje. Trpí-li žádost vadami, vyzve MZe (popř. SZIF, na základě 
pověření) žadatele k odstranění vad a nedostatků. K tomu poskytne žadateli přiměřenou 
lhůtu. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle předchozí věty, MZe řízení  
o žádosti usnesením zastaví (§ 14k odst. 2 rozpočtových pravidel). 

MZe může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené 
žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje se 
následně upravená žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel). 

 

Ukončení přijímání žádostí je: Program: 

dne 25. 1. 2019 včetně 

S.1.1.  Zmírnění škod způsobených suchem  
na zemědělských plodinách pěstovaných 
převážně pro tržní účely a na produkci 
v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 

 

S.2.     Zmírnění škod způsobených suchem  
na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních 
školkách v roce 2018 
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Poznámka:   
Žádosti budou osobně předány na příslušné pracoviště SZIF oprávněnou osobou, případně 
zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.  

 

m) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V případě 
zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí MZe řízení zastaví usnesením 

podle § 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel, 

n) MZe zastaví řízení o žádosti rovněž v případě, kdy žadatel neodpovídá okruhu 
oprávněných žadatelů o dotaci podle těchto Zásad (§ 14j odst. 4 písm. b) rozpočtových 
pravidel), 
 

o) účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel, 
 

p) žadatel si je vědom, že údaje z této žádosti budou zpracovávány v listinné i elektronické 
formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví Státního 
zemědělského intervenčního fondu i MZe. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle směrnice 95/46/ES. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
jsou ode dne účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.mze.cz. 

 

 

2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace: 

a) žadatel (v případě poskytnutí finančních prostředků dále jen „příjemce dotace“) 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 (dále jen 
„rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen oznámit změny SZIF a doložit je.  
Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků, 

b) požadavek na dotaci za každou plodinu zvlášť se zaokrouhluje na celé koruny směrem 
dolů (ne matematicky), 

c) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo 
splní v rozsahu a do termínu, který je stanoven v rozhodnutí, 

d) v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla 
poskytnuta dotace, může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 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 finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí, 

e) zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí  
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, MZe řízení zastaví, pokud v řízení 
nepokračují právní nástupci,  

f) změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce dotace 
povinen neprodleně oznámit MZe, 

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

h) žadatel je povinen se podrobně seznámit se Zásadami.  

http://www.mze.cz/
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3. Poskytování dotací: 

a) dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené 
Zásadami. Žádosti o dotaci 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, což neplatí pro podniky, které se do obtíží dostaly v důsledku sucha v roce 
2018, 

d) u každého jednotlivého programu, kde je sazba dotace stanovena do určité částky, MZe 
zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba dotace, 

e) při poskytování dotací se postupuje podle rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, s výjimkou ustanovení vyloučených podle § 14q 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 dosud 
nesplacený inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise, jímž je podpora 
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 

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 na období 2014 až 2020, 

i) pro účely dotace není uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet 
pohledávek), 

j) na dotaci není právní nárok, 

k) v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání se považuje 
dotace, která byla poskytnuta následně ve výši skutečných nákladů, za finančně 
vypořádanou a není třeba poskytovateli (MZe) zasílat její vypořádání, 

l) plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „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 v úrovni bez DPH 
u plátců DPH. U nákladů použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady 
hradí včetně DPH. 

 

 

4. Vydání rozhodnutí: 

a) MZe vydává rozhodnutí, kterým:  

- dotaci zcela poskytne, 

- žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne, nebo 

- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne. 
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b) rozhodnutí se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každý stejnopis má hodnotu originálu. 
Jeden stejnopis obdrží příjemce dotace, jeden stejnopis si ponechá příslušný útvar MZe, 
který rozhodnutí vydal a jeden stejnopis obdrží odbor účetnictví a statistiky k proplacení,  

c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé 
Kč směrem dolů, 

d) 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,   

e) proti rozhodnutí MZe není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští, 
přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) 
správního řádu. 

 

 

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje: 

 název a adresu poskytovatele, 

 den vydání rozhodnutí, 

 označení příjemce dotace:  

pokud je příjemcem fyzická osoba (dále jen „FO“): 

- jméno a příjmení (dále jen „jméno"), 

- datum narození a rodné číslo, 

- adresa trvalého pobytu, 

pokud je příjemcem právnická osoba (dále jen „PO“): 

- název/obchodní firma, 

- sídlo, 

 identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace, bylo-li přiděleno 

 bankovní spojení příjemce dotace, 

 účel, na který je dotace poskytována, 

 kód a název programu, 

 celkovou výši dotace: 

- propočtená výše škody,  

- stanovená sazba dotace, 

- celková výše poskytnuté dotace, 

 podmínky použití dotace a další ustanovení: 

a) 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,  
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b) že příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré 
doklady, týkající se poskytnuté dotace, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

c) že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla 
poskytnuta dotace, může být zahájeno řízení o odnětí dotace 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) 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, 

e) podmínky uvedené v Zásadách u programu S.1.1. a S.2. 

f) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,  

g) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z rozhodnutí 
v rozsahu: jméno, příjmení a rok narození, (název obchodní firmy), obec, kde má 
příjemce 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. 5 rozpočtových pravidel), a způsob stanovení výše odvodu  
za porušení rozpočtové kázně v případě porušení těchto podmínek podle § 44a odst. 
4 písm. a) rozpočtových pravidel,  

i) ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise zjistí, že dotační program  
či podprogram 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. Rozhodnutí o zamítnutí dotace obsahuje: 

- obecné náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu 

- odůvodnění zamítnutí žádosti o dotaci 

 

 

7. Rozhodnutí o částečném poskytnutí dotace a současném částečném zamítnutí 

    žádosti obsahuje: 

- náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace ve vztahu k přiznané části dotace 

- náležitosti rozhodnutí o zamítnutí dotace ve vztahu k zamítnuté části dotace 

 

 

8. Změna rozhodnutí a nové rozhodnutí: 

a) na základě žádosti příjemce dotace může MZe rozhodnout o změně práv a povinností 
podle § 14 odst. 4 písm. c) a e) – j) rozpočtových pravidel (zejména výše poskytované 
částky, popř. další práva a povinnosti), 
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b) žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které byla pravomocně 
zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti 
vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel. Takovému rozhodnutí může 
předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (doplnění 
podkladů na vyžádání MZe, úprava žádosti na doporučení MZe). 

 

 

9. 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. 

 

 

10. 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 subjekty oprávněné provádět 
kontrolní činnost. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU, zejména Evropská 
komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr, 

b) předmětem kontroly je zejména správnost údajů uvedených v žádosti,  

c) kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, 

d) provádí-li kontrolu MZe nebo SZIF, oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly. 
O provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech stejnopisech, každý 

stejnopis má hodnotu originálu. Po jednom stejnopisu obdrží kontrolovaný příjemce 
dotace, kontrolní orgán a příslušný útvar MZe,  

e) v případě nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím postupuje MZe podle § 14f 
rozpočtových pravidel včetně oznámení  rozsahu neplnění podmínek poskytnutí dotace 
a z toho vyplývajícího objemu 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.  
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11. Závěrečná ustanovení: 

a) MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotaci Ministerstvu financí do konce  
 roku 2020, 

b) MZe je povinno zaznamenat údaje o poskytnutých dotacích a jejich příjemcích 
v centrální evidenci dotací (§ 75b rozpočtových pravidel), 

c) MZe je povinno zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných podpor 
údaje o veřejné podpoře poskytnuté od 1. 7. 20161 na základě Pokynů, a to do 6 měsíců 
ode dne poskytnutí této podpory, 

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

e)  dotační program byl schválen Evropskou komisí dne 8. března 2018 jako podpora  
 č. SA.48678 (2017/N), 

f)  v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad, 

g)  v souladu s požadavky Evropské komise bude podpora poskytnuta nejdéle do 4 let  
 po události. 

 

Část B. 

Dotační program 

 
 
S.1.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 

 plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci 
 v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 

 
Účel: Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných 

převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018. 
 
Předmět dotace: Škody na porostech zemědělských plodin pěstovaných převážně pro tržní 

účely (dále jen „tržní plodiny“) a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 
2018 uvedených v příloze č. 1 v části E Zásad. 

 
Subjekt dotace: Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění), podnikající v zemědělské výrobě.  
 
Forma dotace: Dotace do hospodářského výsledku. 

 
Výše dotace: Ministerstvem zemědělství propočtená výše dotace dle normativních nákladů 

(příloha č. 1 v části E Zásad) na základě výše škod  uvedených v protokolu 
o zjištěných škodách, a to v následujících intervalech:    

 
a) škody od 30,01 % do 50,00 %            dotace ve výši do 10 % normativních nákladů  
b) škody od 50,01 % do 100,00 %                dotace ve výši do 20 % normativních nákladů 
 

                                                
1 Požadavek transparentnosti stanovený v body (128) až (132)  Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a

 
lesnictví a ve venkovských oblastech na 

období 2014 až 2020
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Poznámka: 
Výše dotace a sazby dotace budou po přijetí všech podaných žádostí upraveny tak, aby 
celkový objem přiznaných finančních prostředků zohledňoval objem vyčleněných finančních 
prostředků ze státního rozpočtu.   
 
Poznámky: 

 
a) Škodou se rozumí pokles produkce na hektar vyjádřený v Kč oproti průměrné roční 

produkci na hektar v Kč poškozené plodiny dotyčného žadatele v období předcházejících 
3 let nebo oproti tříletému průměru produkce na hektar v Kč založenému na období 
předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce  
na hektar v Kč za období předcházejících 5 let se z výpočtu vyloučí.   
 
