Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami
v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území
Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021

Čj.: MZE-41895/2021-18145
Část A.
Obecné podmínky
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě Usnesení vlády České republiky
k Opatřením Ministerstva zemědělství zaměřeným na řešení následků přírodní katastrofy
v Jihomoravském a Ústeckém kraji ze dne 28. 6. 2021 č. 592 a Usnesení Poslanecké
sněmovny PČR k dotačním programům zemědělství pro rok 2021 poskytovaným podle § 1, §
2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 1086/ ze dne 18. 12. 2020 č. 1438 a v souladu s § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), vydává
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
na zmírnění škod
způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území
Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021 (dále jen „Zásady“), a to v návaznosti
na Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01), (dále jen „AGRI
pokyny“), na jejichž základě byl Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství
schválen Evropskou komisí (dále jen „Rámcový program“).

1. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci včetně příloh podává osoba (dále jen „žadatel“), která splňuje podmínky
stanovené v těchto Zásadách, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) na jím vydaném formuláři prostřednictvím příslušných pracovišť OPŽL SZIF
v závislosti na katastrálním území, kde žadateli vznikla škoda.
b) Žadatel podá žádost o dotaci v termínu od 12. 7. 2021 do 17. 8. 2021 včetně.
c) Veškeré povinné přílohy k žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím pracovišť OPŽL
SZIF. Podávají se podepsané kopie, originály veškerých povinných příloh k žádosti o dotaci
uchovává žadatel.
d) Na dotační program je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.
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2. Doklady prokazující nárok na dotaci
a) Doklady, které prokazují nárok na dotaci, podá žadatel Fondu prostřednictvím formuláře
přes Portál farmáře Fondu.
b) Žadatel podá doklady prokazující nárok na dotaci v termínu od 1. 10. 2021 do 30. 9.
2022.
c) Veškeré povinné přílohy k dokladům prokazujícím nárok na dotaci se dokládají
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. Originály veškerých povinných příloh k dokladům
prokazujícím nárok na dotaci uchovává žadatel.
d) K dokladům prokazujícím nárok na dotaci doručeným Fondu po stanovené lhůtě
se nepřihlíží.

