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Zásady, 

 kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací   

na zmírnění škod způsobených povodněmi v  květnu           
a červnu roku 2010 

č.j.:  25439/2010-10000 

 

Část A. 

Obecné podmínky 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě Usnesení vlády České 
republiky č. 556 ze dne  04.08.2010 k řešení odstranění škod a obnovy částí území 
České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010 a v souladu s         
§ 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vydává Zásady, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací  na  zmírnění škod způsobených povodněmi 
v květnu a červnu  roku 2010 (dále jen „Zásady“). 

 

 

1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí: 

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

b) ţadatelem nemůţe být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území 
České republiky nebo neprokáţe, ţe oprávněně podniká na území České 
republiky, 

c) ţadatelem nemůţe být subjekt, jehoţ předmět dotace, na který je poţadována 
dotace, se nenachází na území České republiky, 

d) ţadatelem nemůţe být sdruţení vzniklé podle § 829 občanského zákoníku, 
organizační sloţka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti 
Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva ţivotního prostředí, Ministerstva vnitra a 
Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u programu uvedeno jinak).  

e) ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje včetně „Čestného prohlášení“ a  
dále údaje a informace uvedené u programu v odstavci „Obsah ţádosti". Ţadatel 
je povinen uvést poţadované údaje úplně a pravdivě, 

f) ţádosti o dotaci se podávají samostatně za dotační program na příslušné 
oddělení Agentury pro zemědělství a venkov (dále jen „AZV MZe“) a to podle 
sídla firmy (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). 
Příjímání ţádostí je zahájeno 10. den od data, kdy Zásady nabyly účinnosti. 
Kaţdou ţádost doplní AZV MZe datem, hodinou a minutou přijetí a v návaznosti 
na to jí přidělí pořadové číslo a ţádost zaregistruje. Zjistí-li AZV MZe, ţe ţádost je 
neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji ţadateli do 10 dnů ode dne 
jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich 
odstranění. Nedojde-li k odstranění vad ţádosti do stanovené lhůty, ţádost se 
zamítne. 
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Ukončení přijímání žádostí je: Program: 

30. den od data, kdy Zásady nabyly 
účinnosti . 

Z.1. Zmírnění škod způsobených povodněmi na 

zemědělském majetku v květnu a červnu roku 
2010  

 

 

Poznámka:  ţádosti budou osobně podány na AZV MZe, případně zaslány poštou s 
razítkem pošty ve stanoveném termínu. 

g) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání ţádostí nelze prominout. 

 

2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace: 

a) ţadatel (v případě poskytnutí finančních prostředků dále jen „příjemce“) odpovídá 
za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud 
v období od podání ţádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace 
dojde ke změnám, je ţadatel povinen předloţit zdokladované správné údaje. Po 
termínu ukončení přijímání ţádostí nemůţe ţadatel zvyšovat poţadavek na 
objem finančních prostředků, 

b) v případě zjištění, ţe na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů 
byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně pouţité prostředky na 
příslušný účet MZe a můţe být zahájeno řízení podle § 15 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová 
pravidla). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona 
č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 
(rozpočtová pravidla), vrátí příjemce dotace neoprávněně pouţité nebo zadrţené 
prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. 
Současně je povinen tuto skutečnost oznámit AZV MZe, 

c) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí se 
nepovaţuje za neplnění stanovených podmínek, 

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

e) příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které 
byly podkladem pro rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

 
3. Poskytování dotací: 

a) dotaci MZe poskytne, jestliţe ţádost i ţadatel splňují podmínky a lhůty stanovené 
Zásadami. Ţádosti o dotace dle těchto Zásad se projednávají podle pořadí, v 
jakém byly zaregistrovány na  AZV MZe, 

b) dotace přísluší ţadateli, který není ke dni podání ţádosti v likvidaci nebo na jehoţ 
majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení 
vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 
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majetku a se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona                  
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

c) dojde-li MZe k závěru, ţe podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí 
to písemně ţadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Toto 
sdělení musí ţadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí ţádosti je 
konečné a nelze proti němu podat stíţnost ani odvolání,  

d) při poskytování dotací se postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), 

e) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními 
Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES,   

f) v případě souběhu dotace a současně platby z pojištění shodného předmětu 
podpory bude postupováno dle platných pokynů Společenství ke státní podpoře 
v odvětvích zemědělství a lesnictví, 

g) pro objektivní posouzení ţádosti si MZe můţe vyţádat doplňující údaje a doklady, 

h) na podávání a vyřizování ţádostí se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení1) 

i)  na dotaci není právní nárok. 
 