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO v období mezi 1. 1. 2015 včetně 
a 31. 12. 2015 včetně, k výpočtu škod se použijí údaje o průměrné roční produkci  
na hektar v Kč poškozené plodiny za roky 2016 a 2017.  
 
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2015, k propočtu 
škod žadatel použije údaje o roční produkci na hektar v Kč poškozené plodiny za rok 
2017. 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 plodiny pěstované v roce 2017 (pokud 
plodinu nepěstoval uvede hodnotu 1 ha) vynásobeno hodnotou průměrného výnosu 
příslušné plodiny v roce 2017 v t/ha nebo ks/ha v případě školkařských výpěstků z přílohy 
č. 4 v části E Zásad vynásobeno hodnotou průměrné realizační ceny pro rok 2017 v Kč/t 
nebo Kč/ks pro příslušnou plodinu uvedenou v příloze č. 2 v části E Zásad. 
 

b) K vyjádření produkce na hektar v Kč se použijí průměrné realizační ceny uvedené 
v příloze č. 2 v části E Zásad. Pokud žadatel neprokáže škodu, nebude mu dotace 
poskytnuta. 
 

c) U škod může dojít k prokázání produkce na základě územní příslušnosti dílu půdního 
bloku DPB (dále jen „DPB“), příp. části DPB do suchem poškozených katastrálních území.  
 
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 v části C Zásad.  
 
V případě, že poškozené porosty příslušné 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 předchozí 
věty, prokáže výši škody v % na základě vlastní dosažené produkce. Žadatel vyplní 
tabulku č. 2 v části C Zásad způsobem, který je uveden v písm. a). V tomto případě musí 
žadatel do tabulky č. 2 v části C Zásad uvést veškeré plochy dané 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 měl žadatel škodu vyšší, než je v daném katastrálním území přílohou  
č. 3 v části E Zásad stanovena, musí žadatel při prokazování škody tabulkou č. 2  
do tabulky č. 2 části C Zásad uvést veškeré plochy dané 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 2. odstavce písm. c). 
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d) Dotace je přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění 
zemědělských plodin na škody způsobené nepříznivými klimatickými jevy pro rok 2018 
s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % celkové výměry dané plodiny,  
na kterou je žádána podpora nebo s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % 
výměry zemědělské půdy evidované na žadatele ke dni 1. 9. 2018 v evidenci půdy  
dle uživatelských vztahů (LPIS). Při nedoložení takového dokladu nebo dokladu  
o nepojistitelnosti dané plodiny na škody způsobené nepříznivými klimatickými jevy v roce 
2018, bude výše dotace snížena o 50 %.  
 

e) 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 předmětu 
dotace 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. V případě doložení obdrženého pojistného 
plnění či jiných plateb vztahujících se k předmětu dotace lze použít k výpočtu výše dotace 
pouze tabulku č. 2 v části C Zásad. 
 

f) V případě, že jeden subjekt požaduje dotaci na více plodin, doloží pouze jednu žádost, 
přičemž tabulky č. 1 nebo č. 2 uvedené v části C Zásad budou vždy vyplněny pro každou 
plodinu zvlášť. V případě územní příslušnosti DPB, příp. části DPB, do více katastrálních 
území uvedených v příloze č. 3 v části E Zásad, je nutno vyplnit pro danou plodinu tabulku 
č. 1 uvedenou v části C Zásad pro příslušnou sazbu dotace zvlášť. 
 

g) 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. 
 

h) Na každý DPB, příp. část DPB, na 1 plodinu může žádat pouze 1 subjekt. V případě 
převodu poškozeného porostu (plochy) z jedné osoby na jinou bude v situaci, kdy podají 
žádost obě osoby, pro kladné posouzení žádosti rozhodné datum užívání DPB, příp. části 
DPB k 1. 9. 2018. 

 
 
Obsah žádosti:  

a) identifikační a další požadované údaje zpracované podle vzoru v části C, 
b) doklad o registraci podnikání v zemědělství, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o vedení účtu nebo kopie 

výpisu z předmětného účtu), 
d) vyplněné tabulky (tab. 1, 2, 3) dle způsobu prokazování nároku na dotaci, 
e) doklady o roční produkci v tunách, ks poškozené plodiny v období předcházejících  

3  let nebo o tříletém průměru založeném na období předcházejících 5 let,  
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 doloží doklady o roční produkci 
poškozené plodiny za roky 2016 a 2017.  
V případě, že žadatel zahájil činnost jako FO nebo PO až po 31. 12. 2015, doloží 
doklady o roční produkci poškozené plodiny za rok 2017.  
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 plodiny pěstované  
v roce 2017 (pokud plodinu nepěstoval uvede hodnotu 1 ha) vynásobeno hodnotou 
průměrného výnosu příslušné plodiny v roce 2017 v t/ha nebo Kč/ks z přílohy č. 4  
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v části E Zásad vynásobeno hodnotou průměrné realizační ceny pro rok 2017 v Kč/t 
nebo Kč/ks pro příslušnou plodinu uvedenou v příloze č. 2 v části E Zásad. Tyto 
doklady předkládá žadatel, který škodu na porostech plodin prokazuje 
prostřednictvím tabulky č. 2 v části C Zásad. 

Jako tyto doklady slouží:  
 

1. roční výkazy o sklizni zemědělských plodin hlášené žadatelem na ČSÚ, 
 
případně: 
 
2. účetní doklady prokazující dosaženou úroveň produkce pěstované plodiny 

v tunách (kusech v případě školek) za dané období. 
 
v případě, že žadatel nedisponuje doklady uvedenými v předchozích bodech 1. a 2. 
doloží: 
 
3. jiné doklady prokazující dosaženou úroveň produkce pěstované plodiny v tunách 

(kusech v případě školek) za dané období. 
 

f) soupis daňových dokladů (faktur a paragonů) prokazujících dosaženou úroveň 
produkce plodiny v tunách (kusech v případě školek) za každou 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, 

g) doklady o pojištění zemědělských plodin na škody způsobené nepříznivými 
klimatickými jevy pro rok 2018 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % 
celkové výměry dané plodiny, na kterou je žádána podpora, nebo doklady o pojištění 
zemědělských plodin pro rok 2018 s pojistnou ochranou vztahující se alespoň  
na 50 % výměry zemědělské půdy celého zemědělského podniku nebo doklad 
o nepojistitelnosti dané plodiny na škody způsobené nepříznivými klimatickými jevy 
v roce 2018, 

h) doklady o pojistném plnění či jiných platbách obdržených na danou plodinu v případě, 
že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými suchem v roce 
2018, 

i) doklady prokazující plochu zemědělské půdy a pěstovaných 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 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 
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. Tento výpis lze nahradit i z LPIS vygenerovaným 
Přehledem plodin dle jednotné žádosti v členění na katastrální území s nárokem 
na náhradu za sucho v rámci DT S.1.1. za rok 2018.   

j) doklady prokazující plochu zemědělské půdy a pěstovaných plodin 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 katastrální území 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 plodina pěstována. 
 

Správnost výše uvedených údajů žadatel potvrdí svým podpisem. 
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Zhodnocení účinnosti: počet subjektů, kterým byla dotace poskytnuta (zpracuje MZe).  

 
 
 
 
 
 

S.2. Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu 
lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018 

 
Účel: Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních 

školkách v roce 2018 
 
Předmět dotace: Škody na produkci v lesních školkách způsobené suchem v roce 2018 

 
Subjekt dotace (žadatel/příjemce dotace): Osoba provozující lesní školkařskou činnost  
ve smyslu § 2 písm. x) zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa  
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu  
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“), a evidovaná v Informačním systému 
Evidence reprodukčního materiálu (dále jen „IS ERMA2“) jako držitel licence k uvádění 
reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu 
 
Forma dotace: Dotace do hospodářského výsledku 

 
Výše dotace: Výše dotace určená příslušnou sazbou (podle části F) na základě výše škod 

uvedených v protokolu o zjištěných škodách v následujících intervalech: 
 
a) škody od 30,01 % do 50,00 %   dotace ve výši do 10 % normativních nákladů 
b) škody od 50,01 % do 100,00 %   dotace ve výši do 20 % normativních nákladů 

 
Sazby dotace jsou uvedeny v části F. Výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech 
podaných žádostí upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval 
i celkový objem vyčleněných finančních prostředků. 
 