3. Podmínky poskytnutí dotace
a) Zálohová platba se poskytuje na základě podané žádosti o dotaci ověřené škodní komisí.
Doplatek, případně vrácení zálohové platby je provedeno na základě podaných dokladů
prokazujících nárok na dotaci.
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 společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, organizační složka státu. Dále
žadatelem nemohou být subjekty v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kromě níže uvedených: Česká
zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova
univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno, Krajské školní hospodářství České Budějovice,
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany,
veřejné výzkumné ústavy, veřejné organizace zabývající se správou veřejného majetku,
střední školy, školní podniky, statky a školní hospodářství (popř. subjekt, do jehož
organizační struktury jsou začleněny) poskytující praktickou výuku žákům ve skupině oborů
– 29 Potravinářství, 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství.
d) Žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel a na předmět,
pro který je požadována dotace, 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 nebo fondů EU, pokud není u jednotlivých
programů uvedeno jinak.
e) Žadatelem nemůže být subjekt, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, případně je v likvidaci.
f) Žadatelem nemůže být subjekt, vůči němuž je vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz
v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem.
g) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje na žádosti o dotaci a formuláři
s doklady prokazujícími nárok na dotaci jsou úplné a pravdivé.
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4. Změny žádosti o dotaci, změna žadatele
a) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci
změnit či upravit, přičemž nelze zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
b) Jestliže žadatel zemřel nebo zanikl a právní nástupce žadatele pokračuje v zahájeném
řízení o žádosti o dotaci, oznámí právní nástupce žadatele tuto skutečnost Fondu.
c) Jestliže dojde k převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o dotaci
nebo v době trvání plnění podmínek dotace, oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu.
5. Kontrola dodržování Zásad
a) Před poskytnutím dotace provádí Fond administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně
příloh a u vybraných žadatelů může Fond provádět kontrolu na místě k ověření plnění
podmínek dotace. Po poskytnutí dotace může Fond provádět u vybraných žadatelů kontrolu
na místě z důvodu ověření naplnění účelu, pro který byla dotace poskytnuta.
b) Pokud žadatel neumožní kontrolu některé z podmínek pro poskytnutí dotace, považuje se
tato podmínka za nesplněnou.
c) Pokud žadatel nebo jeho zástupce zabrání provedení kontroly na místě před vydáním
rozhodnutí, Fond žádost o dotaci zamítne.
d) Pokud žadatel nebo jeho zástupce zabrání provedení kontroly na místě po vydání
rozhodnutí a vyplacení dotace, Fond zahájí řízení o vrácení již poskytnuté dotace.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a) Při poskytování dotací postupuje Fond podle zákona o zemědělství, zákona o Státním
zemědělském intervenčním fondu, správního řádu, Zásad a příslušných právních předpisů
EU.
b) Na dotaci není právní nárok.
c) Fond řízení o dotaci zastaví, zemře-li žadatel nebo zanikl-li subjekt před vydáním
rozhodnutí pokud v řízení nepokračují právní nástupci (splňující podmínky právního
nástupnictví uvedené v § 2g odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů).
d) Fond žádost o dotaci zamítne v případě, že nebudou splněny podmínky uvedené
v příslušných předpisech dle písmene a) tohoto bodu.
e) Dotace se poskytuje převodem na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti o dotaci.
f) Poskytovatel je povinen zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných
podpor údaje o veřejné podpoře poskytnuté na základě AGRI pokynů a o jejím příjemci, a to
do 6 měsíců ode dne poskytnutí této podpory. Tato povinnost se vztahuje na každou
jednotlivou podporu, která přesáhne částku 60 000 EUR u příjemců z odvětví zemědělské
prvovýroby či částku 500 000 EUR u příjemců z ostatních odvětví.“
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7. Vrácení dotace
Fond s žadatelem zahájí řízení o vrácení již poskytnuté dotace v případě, že:
I. Fond zjistí, že dotace byla žadateli poskytnuta na základě uvedení neúplných
nebo nepravdivých údajů;
II. Fond zjistí, že žadatel nesplnil nebo porušil stanovené podmínky.
8. Závěrečná ustanovení
V odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad.
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Část B.
Dotační program
P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné
a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského
a Ústeckého kraje v roce 2021
Účel: Zmírnění škod způsobených přírodní pohromou na území Jihomoravského
a Ústeckého kraje v roce 2021.
Předmět dotace: Náklady na zmírnění škod v rostlinné výrobě, živočišné výrobě a při výrobě
potravin a krmiv na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.
Žadatel/příjemce dotace:
- zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
- podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), podnikající
v zemědělské výrobě,
- výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
- výrobce krmiv podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Výše dotace: Míra podpory je stanovena až do výše 100 % způsobilých ztrát.
Na základě Žádosti o dotaci bude v rámci dotačního programu P.1. žadateli poskytnuta
záloha až ve výši 50% celkových předpokládaných škod uvedených v Protokolu o zjištěných
škodách, který je zpracován v souladu s Metodickým pokynem č.3/2018 ministra zemědělství
pro zjišťování škod platný pro Rámcový program řešení rizik a krizí v zemědělství.
Poznámka:
Výše dotace budou po přijetí všech podaných žádostí poměrně u všech žádostí upraveny
tak, aby celkový objem přiznaných finančních prostředků zohledňoval objem vyčleněných
finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Podmínky poskytnutí dotace:
a) Způsobilé pro podporu budou hmotné škody na pěstovaných plodinách, trvalých
kulturách, hospodářských zvířatech, krmivech, stelivech, zásobách, budovách, halách
a stavbách včetně skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí apod. Dále škody způsobené
na zařízeních, technologiích, mechanizaci a dalším vybavení, jakož i škody ve včelařství,
mající přímou souvislost se zemědělskou nebo potravinářskou výrobou nebo výrobou
krmiv.
b) Způsobilé pro podporu budou pouze škody, které žadateli vznikly přímo v důsledku
přírodní pohromy dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 v následujících katastrálních územích:
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Jihomoravský kraj:
Břeclav, Hodonín, Hrušky, Kostice, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves,
Ratíškovice, Tvrdonice, Týnec na Moravě
Ústecký kraj:
Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petrohradu, Krty, Malměřice, Petrohrad, Stebno
u Petrohradu
c) Přímou souvislost mezi vzniklou škodou a přírodní pohromou budou ověřovat při místním
šetření škodní komise ustanovené SZIF v souladu s Metodickým pokynem č.3/2018
ministra zemědělství pro zjišťování škod platným pro Rámcový program řešení rizik a krizí
v zemědělství.
d) Výpočet věcné škody musí vycházet z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty
dotčeného majetku před přírodní pohromou. Výše škody nesmí přesáhnout náklady
na opravu nebo snížení reálné tržní hodnoty způsobené přírodní pohromou, tj. rozdíl mezi
hodnotou majetku bezprostředně před přírodní pohromou a bezprostředně po ní.
e) Výpočet škody za uhynulá či utracená hospodářská zvířata bude stanoven na základě
Přílohy Zásad č. 1. V případě, že hospodářské zvíře není uvedeno v Příloze č. 1, bude
škoda vyčíslena individuálně.
f)