 

4. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace: 

a) MZe dotaci poskytne rozhodnutím o poskytnutí dotace,  

b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních, kaţdé vyhotovení 
rozhodnutí má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrţí příjemce dotace, dvakrát 
AZV MZe, z toho jedno vyhotovení rozhodnutí předá  místně  příslušnému  
Finančnímu úřadu (dále jen FÚ) (u právnických osob podle místa jejího sídla 
v ČR, u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu v ČR)2) a čtvrté rozhodnutí 
obdrţí odbor ekonomiky a financování MZe, 

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

d) jakékoliv změny je nutno projednat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data 
obdrţení návrhu změny od příjemce dotace a případné schválené změny je nutno 
řešit rozhodnutím o změně rozhodnutí,   

e) na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení1) a je 
vyloučeno jeho soudní přezkoumání 3). 

 
 

 

 

                                                 
1)
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

2)
 § 3 zákona  ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 

3)
 § 6 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní 
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5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje: 

 název a adresu poskytovatele, 

 označení příjemce dotace,  

Fyzická osoba (dále jen „FO“):  

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

- datum narození a rodné číslo, 

- adresa trvalého pobytu, 

Právnická osoba (dále jen „PO“): 

- název obchodní firmy, 

- sídlo firmy, 

 identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace, 

 bankovní spojení příjemce dotace, 

 účel, na který je dotace poskytována, 

 kód a název programu, 

 datum vydání rozhodnutí, 

 výši dotace: 

- propočtená celková výše škody dle normativních nákladů,  

- stanovené procento z výše škody ve vztahu k procentu poškození, 

-  celková výše poskytnuté dotace, 

 podmínky pouţití dotace, a to: 

a) ustanovení, ţe příjemce dotace je povinen poskytovat poţadované informace, 
dokladovat činnost a umoţňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům 
MZe, 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,  

b) ustanovení, ţe příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace v souladu se zákonem 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

c) ustanovení, ţe v případě zjištění, ţe na základě uvedení neúplných nebo 
nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace 
neoprávněně pouţité prostředky na příslušný účet MZe a můţe být zahájeno 
řízení podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). V případě zjištění porušení 
rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vrátí příjemce 
dotace neoprávněně pouţité nebo zadrţené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí FÚ. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit AZV 
MZe, 

d) podmínky uvedené v Zásadách u programu, na které se vydává rozhodnutí, 
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e) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,  

f) ustanovení, ţe v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, (rozpočtová pravidla), si MZe 
vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění 
skutečností, opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků 
státního rozpočtu, 

g) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících z 
rozhodnutí v rozsahu: jméno a příjmení (obchodní firma), rok narození, adresa 
trvalého pobytu (adresa sídla obchodní firmy), výše, účel a podmínky 
poskytnuté dotace, 

h) ustanovení v rozhodnutí o případném vyčlenění z podmínek, které v něm 
příjemci ukládá podle § 14 odst. 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), 
podmínky méně závaţné, nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně 
závaţná. 

 

 
6. Způsob účtování a poskytování dotace: 

a) poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou  účtovou osnovou, účetními 
metodami a daňovou evidencí, 

b) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce a v souladu 
s ustanovením § 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), 

 

 
7. Kontrola dodržování Zásad: 

a) v souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 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, 
mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, popř. orgány Ministerstva financí, 
místně příslušné FÚ, Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány oprávněné provádět 
kontrolní činnost. Kontroly mohou téţ provádět příslušné orgány EU, zejména 
Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr, 

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

c) kontrola můţe být prováděna ode dne podání ţádosti, 

d) MZe oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol 
prováděných kontrolními orgány MZe), 

e) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních.               
Po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrţí kontrolovaný příjemce, 
kontrolní orgán a AZV MZe,  

f) v případě nedodrţení podmínek stanovených  rozhodnutím, oznámí AZV MZe 
rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem 
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neoprávněně pouţitých prostředků místně příslušnému FÚ. V případě pochybení 
MZe, AZV MZe při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků, se 
neoprávněně pouţité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky 
odvede na příslušný účet FÚ. Jestliţe byla poskytnuta dotace na základě 
nepravdivých údajů, které nebylo moţno zkontrolovat, vrací příjemce dotace 
poskytnuté finanční prostředky v běţném roce na účet, ze kterého byly 
poskytnuty, v následujících letech na příjmový účet MZe.  