Poznámky: 

a) Žadatel podává jednu žádost, v rámci které doloží tabulku č. 4 nebo tabulku č. 5 podle 
vzoru v části D za každou komoditu školkařských výpěstků lesních dřevin samostatně. 
Tabulky č. 4 a 5 lze pro danou komoditu školkařských výpěstků kombinovat. V případě 
územní příslušnosti produkčních ploch do více katastrálních území stanovených podle 
přílohy č. 6 v části F Zásad (s různým stupněm poškození), je nutno vyplnit pro danou 
komoditu tabulku č. 5 uvedenou v části D Zásad pro příslušnou sazbu dotace zvlášť.  

b) Škodou se rozumí pokles nákladové hodnoty hektarové produkce komodity školkařských 
výpěstků lesních dřevin (v Kč/ha) způsobený suchem v roce 2018. Pokles nákladové 
hodnoty hektarové produkce se zjišťuje porovnáním nákladové hodnoty hektarové 
produkce za komoditu školkařských výpěstků lesních dřevin očekávané v roce 2018 
s průměrnou roční nákladovou hodnotou hektarové produkce za komoditu školkařských 
výpěstků lesních dřevin vypočítanou za období předcházejících tří kalendářních roků, 
nebo za období předcházejících pěti kalendářních roků s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
roční nákladové hodnoty hektarové produkce za komoditu školkařských výpěstků lesních 
dřevin. Jako škoda se akceptuje úplné zničení jedinců (ztráta celého semenáčku, 
sazenice, poloodrostku nebo odrostku) suchem; ztrátu na přírůstu jedinců způsobenou 
suchem lze jako škodu uplatnit pouze v případě prokazování škody přes územní 
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příslušnost produkčních ploch ke katastrálním územím stanoveným podle přílohy č. 6 
v části F Zásad. Pro výpočet poklesu nákladové hodnoty hektarové produkce se použijí 
normativní náklady v Kč/ks příslušné komodity školkařských výpěstků lesních dřevin 
uvedené v části F, přičemž v případě ztráty na přírůstu jedinců způsobené suchem se 
pro příslušné jedince použije 20 % z hodnoty normativních nákladů v Kč/ks. Pokud 
žadatel neprokáže škodu výše uvedeným způsobem, nebude mu dotace poskytnuta. 

c) U škod na sadebním materiálu v lesních školkách, pro který je uvedeno pro příslušný 
rozsah poškození podle přílohy č. 6 v části F Zásad jedno nebo více katastrálních 
území, může být pokles produkce prokázán na základě územní příslušnosti pozemku  
do těchto suchem poškozených katastrálních území. V případě, že příslušné plochy 
komodity školkařských výpěstků na základě příslušnosti pozemku spadají do suchem 
poškozených katastrálních území, kde byl stanoven rozsah poškození ve výši od 30,01 
do 50,00 % nebo od 50,01 do 100,00 % podle přílohy č. 6 v části F Zásad, žadatel vyplní 
tabulku č. 5 v části D Zásad. 
V případě, že příslušné plochy komodity školkařských výpěstků nelze na základě 
příslušnosti pozemku zařadit do suchem poškozených katastrálních území, kde byl 
stanoven rozsah poškození ve výši od 30,01 do 50,00 % nebo od 50,01 do 100,00 % 
podle přílohy č. 6 v části F Zásad, prokáže žadatel výši škody v procentech na základě 
vlastní dosažené produkce. Žadatel vyplní tabulku č. 4 v části D Zásad způsobem, který 
je uveden v písmenu b). V tomto případě musí žadatel do tabulky č. 4 v části D Zásad 
uvést veškeré plochy dané komodity školkařských výpěstků, kromě ploch, na kterých byl 
prokázán výskyt sucha v rozsahu poškození ve výši od 30,01 % podle přílohy č. 6 v části 
F Zásad. 

d) Dotace je přiznána v plné výši pouze za předpokladu předložení dokladu o pojištění 
produkce lesních školek v roce 2018 proti statisticky nejvýznamnějším nepříznivým 
klimatickým jevům vztahujícímu se alespoň na 50 % plochy komodity školkařských 
výpěstků, nebo dokladu o pojištění všech školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 
2018 proti statisticky nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům vztahujícímu se 
alespoň na 50 % celkové produkční plochy, nebo dokladu o nepojistitelnosti 
školkařských výpěstků lesních dřevin proti statisticky nejvýznamnějším nepříznivým 
klimatickým jevům v roce 2018. Při nedoložení dokladů o pojištění nebo  
o nepojistitelnosti bude výše dotace snížena o 50 %.  

e) V případě doložení obdrženého pojistného plnění či jiných plateb vztahujících se k dané 
plodině lze použít k výpočtu výše dotace pouze tabulku č. 4 v části D Zásad. Požadavek 
na dotaci po zohlednění úrovně pojistné ochrany v Kč nesmí přesahovat 80 % z výše 
škody v roce 2018 v Kč, a to ani v součtu s případně 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 případně obdrženým pojistným 
plněním a jinými splatnými platbami vztahujícími se k předmětu dotace nepřesáhla 80 % 
výše škody vyjádřené v Kč. 

 
Obsah žádosti: 

a) identifikační a další požadované údaje zpracované podle vzoru v části D, 
b) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy o vedení účtu nebo výpis 

z účtu), 
c) Tabulka č. 4 nebo č. 5 podle vzoru v části D zpracovaná za každou komoditu 

školkařských výpěstků lesních dřevin zvlášť, 
d) doklady prokazující údaje uvedené v tabulkách (podle vzoru v části D) pro jednotlivé 

komodity školkařských výpěstků lesních dřevin, zejména Hlášení pověřené osobě za 
deklarované období 2015 - 2017 nebo 2013 - 2017 (§ 24 odst. 2 zákona o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a doklady prokazující plochy jedinců 
příslušné komodity školkařských výpěstků lesních dřevin v předmětných letech (písemná 
a grafická evidence o lesní školkařské činnosti podle § 15 vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů); v grafické evidenci žadatel barevně vyznačí 
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plochy s komoditami školkařských výpěstků lesních dřevin, které jsou předmětem 
žádosti; v písemné evidenci žadatel barevně vyznačí všechny oddíly komodit 
školkařských výpěstků lesních dřevin, které jsou předmětem žádosti; v numerické 
evidenci žadatel uvede výškovou třídu pro všechny oddíly komodit školkařských 
výpěstků lesních dřevin, které jsou předmětem žádosti, 

e) doklady o pojištění příslušné komodity školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 2018 
nebo doklady o pojištění všech školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 2018 nebo 
doklady o nepojistitelnosti školkařských výpěstků lesních dřevin vůči statisticky 
nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům, 

f) doklady o pojistném plnění či jiných splatných platbách vztahujících se k předmětu 
dotace v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými  
na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018. 

 
Zhodnocení účinnosti: 

Počet subjektů, kterým byla dotace poskytnuta (zpracuje MZe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne     
                   ministr zemědělství 
                          Ing. Miroslav Toman, CSc.
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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 podána na předepsaných formulářích podle části C Zásad 
(program S.1.1.) nebo části D Zásad (program S.2.). 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 do podatelny SZIF a do informačního 

systému Národní dotace. 
 
4) Příslušné pracoviště SZIF prověří žádost z hlediska formální správnosti v souladu 

se zněním Zásad. 
 

5) Příslušné pracoviště SZIF předá žádost příslušné škodní komisi k jejímu posouzení  
a vyhodnocení výše škod, zohlednění pojištění zemědělských plodin na škody 
způsobené nepříznivými klimatickými jevy a případného pojistného plnění či jiných plateb 
vztahujících se k předmětu dotace.  

 
6) Škodní komise po posouzení skutečností uvedených v bodu 5) předá na příslušné 

pracoviště SZIF spolu s žádostí potvrzený „Protokol o zjištěných škodách“.  
 
7) Odpovědný pracovník příslušného pracoviště SZIF se písemně vyjádří k žádosti 

z hlediska formální správnosti, uvede další podstatné skutečnosti pro poskytnutí nebo 
neposkytnutí dotace. 

 
8) Příslušné pracoviště SZIF zašle originál žádosti s písemným stanoviskem podle bodu 7) 

a originál „Protokolu o zjištěných škodách“ podle bodu 6) gesčnímu útvaru MZe 
odpovědnému za příslušný dotační program. 

 
9) Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe. 
 
10) Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ředitel příslušného gesčního útvaru MZe. 

 
11) Činnosti zajišťované SZIF a MZe jsou upraveny „Dohodou o spolupráci mezi MZe  

a SZIF“ ze dne 7. 2. 2018. 
 
12) Poskytnutí finančních prostředků je možné od data vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Finanční prostředky budou poukazovány na účet příjemce dotace na základě 
tohoto rozhodnutí. 
 

13) Podklady pro platby, tj. soupisky vygenerované z informačního systému Národní dotace 
předá spolu s jedním výtiskem rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí  
o částečném poskytnutí dotace a současném zamítnutí žádosti na odbor účetnictví  
a statistiky MZe příslušný gesční útvar MZe. 

 

14) Útvar MZe realizující platby před poukázáním finančních prostředků na účet příjemce 
dotace zkontroluje rozhodnutí o poskytnutí dotace z hlediska úplnosti a správnosti údajů 
plynoucích ze Zásad a ve vztahu k údajům zaznamenaným v informačním systému 
Národní dotace. 
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Část C. 
ŽÁDOST o dotaci na zmírnění škod způsobených suchem na tržních plodinách  

a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 - Dotační program S.1.1., 

 
Identifikační údaje 

1. Podací místo  2. Reg. č. žádosti SZIF  3. Otisk podacího razítka 

    

4. Celkový počet listů  5. Datum, hodina a minuta přijetí  

       

6. Rozhodující útvar MZe  7. Reg. č. žádosti MZe  8. Datum, hodina  
a minuta přijetí 

Žadatel       
9. Titul před (FO)  10. Příjmení žadatele (FO)  11. Jméno žadatele (FO)  12. Titul za (FO) 

       

13. Rodné číslo  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  27. Okres  28. Telefon - pevná linka 

       

29. Telefon - mobilní  30. Emailová adresa  31. Velikost podniku **) 
M     S     V 

       

32. Název správce daně (finanční úřad)  33. Plátce DPH*)  34. Datová schránka*) 

 A          N  A          N 

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

       

36. Obec  37. Ulice  38. Číslo popisné 

       

39. PSČ  40. Telefon  41. Číslo orientační 

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

       

43. Obec  44. Ulice  45. Číslo popisné 

       

46. PSČ  47. Telefon  48. Číslo orientační 

Bankovní spojení     
49. Název banky  50. Číslo účtu žadatele  51. Kód banky  52. Specifický symbol 

       

53. V  54. Dne  55. Podpis žadatele (FO) nebo 

statutárního orgánu (PO) 

 56. Otisk razítka žadatele 

   

   
* hodící se zakroužkujte 

** hodící se zakroužkujte: M - malý, S - střední, V -  velký 

pozn. tmavší pole musí být vždy žadatelem 

vyplněna podle FO nebo PO. 
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č i n n o s t         r o k   z a h á j e n í 
 

 
Zemědělství       ………………………………………. 
 
