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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 

2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů č.j. 17151/2021-MZE-18131 – DP 3.k. 

 

Část B Dotační programy 

 

Dotační program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

 

3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou  

 

str. 57, bod 2 Předmět dotace  

původní text: 

Proplacení nákladů, které tvoří rozdíl mezi náklady na mechanickou likvidaci plevelné řepy 

v cukrové řepě (dále jen „mechanická likvidace„) a chemickou likvidaci plevelné řepy v cukrové 

řepě. (dále jen „chemická likvidace„). 

se mění takto: 

Proplacení rozdílu mezi náklady na mechanickou likvidaci plevelné řepy v cukrové řepě (dále 

jen „mechanická likvidace„) a chemickou likvidaci plevelné řepy v cukrové řepě (dále jen 

„chemická likvidace„). 

 

str. 57, bod 4 Dotace  

původní text: 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: maximálně do 3 788 Kč na jeden hektar plochy cukrové řepy, na které bude 

provedena mechanická likvidace plevelné řepy. 

se mění takto: 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). Sazbová dotace. 

Výše dotace: maximálně do 3 788 Kč na jeden hektar plochy cukrové řepy, na které bude 

provedena mechanická likvidace plevelné řepy.  

 

str. 57, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno a) 

původní text: 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 5. 2020 do 

30. 9. 2020. 

se mění takto: 

a) Uznatelné jsou operace uskutečněné ve sledovaném období od 1. 5. 2020 do 

30. 9. 2020. 
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str. 57, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno g) 

původní text: 

g) Uvedená plocha nesmí překročit smluvní plochu celkové řepy uvedenou ve Smlouvě 

o dodání cukrové řepy uzavřenou mezi prodejcem/pěstitelem a cukrovarnickým podnikem 

k příslušnému roku podání žádosti o dotaci. 

se mění takto: 

g) Uvedená plocha nesmí překročit smluvní plochu celkové řepy uvedenou ve Smlouvě 

o dodání cukrové řepy uzavřenou mezi prodejcem/pěstitelem a cukrovarnickým podnikem 

k příslušnému roku podání žádosti o dotaci. Pokud však smlouva obsahuje 

i ustanovení o výkupu nad původně sjednané množství, je podmínka splněna. 

 

str. 58, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno o), druhý odstavec 

původní text: 

Maximální výše nákladů na mechanickou likvidaci dle pracovních operací: 

- plečkování mezi řádky: 683 Kč/ha, 

- ruční vykopávání v řádku a mezi řádky před a po vykvetení rostlin plevelné řepy: 1 096 Kč/ha, 

- odstraňování (odvoz) rostlin plevelné řepy z DPB: 320 Kč/ha 

se mění takto: 

Výše nákladů na mechanickou likvidaci dle pracovních operací je stanovena následovně:  

- plečkování mezi řádky: 683 Kč/ha, 

- ruční vykopávání v řádku a mezi řádky před a po vykvetení rostlin plevelné řepy: 1 096 Kč/ha, 

- odstraňování (odvoz) rostlin plevelné řepy z DPB: 320 Kč/ha 

 

str. 59, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písmeno c) 

původní text: 

c) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem 

dotace včetně dokladů prokazujících uhrazení skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů (výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti) nebo vnitropodnikové 

účetní doklady prokazující provedené pracovní operace včetně částky za provedení 

pracovní operace. Z dokladu o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být 

zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí 

být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

se mění takto: 

c) Doklady prokazující provedené pracovní operace. 

 

Str. 59, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

původní text: 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 
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a) Dotace je poskytnuta pouze na mechanické formy likvidace plevelné řepy, které provádí 

mechanizační prostředek, tj. tažený nebo nesený stroj nebo zařízení, a nebo které provádí 

sama fyzická osoba přímo ručně nebo s pomocí nástroje (motyky, rýče apod.), a nebo na 

kombinace obou uvedených možností. 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) transakční náklady. 

se celý ruší. 

 

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

 

 

V Praze dne 19. března 2021      

 

 

 

 

Mgr. Jan Sixta, v.r. Ing. Jindřich Fialka, v.r. 

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení Sekce   

  zemědělství a potravinářství 

 