 

 

 

8. Závěrečná ustanovení: 

a) MZe předloţí analýzu vynaloţených prostředků na dotace centrálnímu 
evidenčnímu dotačnímu registru Ministerstva financí do 30. 04. 2012, 

b) MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců; 
poskytování informací o dotacích Ministerstvu financí je v souladu s § 18 zákona 
č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), 

c) dotační program byl schválen Evropskou komisí dne 17. prosince 2010 

d) v odůvodněných případech můţe MZe provést zpřesnění těchto Zásad, 

e) v souladu s poţadavky Evropské komise bude podpora poskytnuta do 
31.12.2011, 

f) dotaci je moţné poskytnout aţ po schválení dotačního programu Evropskou 
komisí. 
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Část B. 

Dotační programy 

 

 

Z.1. Zmírnění škod způsobených povodněmi na zemědělském majetku 

v květnu a červnu roku 2010  

 
Účel: zmírnění škod způsobených povodněmi na zemědělském majetku v  květnu a 

červnu roku 2010. 
 
 
Předmět dotace: 

A. Škody na porostech pěstovaných rostlin 
B. Škody na hospodářských zvířatech 
C. Škody na krmivech a zásobách 

 
 
Subjekt dotace:    podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) 

podnikající v zemědělství. 
Ţadatelem můţe být Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Mendelova univerzita v Brně,  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.  

 
 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku. 
 
Výše dotace: Ministerstvem zemědělství propočtená výše škody dle normativních 

nákladů (příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3 části D Zásad) na 
základě výše škod   uvedených v protokolu o zjištěných škodách, a to 
v následujících intervalech:    

 
a) od 90,01% do 100,00 %   ve výši do 50,00 %,  
b) od 80,01% do   90,00 %   ve výši do 35,00 %,  
c) od 70,01% do   80,00 %   ve výši do 25,00 % 
d) od 60,01% do   70,00 %   ve výši do 20,00 % 
e) od 50,01% do   60,00 %  ve výši do 15,00 % 
f) od 40,01% do   50,00 %  ve výši do 12,00 % 
 

 
Aby se předešlo nepřiměřeně vysoké náhradě, nesmí celková výsledná náhrada 
přesáhnout normativní náklady pro vypořádání škod uvedené v přílohách č. 1, č. 2,    
a č..3  části D Zásad, proto poskytnutá dotace můţe být max. ve výši stanovené jako 
rozdíl mezi normativními náklady pro výpočet škod a jiţ poskytnutou náhradou, např. 
pojistným plněním. 



8 

 

V případě, ţe ţadatel nedoloţil doklad o pojistném plnění, či doklad o 
nepojistitelnosti, týkající se předmětu dotace, které jsou v přímé souvislosti se 
škodami způsobenými povodněmi v květnu a červnu roku 2010, bude výsledná 
částka dotace sníţena  o 50 %. 
 
 
 
Obsah žádosti:  

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

kopie výpisu z předmětného účtu), 
d) protokol o zjištěných škodách způsobených povodněmi v květnu a červnu  

roku 2010 na území ČR, včetně příloh, uzavřený a podepsaný příslušnou 
škodní  komisí,  

e) doklad o nepojistitelnosti týkající se předmětu dotace 
f) doklad o pojistném plnění nebo jiných splatných platbách, v případě, ţe byly 

uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými povodněmi v květnu 
a červnu roku 2010  

 
Zhodnocení účinnosti: počet subjektů, kterým byla dotace poskytnuta.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne     

 
                                                                  Ing. Ivan Fuksa 
                                          ministr zemědělství  

 



9 

 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
Závazný postup pro předkládání ţádostí o poskytování dotace, kompetence pro 
poskytnutí dotace a kompetence vydávání rozhodnutí o poskytnutých dotacích 

 
1) Ţádost o dotace musí být zpracována na předepsaném formuláři  podle části C.  