 
 

Čestné prohlášení:  

Žadatel prohlašuje, že 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, a že výměru pěstovaných plodin,  
na kterou žádá dotaci, obhospodařoval ke dni 1. 9. 2018. 

Žadatel prohlašuje, že není 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 že se do této situace dostal 

pouze v důsledku sucha v roce 2018. 

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 dotačního programu S.1.2. pro rok 2018, včetně místních, regionálních či 
vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie. Pokud obdržel na předmět dotace pojistné 
plnění či jiné splatné platby, doloží tyto skutečnosti příslušnými doklady a uvede tyto 

skutečnosti v žádosti.  

Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v této žádosti, tabulkách a všech přílohách 

jsou pravdivé, úplné a že nezamlčel žádné skutečnosti.  

Žadatel prohlašuje, že si je vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů. Dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, 
na produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 

podpis(y) statutárního 
orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 
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Čestné prohlášení 
vyplňuje pouze právnická osoba 

 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) 
 

čestně prohlašuje, že: 
 

 
1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona 

 
       neexistují osoby s podílem v osobě žadatele* 

 
       existují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží dle zákona) 
 
 
2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona 

 
       neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 

 
       existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, doloží dle zákona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 

podpis(y) statutárního 
orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 

 

Poznámka: Vyplňuje pouze PO!  

   * Označte příslušnou variantu 
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Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace 
 
 

 

Potvrzuji, že žadateli2 o dotaci  
 

Identifikační číslo 
(IČO): 

 

 
 
na dotační program: 
  

S.1.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách 
pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných 
školkách v roce 2018 
 
 
nebyl vyplacen finanční příspěvek v roce 2018 na kompenzaci stejné škody na porostech 
zemědělských plodin pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných  
a ovocných školkách v roce 2018 uvedených v příloze č. 1 v části E Zásad., na kterou  
si žadatel žádá v rámci Zásad, 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   
na základě Usnesení vlády České republiky k řešení zmírnění škod způsobených suchem  
na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 ze dne 24. 10. 
2018 č. 689 a v souladu s § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
 

V  …………………………………………………. 
 
Dne ………………………………………………. 
 
Razítko, podpis* ………………………………… 
zřizovatele příslušné příspěvkové organizace 

 
*Potvrzuji, správnost uvedených údajů žadatele. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 Otisk razítka žadatele 

   

   

 
                                                
2
 Vyplňuje pouze žadatel o dotaci, který je příspěvkovou organizací 
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Tabulková část pro tržní plodiny (program S.1.1.) 
 

Tabulka č. 1  
Určeno pro žadatele, který uplatňuje škodu na porostech tržních plodin na základě územní 
příslušnosti DPB, příp. části DPB, do suchem poškozených katastrálních území. 

Použití tabulky č. 1 v žádosti lze pro danou tržní plodinu kombinovat s použitím tabulky č. 2. 

Tato tabulka se použije pro každou sazbu dotace zvlášť. Pokud spadá více katastrálních území  
do stejné sazby dotace, tak se pro danou tržní plodinu použije pouze jedna tabulka. 

Při obdržení pojistného plnění či jiných plateb na předmět dotace v případě, že byly uskutečněny 
v přímé souvislosti se škodami způsobenými suchem v roce 2018, nelze použít tuto tabulku!!! 

Pokud žadatel použije tuto tabulku, tak nedokládá výměru ani produkci za srovnávací roky  
(2013 až 2017). 

Doklad o obdrženém pojistném plnění nebo jiné platby na předmět dotace 
Pokud ano, dále nevyplňovat a k uplatnění škody přejít na tabulku č. 2 

ano – ne* 

Plodina, na kterou je vztažen předmět dotace 
 

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy v ha v roce 2018 dle LPIS 
Uvedeno na 2 desetinná místa 

 

Celková výměra pěstované plodiny (ha) 
Uvedeno na 2 desetinná místa 

 

1A Zařazení žadatele na základě územní příslušnosti DPB, příp. části DPB do suchem 
poškozených katastrálních území 

Katastrální území ** 
Uvést jeho název, číslo a okres 
 
 

 
 
 

 

Propočtená výše škody v % (30,01 % - 50,00 % nebo 50,01 % - 100,00 %)  
na základě územní příslušnosti DPB, příp. částí DPB, do suchem 
poškozeného katastrálního území dle přílohy č. 3 v části E Zásad A1 

1B Výpočet požadavku dotace 

Výše sazby dotace dle přílohy č. 1 v části E Zásad v Kč/ha B1 

Požadovaná výměra plodiny v roce 2018 v ha pro danou sazbu dotace 
Uvedeno na 2 desetinná místa B2 
Požadavek na dotaci v Kč (před případným odečtem) 
Zaokrouhleno na celé koruny směrem dolů                                                      (B1 x B2) B3 

Doklad o pojištění
 

ano – ne* 

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč 
V případě, že je předložen doklad o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň  
na 50 % celkové výměry dané plodiny nebo alespoň na 50 % výměry zemědělské půdy celého 

zemědělského podniku nebo doklad o nepojistitelnosti
 
v roce 2018, zůstane částka stejná. Pokud 

doklad není doložen, sníží se částka o 50 %. 

Zaokrouhleno na celé koruny směrem dolů                            (B3 nebo B3 x 0,5) B4 
 

*Nehodící se škrtněte. 
**V případě většího rozsahu katastrálních území, bude jejich seznam uveden na zvláštní příloze.  
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 Otisk razítka žadatele 
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Tabulka č. 2  
Určeno pro žadatele, který uplatňuje škodu na porostech tržních plodin a na základě dokladů  
o celkové roční produkci poškozené tržní plodiny. 

Použití tabulky č. 2 v žádosti o dotaci lze pro danou tržní plodinu kombinovat s použitím tabulky 
č. 1. 

 Údaje v řádcích pro roky 2013 – 2018 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu na porostech 
tržních plodin ve vztahu k období předchozích 5 let, přičemž do výpočtu průměru nezahrne 
nejnižší a nejvyšší údaj. 

 Údaje v řádcích pro roky 2015 – 2018 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu na porostech 
tržních plodin ve vztahu k období předcházejících tří let. 

 Údaje v řádcích pro roky 2016 – 2018 vyplňuje žadatel, který uplatňuje pouze škodu na porostech 
tržních plodin ve vztahu k období let 2016 a 2017, za předpokladu, že zahájil činnost jako FO nebo 
PO v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

 Údaje v řádcích pro roky 2017 – 2018 vyplňuje žadatel, který uplatňuje škodu na porostech 
tržních plodin ve vztahu k období roku 2017, za předpokladu že zahájil činnost jako FO nebo 
PO v období po 31. 12. 2015. V případě, že žadatel 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 
zemědělské plodiny pěstované v roce 2017 (pokud plodinu nepěstoval, uvede hodnotu 1 ha) 
vynásobeno hodnotou průměrného výnosu příslušné zemědělské plodiny v roce 2017 v t/ha 
nebo ks/ha z přílohy č. 4 v části E Zásad vynásobeno hodnotou průměrné realizační ceny pro 
rok 2017 v Kč/t nebo Kč/ks pro příslušnou tržní plodinu uvedenou v příloze č. 2 v části E Zásad. 

Plodina, na kterou je vztažen předmět dotace 
 

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy v ha v roce 2018 dle LPIS  
Uvedeno na 2 desetinná místa 

 

Celková výměra pěstované plodiny (ha) 
Uvedeno na 2 desetinná místa   

2A Sklizeň plodiny a propočtená výše škody 

Rok 

 

A1 
Celková 

produkce 
plodiny v t (ks)  

 
Zaokrouhleno  

na 2 desetinná místa 

matematicky 

A2 
Cena plodiny 

v Kč/t (ks) 
Dle přílohy č. 2 části E 

Zásad  
 

Uvedeno 

na 2 desetinná místa  

A3 (A1 x A2) 
Produkce v Kč 

(cena vynásobená 
počtem t (ks) 

 
Zaokrouhleno  

na 2 desetinná místa 

matematicky 

A4 
Celková výměra 

plodiny v ha 
 

Tržní plodiny 
uvedeno  

na 2 desetinná místa,  
Školky uvedeno 

na 4 desetinná místa 

A5 (A3 / A4) 
Produkce v Kč/ha 

 
 
 

Zaokrouhleno  
na 2 desetinná místa 

matematicky 

2013 
     

2014 
     

2015 
     

2016 
     

2017 
     

Průměrná produkce na plochu v předchozích letech v Kč/ha 
(pokud žadatel vyplnil údaje pro roky 2013-2017, do průměru se nezapočítává nejvyšší a nejnižší hodnota). 

zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky                                              (A6 = průměr z A5) A6 

2018 

 

 
  

A11 A7 

Výše škody v Kč/ha 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky                                                                  (A6 - A7) A8 

Propočtená výše škody v % 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky                                                       (A8 / A6 x100) A9 

Škoda v Kč 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky                                                               (A8 x A11) A10 

2B Výpočet požadavku dotace 
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Výše sazby dotace dle přílohy č. 1 v části E Zásad v Kč/ha 
B1 

Požadovaná plocha plodiny v roce 2018 v ha 
Uvedeno na 2 desetinná místa B2 

Požadavek na dotaci v Kč (před případným odečtem) 
Zaokrouhleno na celé koruny směrem dolů                                                           (B1 x B2) B3 

Doklad o pojištění ano – ne*
)
 

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč 
V případě, že je předložen doklad o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň  

na 50 % celkové výměry dané plodiny nebo alespoň na 50 % výměry zemědělské půdy celého 
zemědělského podniku nebo doklad o nepojistitelnosti

 
v roce 2018, zůstane částka stejná. Pokud 

doklad není doložen, sníží se částka o 50 %.
 