Výpočet škody na polních plodinách bude stanoven na základě Přílohy Zásad č. 1.
V případě, že polní plodina není uvedena v Příloze č. 1, bude škoda vyčíslena
individuálně.

g) Kompenzace se vypočítává u jednotlivého příjemce. Způsobilé náklady na zmírnění škod
budou podloženy jednoznačnými a aktuálními doklady.
h) Vypočtená výše dotace nesmí v součtu s případným obdrženým pojistným plněním
či jinými platbami vztahujícími se k danému předmětu dotace (na živelní událost vzniklou
ve dnech 24. a 25. 6. 2021) přesahovat 100 % z výše škody v Kč. V opačném případě
bude výše dotace následně snížena tak, aby v součtu s případným obdrženým pojistným
plněním či jinými platbami vztahujícími se k předmětu dotace splňovala podmínku
nepřesáhnutí náhrady maximálně 100 % výše škody vyjádřené v Kč.
i) V případě převodu poškozeného předmětu dotace z jedné osoby na jinou bude v situaci,
kdy podají žádost obě osoby, pro kladné posouzení žádosti rozhodné datum užívání
předmětu dotace k 24. 6. 2021.
Přílohy žádosti o dotaci:
u škod na hospodářských zvířatech - doklad potvrzující jejich úhyn nebo utracení.
Doklady prokazující nárok na dotaci:
a) u škod na trvalých kulturách – znalecký posudek
b) u škod na zásobách, krmivech, stelivech – doklady prokazující přesnou výši škody údaje z účetnictví, karty zásob, inventura, posudek pojišťovny, případně znalecký
posudek.
c) u škod na budovách, halách, stavbách, sklenících, fóliovnících, nosných konstrukcích
doklady prokazující přesnou výši škody - doklady prokazující náklady na opravu,
posudek pojišťovny, případně znalecký posudek.
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d) u škod na mechanizaci, zařízeních, technologiích – doklady prokazující přesnou výši
škody – karty majetku, posudek pojišťovny, doklady prokazující náklady na opravu,
případně znalecký posudek.

Žadatel dále s doklady doloží všechna obdržená pojistná plnění či jiné platby vztahující
se k danému předmětu dotace.

Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

V Praze dne …………………………..

Ing. Miroslav Toman, CSc., v. r.
ministr zemědělství
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Příloha č. 1
plodina
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Žito
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Triticale
Kukuřice na zrno
Kukuřice na zeleno/siláž
Hrách
Řepka
Mák
Slunečnice na semeno
Cukrovka
Chmel
Kukuřice na siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Víceleté pícniny na orné půdě
Trvalé travní porosty
Jablka
Hrušky
Třešně
Višně
Meruňky
Broskve
Švestky
Rybíz

hodnota v Kč/ha
27 717
21 166
25 339
26 005
24 351
21 553
22 803
35 302
30 837
24 333
36 417
27 753
30 223
59 951
304 985
31 391
15 627
15 640
8 573
184 964
89 582
163 720
56 527
150 597
77 985
99 603
58 633

Zdroj: ÚZEI: 2019 Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných výrobků

hospodářské zvíře
Dojnice
Telata do 6 měsíců
Jalovice do 5. měsíce březosti
Vysokobřezí jalovice
Výkrm skotu
Prasnice
Mladé chovné prasničky
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat

hodnota v Kč/ 100 KD

24 895
6 546
5 650
6 826
6 687
12 042
2 811
1 155
2 390

Zdroj: ÚZEI: 2019 Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných výrobků
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