Ţadatel svým podpisem potvrzuje, ţe všechny informace uvedené v ţádosti jsou 
pravdivé a ţe si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení 
nepravdivých informací mohou nastat.  
 

2) Ţádost předkládá ţadatel o dotace v jednom vyhotovení na AZV MZe podle sídla 
firmy právnické osoby nebo adresy trvalého pobytu fyzické osoby. 

 
3) AZV MZe přijatou ţádost zaeviduje. 
 
4)  AZV MZe prověří ţádost z hlediska formální správnosti v souladu se zněním 

Zásad. 
 
5) Dotace přiznává vedoucí AZV MZe na základě výše sazby, kterou stanoví gestor 

programu podle skutečně uplatněných poţadavků. 
 
6) Rozhodnutí o přiznání dotace vydává vedoucí AZV MZe. 
 
7) Poskytnutí finančních prostředků je moţné od data vydání rozhodnutí. Finanční 

prostředky budou poukazovány na účty příjemců dotace na základě rozhodnutí. 
 
8) Odbor ekonomiky a financování před poukázáním finančních prostředků na účet 

příjemce dotace rozhodnutí zkontroluje z hlediska úplnosti a správnosti údajů 
plynoucích ze Zásad a ve vztahu k údajům zaznamenaným v příslušném 
software. 
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 Část  C. 
 

ŽÁDOST 
o zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu  roku 2010  

Program  Z.1, 
___________________________________________________________________ 

 
AZV MZe ČR: ……………………………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení (ţadatel): ..................................................................................................... 
 
Rodné číslo (vyplňuje pouze fyzická osoba): ................................................................ 
 
Datum narození (vyplňuje pouze fyzická osoba):……………………………….………… 
 
Název firmy  (ţadatel):.......................................….................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
právní forma:................................................. IČ: ………………………………………… 
 
Adresa trvalého pobytu nebo sídla firmy: ………........................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa pro doručení: ………………………………………………………………………… 
 
PSČ:........................................................... okres:......................................................... 
 
telefon:........................................................ fax:............................................................. 
 
Jméno statutárního zástupce: ….................................................................................... 
 
Název peněţního ústavu: .............................................................................................. 
 
Číslo účtu (vč. směrového kódu banky): ....................................................................... 
 
Ţadatel působí v rezortu: ..........................……….. a je plátcem DPH:       ano  -  ne * 
 
Ţadatel obdrţel pojistné plnění nebo jiné splatné platby v souvislosti se škodami  
 

způsobenými povodněmi v květnu a červnu  roku 2010 :                              ano – ne * 

 
Předmět dotace  : …………………………………………………………........................ 
 
                             ………………………………………………………………………….. 
         
                             ………………………………………………………………………….. 
 
*nehodící se škrtněte 

Otisk prezentačního razítka podacího místa 
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Čestné prohlášení:  

ţadatel prohlašuje, ţe není ke dni podání ţádosti 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, ţe s ním nebylo zahájeno insolvenční 
řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, ţe   předmět dotace, na který  ţádá, ke dni vzniku povodně 
obhospodařoval a ţe veškeré údaje uvedené v této ţádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a 
úplné. Je si vědom právních následků uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 
 
 
 
Podpis ţadatele: (statutárního zástupce):…………………........................................................  
 
 
                                                                 …………………………………………………………. 
 
 
Razítko:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: …....………...………….. 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vedoucí  AZV MZe: …………….……………………… 
 
Dne:……….……………………. 
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Část  D. 
 

Normativní náklady pro vypořádání škod  
   

Příloha č.1 
Normativní náklady pro vypořádání škod na porostech pěstovaných rostlin způsobených 
povodněmi v květnu a červnu roku 2010 

 

Typ plodiny  Druh plodiny 
Náklady na 

jednotku  

    plochy (Kč.ha-1) 