Zaokrouhleno na celé koruny směrem dolů                                (B3 nebo B3 x 0,5) B4 
 

2C Odpočet pojistného plnění 

Doklad o obdrženém pojistném plnění nebo jiné platby vztahující se 
na předmět dotace 

ano – ne*
)
 

80 % z výše škody v roce 2018 v Kč 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky                                               (A10 x 0,8) C1 

Výše obdrženého pojistného plnění nebo jiné platby vztahující se na předmět 
dotace u uvedené plodiny v Kč 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky C2 

Výše obdrženého pojistného plnění nebo jiné platby vztahující se na předmět 
dotace + požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč 
                                      (C2 + součet B4 ze všech tabulek k dané plodině) 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky C3 
Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč  
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. 

      pokud je C3 > C1 pak C4 = C1 - C2 - součet B4 z tabulek č. 1 k dané plodině 
                                   pokud je C3 ≤ C1 pak C4 = B4 z tabulky č. 2 k dané plodině 
Zaokrouhleno na celé koruny směrem dolů              C4 
 

*
) 
Nehodící se škrtněte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Otisk razítka žadatele 
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Tabulka č. 3  
Celkový požadavek o dotaci za DP S.1.1. 

 

= B4 z tabulky č. 1 k dané plodině (pokud žadatel pro danou plodinu doloží pouze tabulku č. 1) 
nebo 
= součet B4 z obou tabulek č. 1 k dané plodině (pokud žadatel pro danou plodinu doloží pouze tabulky č. 1) 
nebo 
= C4 z tabulky č. 2 k dané plodině (pokud žadatel pro danou plodinu doloží pouze tabulku č. 2) 
nebo 
= součet B4 z tabulky/tabulek č. 1 k dané plodině a C4 z tabulky č. 2 k dané plodině (pokud žadatel 
pro danou plodinu doloží kombinaci tabulek č. 1 a 2) 

Plodina Požadavek na dotaci za danou plodinu v Kč 

pšenice jarní  

ječmen jarní  

kukuřice na zrno  

oves  

cukrová řepa  

brambory  

mák  

slunečnice  

hrách  

bob  

sója  

lupina  

chmel  

zelenina  

okrasné školky  

ovocné školky  

Celkový požadavek na dotaci v Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 
podpis(y) statutárního 

orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 



 
 

24 
 

Soupis daňových dokladů (faktur a paragonů) prokazujících dosaženou úroveň produkce 
v tunách (v kusech v případě školek) za deklarované období 

Soupis daňových dokladů předkládá pouze žadatel, který použije Tabulku č. 2 v části C Zásad 
a doloží 5 a více daňových dokladů. 

Plodina  

Rok  

 
 

Evidenční číslo  
 dokladu 

Datum vystavení dokladu Produkce plodiny v t (ks) 
dle dokladu  

Zaokrouhleno na 2 desetinná místa 
matematicky 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

Celková produkce plodiny v t (ks) 
Zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

matematicky                          Součet  

 
 

 

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

 Otisk razítka žadatele 
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Část D. 
 

ŽÁDOST o dotaci na zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních 
dřevin v lesních školkách v roce 2018  - Dotační program S.2. 

 1. Podací místo  2. Reg. č. žádosti MZe  3. Otisk podacího razítka 

    

4. Celkový počet listů  5. Datum, hodina a minuta přijetí  

       

6. Rozhodující útvar MZe  7. Reg. č. žádosti MZe  8. Datum, hodina  
a minuta přijetí 

Žadatel 
      

9. Titul před (FO)  10. Příjmení žadatele (FO)  11. Jméno žadatele (FO)  12. Titul za (FO) 

       

13. Rodné číslo  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  27. Okres  28. Telefon – pevná linka 

       

29. Telefon - mobilní   30. Emailová adresa  31. Velikost podniku **) 
M     S     V 

       

32. Název správce daně (finanční úřad)  33. Plátce DPH*)  34. Datová schránka*) 

 A          N  A          N 

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

       

36. Obec  37. Ulice  38. Číslo popisné 

       

39. PSČ  40. Telefon  41. Číslo orientační 

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

       

43. Obec  44. Ulice  45. Číslo popisné 

       

46. PSČ  47. Telefon  48. Číslo orientační 

Bankovní spojení     
49. Název banky  50. Číslo účtu žadatele  51. Kód banky  52. Specifický symbol 

       

53. V  54. Dne  55. Podpis žadatele (FO) nebo 

statutárního orgánu (PO) 

 56. Otisk razítka žadatele 

   

   * hodící se zakroužkujte 
** hodící se zakroužkujte: M - malý, S - střední, V -  velký 

pozn. tmavší pole musí být vždy žadatelem 
vyplněna podle FO nebo PO. 
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Čestné prohlášení:  

Žadatel prohlašuje, že 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  předmět dotace, na který žádá, ke dni 
vzniku škody suchem 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.  

Žadatel prohlašuje, že není 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 se do této situace dostal 

v důsledku sucha v roce 2018. 

Žadatel prohlašuje, že proti němu ani proti skupině podniků, do které patří, 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. 

Žadatel prohlašuje, že si je vědom právních následků uvedením nepravdivých  
nebo neúplných údajů. Dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami, kterými  
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění škod způsobených suchem  
na zemědělských plodinách, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebním 

materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 
podpis(y) statutárního 

orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 
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Čestné prohlášení 
vyplňuje pouze právnická osoba 

 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozpočtová pravidla“), 
 

čestně prohlašuje, že: 
 
1. podle § 14 odst. 3 písm. e) bodu 2 rozpočtových pravidel neexistují osoby s podílem 
v osobě žadatele 

(v opačném případě doloží tyto informace dle rozpočtových pravidel) 
 
2. podle § 14 odst. 3 písm. e) bodu 3 zákona neexistují osoby, v nichž má (žadatel) 
podíl 

(v opačném případě doloží tyto informace dle rozpočtových pravidel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 
podpis(y) statutárního 

orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 
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Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace 
 
 

 

Potvrzuji, že žadateli3 o dotaci  
 

Identifikační číslo 
(IČO): 

 

 
 
na dotační program: 
  

S.2. Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin 
v lesních školkách v roce 2018 
 
 
nebyl vyplacen finanční příspěvek v roce 2018 na kompenzaci stejné škody na sadebním 
materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018, na kterou si žadatel žádá v rámci 
Zásad, 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 na základě 
Usnesení vlády České republiky k řešení zmírnění škod způsobených suchem  
na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 ze dne 24. 10. 
2018 č. 689 a v souladu s § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 

 
 

V  …………………………………………………. 
 
Dne ………………………………………………. 
 
Razítko, podpis* ………………………………… 
zřizovatele příslušné příspěvkové organizace 

 
*Potvrzuji, správnost uvedených údajů žadatele. 

 
 
 
 
 
 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y) 

statutárního orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 

   

   

 

                                                
3
 Vyplňuje pouze žadatel o dotaci, který je příspěvkovou organizací 
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Tabulková část pro lesní školky (program S.2.) 
 

 

Tabulka č. 4 
Určeno pro žadatele, který prokazuje výši škody v procentech na základě vlastní dosažené produkce 
Údaje v řádcích pro roky 2013–2017 vyplňuje žadatel, který pro určení výše škody použil údaje za období předchozích 
5 let, přičemž do výpočtu průměru nezahrnul nejnižší a nejvyšší údaj hektarové produkce (A3). Údaje v řádcích  
pro roky 2015–2017 vyplňuje žadatel, který pro určení výše škody použil údaje za období předchozích 3 let. 

Komodita školkařských  
výpěstků lesních dřevin:  

A - Nákladová hodnota hektarové produkce a výše škody 

 
ROK 

A1 
 

CELKOVÁ PRODUKCE 
 

(součet rozpěstovaných  
a expedovaných jedinců  
k 31. 12. daného roku) 

 
v ks 

A2 
 

PLOCHA KOMODITY 
 

(součet ploch  
za rozpěstovanou  

i expedovanou produkci  
k 31. 12. daného roku) 

 
v ha 

 
(zaokrouhleno na  
4 desetinná místa) 

A3 
 

HEKTAROVÁ  
PRODUKCE 

 
v ks/ha 

 
A1/A2 

 
(zaokrouhleno  
na celé číslo) 

A4 
 

NORMATIVNÍ  
NÁKLADOVÁ  

CENA  
 

v Kč/ks 
 

(podle části F 
Zásad) 

A5 
 

NÁKLADOVÁ  
HODNOTA  

HEKTAROVÉ  
PRODUKCE  

 
v Kč/ha 

 
A3*A4 

 
(zaokrouhleno  

na 2 desetinná místa) 

2013   
   

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Ø nevyplňuje se nevyplňuje se 
A6=průměr z A3 

 nevyplňuje se 
A7=průměr z A5 

 

ROK 

A8 
 

OČEKÁVANÁ  
CELKOVÁ  

PRODUKCE*  
 

(součet rozpěstovaných  
a expedovaných jedinců 

k 31. 12. 2018) 
 

v ks 

A9 
 

PLOCHA KOMODITY 
 

(součet ploch za 
rozpěstovanou i 

expedovanou produkci 
k 31. 12. 2018) 

 
v ha 

 
(zaokrouhleno na 4 
desetinná místa) 

A10 
 

OČEKÁVANÁ 
HEKTAROVÁ 
PRODUKCE 

 
v ks/ha 

 
A8/A9 

 
(zaokrouhleno  
na celé číslo) 

A11 
 

NORMATIVNÍ 
NÁKLADOVÁ  

CENA  
 

v Kč/ks 
 

(podle části F 
Zásad) 

A12 
 

NÁKLADOVÁ 
HODNOTA 

OČEKÁVANÉ 
HEKTAROVÉ 
PRODUKCE  

 
v Kč/ha 

 
A10*A11 

 
(zaokrouhleno  

na 2 desetinná místa) 

2018    
 

 

Škoda v ks A13=(A6-A10)*A9 

Škoda v Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) A14=(A7-A12)*A9 

Škoda v % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa A15=(A7-A12)/A7*100 

B Požadavek na dotaci 

80 % z výše škody v Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) B1=A14*0,8 

Výše sazby dotace podle části F Zásad v Kč/ks B2 

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

B3= A13*B2 

Doklad o pojištění nebo doklad o nepojistitelnosti ano - ne ** 

Celková produkční plocha v roce 2018 v ha (zaokrouhleno na 4 desetinná místa)  
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Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč*** 
(zaokrouhleno na 2 desetinná místa) 

B4=B3 nebo B3*0,5 

 
 

C 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+B4 

Požadavek na dotaci v Kč**** 

(zaokrouhleno na celé koruny dolů) 

 

C3: 
Pokud je C2 ≤ B1, pak opsat B4  
Pokud je C2 > B1, pak počítat B4-(C2-B1) 

 
*  Uvádí se očekávaná celková produkce za rok 2018 při zohlednění škod suchem (tzn. předpokládaná výše produkce bez jedinců 

zničených suchem). 

**  Nehodící se škrtněte nebo odstraňte. 
***   V případě, že je předložen doklad o pojištění uvedené komodity školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 2018 proti statisticky 

nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům vztahujícímu se alespoň na 50 % její plochy v provozovně nebo doklad o pojištění 

všech školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 2018 proti statisticky nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům vztahujícímu 
se alespoň na 50 % celkové produkční plochy nebo doklad o nepojistitelnosti školkařských výpěstků lesních dřevin proti statisticky 
nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům v roce 2018, 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 případně 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 případně obdrženým pojistným plněním a jinými splatnými platbami vztahujícím se k předmětu dotace nepřesáhla 80 % 
výše škody vyjádřené v Kč. 

 

 

V  Dne  Podpis žadatele (FO) nebo 

podpis(y) statutárního 
orgánu (PO) 

 Otisk razítka žadatele 

 



 
 

31 
 

  

Tabulka č. 5 
Určeno pro žadatele, který uplatňuje škodu na sadebním materiálu lesních dřevin v lesní školce na základě územní 
příslušnosti pozemku do suchem poškozených katastrálních území. Žadatel nedokládá produkci ani výměru  
za srovnávací období 2013 (nebo 2015) až 2017. 

Tato tabulka se použije pro každou sazbu dotace zvlášť. Pokud spadá více okresů, katastrálních území 
do stejné sazby dotace, tak se pro danou komoditu použije pouze jedna tabulka. 

Při obdržení pojistného plnění či jiných plateb na předmět dotace v případě, že byly uskutečněny 
v přímé souvislosti se škodami způsobenými suchem v roce 2018, nelze použít tuto tabulku!!! 
 

Komodita školkařských  
výpěstků lesních dřevin:  

A Zařazení žadatele na základě územní příslušnosti do suchem poškozených katastrálních území 

Název a číslo 
katastrálního území:***  

Počet rozpěstovaného sadebního materiálu k 31. 12. 2017 v ks (podle Hlášení pověřené osobě 
za rok 2017)  

A1 

Snížení množství sadebního materiálu nezpůsobené suchem (expedice, 
vyzvedávání apod.) v roce 2018 v ks 

A2 

Navýšení množství sadebního materiálu v roce 2018 (síje, školkování apod.) 
v ks (u síjí přepočet z kg podle tabulek výpěstnosti) 

A3 

Aktuální stav z podzimní inventury v roce 2018 v ks 
A4 

Počet suchem poškozeného sadebního materiálu (rozdíl rozpěstovaných jedinců se 
zohledněným snížením či navýšením a podzimním stavem z roku 2018) v ks (počet jedinců 
vykazujících ztrátu na přírůstu jedinců způsobenou suchem se před součtem s jedinci zcela 
zničenými suchem vynásobí číslem 0,2); jedinci vykazující ztrátu na přírůstu jedinců způsobenou 
suchem se za každou komoditu a katastrální území uvedou do přílohy k tabulce č. 5)  

A5 = A1-A2+A3-A4 

NORMATIVNÍ NÁKLADOVÁ CENA v Kč/ks (podle části F Zásad) 
A6 

Celková plocha komodity (součet ploch za rozpěstovanou i expedovanou produkci k 31. 12. 
2018) v ha (zaokrouhleno na 4 desetinná místa) 

 

B Požadavek na dotaci 

Požadavek na dotaci  v Kč před případným odečtem (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) A7=A5*A6 

Doklad o pojištění nebo doklad o nepojistitelnosti ano - ne ** 

Požadavek na dotaci po zhodnocení úrovně pojistné ochrany v Kč*** 
(zaokrouhleno na celé koruny dolů)  
V případě, že je předložen doklad o pojištění uvedené komodity školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 
2018 proti statisticky nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům vztahujícímu se alespoň na 50 % její 

plochy v provozovně nebo doklad o pojištění všech školkařských výpěstků lesních dřevin v roce 2018 proti 
statisticky nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům vztahujícímu se alespoň na 50 % celkové 
produkční plochy provozovny nebo doklad o nepojistitelnosti školkařských výpěstků lesních dřevin proti 

statisticky nejvýznamnějším nepříznivým klimatickým jevům v roce 2018, zůstane částka stejná. Pokud doklad 
není doložen, sníží se částka o 50 % 

A7 nebo A7*0,5 

**  Nehodící se škrtněte nebo odstraňte. 

*** V případě většího rozsahu katastrálních území, bude jejich seznam uveden na zvláštní příloze 
 

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

 Otisk razítka žadatele 
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Příloha k tabulce č. 5 pro sadební materiál lesních dřevin v lesních 
školkách 

 
Komodita školkařských 
výpěstků lesních dřevin 

B1  

Název a číslo katastrálního 
území 

B2  

Výšková třída B3  

Celkový počet jedinců 
vykazujících ztrátu na 
přírůstu způsobenou suchem 

B4  

20 % z počtu uvedeného v B4 B5  
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Část E. 
 
Příloha č. 1  
 
Normativní náklady a sazby dotace pro vypořádání škod 
 
 

Normativní náklady a sazby dotace pro vypořádání škod na porostech tržních plodin 

způsobených suchem v roce 2018  
 
 

Maximální sazba dotace  
při poškození plodin  

  30,01 - 50,00 % 50,01 - 100,00 % 

Plodina1) 
Náklady 
Kč/ha 

% do Kč/ha % do Kč/ha 

Pšenice jarní 17 447 10 1 744 20 3 489 

Ječmen jarní 23 083 10 2 308 20 4 616 

Kukuřice na zrno 34 647 10 3 464 20 6 929 

Oves 17 138 10 1 713 20 3 427 

Slunečnice 29 730 10 2 973 20 5 946 

Mák 28 244 10 2 824 20 5 648 

Cukrová řepa 57 425 10 5 742 20 11 485 

Brambory 
konzumní pozdní 

112 125 10 11 212 20 22 425 

Brambory k výrobě 
škrobu 

82 075 10 8 207 20 16 415 

Hrách 22 436 10 2 243 20 4 487 

Bob 21 466 10 2 146 20 4 293 

Sója 28 298 10 2 829 20 5 659 

Lupina2) 28 298 10 2 829 20 5 659 

Chmel 281 634 10 28 163 20 56 326 

Zelenina3)      

- I. kategorie 62 500 10 6 250 20 12 500 

- II. kategorie 138 000 10 13 800 20 27 600 

- III. kategorie 216 800 10 21 680 20 43 360 

- IV. kategorie 330 000 10 33 000 20 66 000 

- V. kategorie 584 000 10 58 400 20 116 800 

Školkařské 
výpěstky4)      

- ovocné  1 500 000 10 150 000 20 300 000 

- okrasné  a 
drobné ovoce 
roubované volná 
půda 

5 000 000 10 500 000 20 1 000 000 

- okrasné 
kontejnerovna 

7 000 000 10 700 000 20 1 400 000 

Poznámka:  1) Zdroj ÚZEI 2) AGRITEC 3) ZUČM 4) SŠ ČR a ŠS OUČR 
Vysvětlivky: 
Zelenina I. kategorie – kopr, špenát, pastinák, reveň, řepa salátová, kukuřice cukrová, hrách zahradní,    

 čekanka 
Zelenina II. kategorie - petržel naťová, tykev, ředkev, rajčata pro průmyslové zpracování, cibule,  

 kapusta, zelí hlávkové, pekingské zelí 
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Zelenina III. kategorie - fazol zahradní, šalotka, mrkev, chřest, petržel kořenová, květák, pór, brokolice,  
  ředkvička, rajčata konzumní, celer bulvový 

Zelenina IV. kategorie - kedluben, saláty, česnek, okurky salátové 
Zelenina V. kategorie – pažitka, paprika, okurky nakládačky, celer řapíkatý 
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Příloha č. 2 
 
Průměrné realizační ceny na trhu pro výpočet finančního vyjádření produkce do tabulky v části C Zásad  
 

Plodina/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kč/t (Kč/ks) 

Pšenice jarní 5 288 4 483 4 321 3 703 3 820 3 745 

Ječmen jarní 5 582 5 164 4 882 4 457 4 452 4 667 

Kukuřice na zrno 5 062 4 253 3 781 3 900 3 779 3 944 

Oves 4 127 3 590 3 516 3 354 3 423 3 447 

Slunečnice 10 477 10 610 8 447 8 892 9 652 8 143 

Mák 51 962 58 588 43 890 33 369 34 760  53 955 

Cukrová řepa 825 818 852 852 804 846 

Brambory konzumní pozdní 5 814 4 865 4 521 5 165 4 321 4 193 

Brambory k výrobě škrobu 2 174 1 786 1 596 1 665 1 785 1 964 

Hrách 6494 7950 7575 6351 5601 6340 

Bob* 7800 7400 8500 7800 7900 8000 

Sója* 9500 8900 9500 10 000 10 200 9500 

Lupina* 6500 5500 5000 5500 6500 7 000 

Chmel 151 978 169 217 190 420 209 388 219 003 220 819 

Zelenina        

- zelenina I. kategorie       

- kopr** 2 800 2 768 2 823 3 136 2 950 2 750 

- špenát 3 000 3 000 3 000 2 833 2 885 2 849 

- pastinák** 4 376 3 755 4 030 4 063 4 055 4 200 

- reveň** 18 459 20 985 19 367 17 784 36 740 21 200 

- řepa salátová** 6 350 7 090 7 350 5 947 4 308 4 850 

- kukuřice cukrová** 9 790 10 441 10 506 10 842 10 065 9 990 

- hrách zahradní** 8 488 8 663 9 024 7 755 9 720 9 100 

- čekanka** 34 990 38 840 32 080 30 000 30 000 30 000 

- zelenina II. kategorie       

- petržel naťová** 2 132 2 136 2 237 2 231 2 376 2 310 
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- tykev** 9 538 8 178 9 093 8 526 7 814 9 100 

- ředkev** 7 800 8 000 8 000 13 383 13 008 12 000 

- rajče-průmyslové 
zpracování** 

1 868 2 056 2 402 2 189 2 394 2 200 

- cibule 6 488 5 894 6 588 7 800 5 654 6 841 

- kapusta hlávková 11 601 7 969 11 473 8 486 10 178 12 949 

- kapusta růžičková** 21 300 20 000 22 100 21 262 21 800 21 100 

- zelí hlávkové 5 516 4 033 6 722 5 069 4 909 7 211 

- pekingské zelí** 9 520 9 930 11 930 10 026 12 619 10 800 

- zelenina III. kategorie       

- fazol zahradní** 37 060 36 420 43 030 20 443 27 401 31 000 

- šalotka** 23 000 24 000 25 000 22 168 27 056 24 000 

- mrkev 5 254 5 047 8 047 7 608 6 701 8 720 

- chřest** 69 000 63 000 65 000 87 903 88 100 80 000 

- petržel kořenová 16 263 16 392 23 501 16 571 17 832 30 187 

- květák 14 532 13 174 13 706 15 437 15 686 16 823 

- pór** 13 000 13 000 16 000 13 380 13 333 13 000 

- brokolice** 24 680 24 730 31 410 21 743 27 432 24 000 

- ředkvička** 23 799 19 631 18 891 16 602 15 460 15 800 

- rajče-konzumní 18 076 20 299 23 824 24 615 22 699 22 348 

- celer bulvový 8 469 7 765 12 453 8 842 9 247 8 896 

- zelenina IV. kategorie       

- kedluben 21 979 19 821 23 616 22 811 23 527 27 488 

- saláty 30 727 25 948 31 106 31 681 30 573 30 840 

- česnek 109 556 100 188 135 141 127 812 116 935 104 000 

- okurky salátové 17 440 15 820 19 898 20 455 21 424 22 757 

- zelenina V. kategorie       

- pažitka** 65 180 62 959 68 245 56 294 77 254 64 000 

- paprika 24 213 23 356 22 953 19 703 23 590 20 447 

- okurky nakládačky 15 000 13 000 16 000 17 000 14 000 20 667 

- celer řapíkatý** 32 000 30 000 35 000 29 191 23 628 27 000 

Školkařské výpěstky (Kč/ks)***        

- ovocné **** 124 124 126 128 136 138 

- ovocné – drobné ovoce 47 47 47 47 48 50 
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roubované 

- okrasné volná půda 470 470 470 470 480 500 

- okrasné kontejnerovna 170 170 170 170 180 190 

* AGTITEC; ** ZUČM; *** ŠS OUČR a SŠ ČR, ****u sadby jahodníku a oddělkových matečnic se cena vztahuje na celou produkci sadby z jedné matky; 
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Příloha č. 3  
 
Seznam katastrálních území dle rozsahu poškození zemědělských plodin  
 

Jednotlivé seznamy jsou uvedeny v samostatných přílohách: 

 

 
A Pšenice jarní 
 
B Ječmen jarní 
 
C Kukuřice na zrno 
 
D Oves 
 
E Cukrová řepa 
 
F Brambory 
 
G Mák 
 
H Slunečnice 
 
CH Chmel 
 
I Zelenina 
 
J Okrasné školky 
 
K Ovocné školky 
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Příloha č. 4  
Průměrné výnosy sklizně zemědělských plodin v ČR za rok 2017 v t/ha nebo 
ks/ha 

Plodina 
Průměrný výnos (t/ha nebo 

ks/ha) 

Pšenice jarní 4,05 

Ječmen jarní 4,96 

Kukuřice na zrno 6,84 

Oves 3,23 

Slunečnice 2,46 

Mák 0,62 

Cukrová řepa 66,56 

Brambory konzumní pozdní 30,81 

Brambory k výrobě škrobu 36,10 

Chmel 1,37 

Hrách 2,51 

Bob* 2,05 

Sója 2,41 

Lupina 1,52 

Zelenina  

- zelenina I. kategorie  

- kopr** 10,00 

- špenát 17,00 

- pastinák** 18,00 

- reveň** 7,00 

- řepa salátová** 29,00 

- kukuřice cukrová** 14,00 

- hrách zahradní** 3,61 

- čekanka** 24,00 

- zelenina II. kategorie  

- petržel naťová** 17,00 

- tykev** 38,00 

- ředkev** 8,00 

- rajče-průmyslové zpracování** 25,00 

- cibule 22,64 

- kapusta hlávková 21,02 

- kapusta růžičková** 11,00 

- zelí hlávkové 43,83 

- pekingské zelí** 17,00 

- zelenina III. kategorie  

- fazol zahradní** 8,00 

- šalotka** 9,00 

- mrkev 35,69 

- chřest** 5,00 

- petržel kořenová 15,22 

- květák 14,82 

- pór** 18,77 

- brokolice** 7,00 

- ředkvička** 21,05 

- rajče-konzumní 22,19 

- celer bulvový 29,93 

- zelenina IV. kategorie  
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Poznámka:  
Zdroj: ČSÚ, * AGRITEC; ** ZUČM, *** SŠ ČR a ŠS OUČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kedluben 17,20 

- saláty 35,64 

- česnek 4,36 

- okurky salátové 29,89 

- zelenina V. kategorie  

- pažitka** 7,40 

- paprika 42,00 

- okurky nakládačky** 31,13 

- celer řapíkatý** 15,00 

Školkařské výpěstky***  

- ovocné 20 000 

- ovocné – drobné ovoce roubované 100 000 

- okrasné volná půda 10 000 

- okrasné výpěstky kontejnerovna 800 000 
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Část F. 
 
Příloha č. 5  
 

Normativní nákladové ceny pro kompenzaci škod způsobených 
suchem na produkci v lesních školkách v roce 2018 (dotační 
program S.2. – příloha k žádosti v části D) 

Navržené sazby dotace přestavují maximálně možnou úroveň dotace. 

 

 
Komodity školkařských výpěstků 

Náklady 
v  

Kč/1 ks 

Sazba 
odškodnění 

při poškození 
od 30,01–50,00 % 

Sazba odškodnění 
při poškození 

od 50,01–100,00 % 

% do Kč/ks % do Kč/ks 

BO 

borovice lesní krytokořenná sazenice 7,8 10 0,78 20 1,56 

borovice lesní krytokořenný semenáček jednoletý 6,5 10 0,65 20 1,3 

borovice lesní krytokořenný semenáček víceletý 7,2 10 0,72 20 1,44 

borovice lesní prostokořenná sazenice 2,5 10 0,25 20 0,5 

borovice lesní prostokořenný semenáček 1,5 10 0,15 20 0,3 

DG 

douglaska tisolistá krytokořenná sazenice 10,6 10 1,06 20 2,12 

douglaska tisolistá krytokořenný semenáček jednoletý 3,4 10 0,34 20 0,68 

douglaska tisolistá krytokořenný semenáček víceletý 4,7 10 0,47 20 0,94 

douglaska tisolistá prostokořenná sazenice 8,0 10 0,8 20 1,6 

douglaska tisolistá prostokořenný semenáček jednoletý 2,8 10 0,28 20 0,56 

douglaska tisolistá prostokořenný semenáček víceletý 3,1 10 0,31 20 0,62 

JD 

jedle bělokorá krytokořenná sazenice 13,3 10 1,33 20 2,66 

jedle bělokorá krytokořenný semenáček jednoletý 3,1 10 0,31 20 0,62 

jedle bělokorá krytokořenný semenáček víceletý 4,2 10 0,42 20 0,84 

jedle bělokorá prostokořenná sazenice 7,0 10 0,7 20 1,4 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček jednoletý 1,3 10 0,13 20 0,26 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček víceletý 2,0 10 0,2 20 0,4 

JDO 

jedle obrovská krytokořenná sazenice 9,8 10 0,98 20 1,96 

jedle obrovská krytokořenný semenáček jednoletý 2,9 10 0,29 20 0,58 

jedle obrovská krytokořenný semenáček víceletý 4,1 10 0,41 20 0,82 

jedle obrovská prostokořenná sazenice 6,9 10 0,69 20 1,38 

jedle obrovská prostokořenný semenáček jednoletý 1,8 10 0,18 20 0,36 

jedle obrovská prostokořenný semenáček víceletý 2,1 10 0,21 20 0,42 

MD 

modřín opadavý krytokořenná sazenice 7,7 10 0,77 20 1,54 

modřín opadavý krytokořenný semenáček 2,6 10 0,26 20 0,52 

modřín opadavý prostokořenná sazenice 6,0 10 0,6 20 1,2 

modřín opadavý prostokořenný semenáček 1,8 10 0,18 20 0,36 

SM 

smrk ztepilý krytokořenná sazenice 7,9 10 0,79 20 1,58 

smrk ztepilý krytokořenný semenáček 2,1 10 0,21 20 0,42 

smrk ztepilý prostokořenná sazenice 6,1 10 0,61 20 1,22 

smrk ztepilý prostokořenný semenáček jednoletý 1,1 10 0,11 20 0,22 
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smrk ztepilý prostokořenný semenáček víceletý 1,3 10 0,13 20 0,26 

ost. 
jehl. 

ostatní jehličnany krytokořenná sazenice 8,8 10 0,88 20 1,76 

ostatní jehličnany krytokořenný semenáček jednoletý 2,5 10 0,25 20 0,5 

ostatní jehličnany krytokořenný semenáček víceletý 4,2 10 0,42 20 0,84 

ostatní jehličnany prostokořenná sazenice 5,9 10 0,59 20 1,18 

ostatní jehličnany prostokořenný semenáček jednoletý 1,7 10 0,17 20 0,34 

ostatní jehličnany prostokořenný semenáček víceletý 2,2 10 0,22 20 0,44 

bříza 

rod bříza krytokořenný odrostek 43,0 10 4,3 20 8,6 

rod bříza krytokořenný poloodrostek 31,5 10 3,15 20 6,3 

rod bříza krytokořenná sazenice 10,5 10 1,05 20 2,1 

rod bříza krytokořenný semenáček 9,7 10 0,97 20 1,94 

rod bříza prostokořenný odrostek 17,5 10 1,75 20 3,5 

rod bříza prostokořenný poloodrostek 12,6 10 1,26 20 2,52 

rod bříza prostokořenná sazenice 6,2 10 0,62 20 1,24 

rod bříza prostokořenný semenáček 1,9 10 0,19 20 0,38 

BK 

buk lesní krytokořenný odrostek 55,2 10 5,52 20 11,04 

buk lesní krytokořenný poloodrostek 47,2 10 4,72 20 9,44 

buk lesní krytokořenná sazenice 9,4 10 0,94 20 1,88 

buk lesní krytokořenný semenáček 8,3 10 0,83 20 1,66 

buk lesní prostokořenný odrostek 20,5 10 2,05 20 4,1 

buk lesní prostokořenný poloodrostek 14,2 10 1,42 20 2,84 

buk lesní prostokořenná sazenice 6,1 10 0,61 20 1,22 

buk lesní prostokořenný semenáček 2,4 10 0,24 20 0,48 

dub 

rod dub krytokořenný odrostek 59,1 10 5,91 20 11,82 

rod dub krytokořenný poloodrostek 49,3 10 4,93 20 9,86 

rod dub krytokořenná sazenice 10,5 10 1,05 20 2,1 

rod dub krytokořenný semenáček 9,6 10 0,96 20 1,92 

rod dub prostokořenný odrostek 20,3 10 2,03 20 4,06 

rod dub prostokořenný poloodrostek 14,2 10 1,42 20 2,84 

rod dub prostokořenná sazenice 5,3 10 0,53 20 1,06 

rod dub prostokořenný semenáček 2,1 10 0,21 20 0,42 

HB 

habr obecný krytokořenný odrostek 48,2 10 4,82 20 9,64 

habr obecný krytokořenný poloodrostek 39,2 10 3,92 20 7,84 

habr obecný krytokořenná sazenice 12,1 10 1,21 20 2,42 

habr obecný krytokořenný semenáček 11,2 10 1,12 20 2,24 

habr obecný prostokořenný odrostek 17,1 10 1,71 20 3,42 

habr obecný prostokořenný poloodrostek 13,1 10 1,31 20 2,62 

habr obecný prostokořenná sazenice 5,9 10 0,59 20 1,18 

habr obecný prostokořenný semenáček 2,1 10 0,21 20 0,42 

javor 

rod javor krytokořenný odrostek 45,5 10 4,55 20 9,1 

rod javor krytokořenný poloodrostek 38,2 10 3,82 20 7,64 

rod javor krytokořenná sazenice 9,0 10 0,9 20 1,8 

rod javor krytokořenný semenáček 8,2 10 0,82 20 1,64 

rod javor prostokořenný odrostek 16,2 10 1,62 20 3,24 
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rod javor prostokořenný poloodrostek 11,8 10 1,18 20 2,36 

rod javor prostokořenná sazenice 5,1 10 0,51 20 1,02 

rod javor prostokořenný semenáček 2,0 10 0,2 20 0,4 

jeřáb 

rod jeřáb krytokořenný odrostek 43,2 10 4,32 20 8,64 

rod jeřáb krytokořenný poloodrostek 32,3 10 3,23 20 6,46 

rod jeřáb prostokořenný odrostek 15,7 10 1,57 20 3,14 

rod jeřáb prostokořenný poloodrostek 11,7 10 1,17 20 2,34 

rod jeřáb krytokořenná sazenice 8,2 10 0,82 20 1,64 

rod jeřáb krytokořenný semenáček 7,6 10 0,76 20 1,52 

rod jeřáb prostokořenná sazenice 5,2 10 0,52 20 1,04 

rod jeřáb prostokořenný semenáček 1,8 10 0,18 20 0,36 

jilm 

rod jilm krytokořenný odrostek 44,2 10 4,42 20 8,84 

rod jilm krytokořenný poloodrostek 34,5 10 3,45 20 6,9 

rod jilm krytokořenná sazenice 8,8 10 0,88 20 1,76 

rod jilm krytokořenný semenáček 8,2 10 0,82 20 1,64 

rod jilm prostokořenný odrostek 15,1 10 1,51 20 3,02 

rod jilm prostokořenný poloodrostek 11,5 10 1,15 20 2,3 

rod jilm prostokořenná sazenice 5,4 10 0,54 20 1,08 

rod jilm prostokořenný semenáček 2,2 10 0,22 20 0,44 

lípa 

rod lípa krytokořenný odrostek 45,5 10 4,55 20 9,1 

rod lípa krytokořenný poloodrostek 38,6 10 3,86 20 7,72 

rod lípa krytokořenná sazenice 8,9 10 0,89 20 1,78 

rod lípa krytokořenný semenáček 8,1 10 0,81 20 1,62 

rod lípa prostokořenný odrostek 15,7 10 1,57 20 3,14 

rod lípa prostokořenný poloodrostek 11,8 10 1,18 20 2,36 

rod lípa prostokořenná sazenice 5,8 10 0,58 20 1,16 

rod lípa prostokořenný semenáček  1,9 10 0,19 20 0,38 

olše 

rod olše krytokořenný odrostek 42,0 10 4,2 20 8,4 

rod olše krytokořenný poloodrostek 31,1 10 3,11 20 6,22 

rod olše krytokořenná sazenice 8,8 10 0,88 20 1,76 

rod olše krytokořenný semenáček  8,1 10 0,81 20 1,62 

rod olše prostokořenný odrostek 17,4 10 1,74 20 3,48 

rod olše prostokořenný poloodrostek 13,5 10 1,35 20 2,7 

rod olše prostokořenná sazenice 5,6 10 0,56 20 1,12 

rod olše prostokořenný semenáček 1,8 10 0,18 20 0,36 

TŘ 

třešeň ptačí krytokořenný odrostek 45,8 10 4,58 20 9,16 

třešeň ptačí krytokořenný poloodrostek 38,2 10 3,82 20 7,64 

třešeň ptačí krytokořenná sazenice 9,5 10 0,95 20 1,9 

třešeň ptačí krytokořenný semenáček 8,1 10 0,81 20 1,62 

třešeň ptačí prostokořenný odrostek 18,2 10 1,82 20 3,64 

třešeň ptačí prostokořenný poloodrostek 14,2 10 1,42 20 2,84 

třešeň ptačí prostokořenná sazenice 5,9 10 0,59 20 1,18 

třešeň ptačí prostokořenný semenáček 2,1 10 0,21 20 0,42 

ost. ostatní listnáče krytokořenný odrostek 46,3 10 4,63 20 9,26 
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list. 
ostatní listnáče krytokořenný poloodrostek 37,2 10 3,72 20 7,44 

ostatní listnáče krytokořenná sazenice 8,2 10 0,82 20 1,64 

ostatní listnáče krytokořenný semenáček 8,5 10 0,85 20 1,7 

ostatní listnáče prostokořenný odrostek 18,5 10 1,85 20 3,7 

ostatní listnáče prostokořenný poloodrostek 13,5 10 1,35 20 2,7 

ostatní listnáče prostokořenná sazenice 5,8 10 0,58 20 1,16 

ostatní listnáče prostokořenný semenáček 2,4 10 0,24 20 0,48 

  
 

Příloha č. 6 
 
Seznam katastrálních území dle rozsahu poškození sadebního materiálu 
lesních dřevin v lesních školkách 
 

Seznam je uveden v samostatné příloze: 
 
 
L Sadební materiál lesních dřevin 
 