Obiloviny1) Pšenice ozimá 17 800 

  Pšenice jarní  16 400 

  Ţito  14 500 

  Ječmen ozimý 14 900 

  Ječmen jarní 14 800 

  Oves 11 300 

  Ţitovec 13 100 
  Obiloviny ostatní 15 000 

  Kukuřice 24 800 

Olejniny a přadné 
plodiny1) Řepka 22 300 

  Mák 24 000 

  Slunečnice 21 200 

  Sója 15 000 

  Len (přadný) 6 900 

  Konopí 21 600 

  Olejniny ostatní 18 000 

  Hořčice bílá 2) 11 200 

Vinná réva Vinná réva 77 300 

Chmel Chmel 194 300 

 Ovocné rody a druhy Ovocné sady  100 000 

  Jablka1) 127 000 

  Meruňky1) 32 100 

  Třešně2) 82 300 

  Slivoně2) 67 200 

  Ostatní ovoce  50 000 

Zelenina konzumní3) Česnek 247 000 

  Petrţel 106 000 

  Salát 217 600 

  Paţitka 213 000 

  Špenát oz. 34 200 

  Ředkvička 220 000 
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  Cibule oz. 106 000 

  Celer  115 500 

  Okurky nakladačky  224 300 

  Zelí 109 000 

  Mrkev 121 000 

  Květák 145 000 

  Kapusta hlávková 103 200 

  Brokolice 147 000 

  Rajčata 198 700 

  Kedluben 189 000 

  Zelenina ostatní 150 000 

Pícniny1) Víceleté pícniny na orné půdě 9 200 

  
Jednoleté pícniny (kukuřice na 
siláţ) 23 000 

  Ostatní jednoleté pícniny 13 000 

Luskoviny1) Hrách a ostatní luskoviny 17 100 

Okopaniny1) Cukrovka 49 900 

  Krmná řepa 50 000 

  Brambory 82 000 

  Ostatní okopaniny 50 000 

Léčivé a kořen. rostliny1) Kmín a ostatní 21 000 

 

Poznámky: 

1) Náklady byly kalkulovány projekcí na rok 2009 na základě matematického 

modelu ÚZEI (z trendových funkcí odvozených z dlouhodobých časových řad 

nákladů a výnosů). 

2) Technologické náklady stanovené na základě Normativů pro zemědělskou a 

potravinářskou výrobu za rok 2008 při standardní pěstební technologii: 

- hořčice bílá při normativním výnosu semene 1,3 t/ha 

- třešně a slivoně spon 6 x 5 m, pěstitelský tvar – čtvrtkmen 

3) Údaje zpracované a ověřené Zelinářskou unií Čech a Moravy. 
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Příloha č.2 
Normativní náklady pro vypořádání škod na hospodářských zvířatech způsobených 
povodněmi v  květnu a červnu roku 2010  

   
      

Skupina  Druh  Náklady na jednotku   

     (Kč/ks)  

Skot 
Býk plemenný 
Dojnice 1) 

50 000 
30 000 

 

 Telata do 3 měsíců  9 700  

  Telata do 6 měsíců - býčci 13 800  
  - jalovice 17 000  
 Skot ve výkrmu 34 000  

Prasata Prasnice 2) 5 000  

  
Kanec plemenný 
Sele 

 
30 000 

1 450 

 

 
Předvýkrm prasat  
Výkrm prasat 

2 204 
4 240 

 

Ovce a kozy3) Všechny kategorie 3 000  

Drůbeţ – 
brojleři  Kuřata 47,50 

 

 Krůty 503,30  

  Kachny  a Husy 105,55  

 
 
Drůbeţ – 
nosnice 4)  80,00 

 

Koně  taţní 5)  Valach, hřebec i klisna 35 000  

Koţešinová 
zvířata 6) Králící a ostatní 140 

 

 

Poznámky: 

1) Cena vysokobřezí jalovice pro obnovu stáda podle Normativů 
zemědělských výrobních technologií na rok 2008 (průměrná produkce) a 
odhadů ÚZEI (kombinace). 

2) Cena prasnice podle Normativů zemědělských výrobních technologií na 
rok 2008 (průměrná produkce) a odhadů ÚZEI (kombinace). 

3) Průměrná trţní cena dle odhadů ÚZEI. 
4) Cena kuřice pro obnovu stavu podle odhadů ÚZEI (průměrná hodnota z 

databáze nákladů). 
5) Cena mladého koně pro obnovu podle Normativů zemědělských výrobních 

technologií na rok 2008. 
6) Cena zemědělských výrobců jatečných králíků podle ČSÚ. 
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Příloha č. 3 
Normativní náklady pro vypořádání škod na krmivech a zásobách způsobených povodněmi 
v květnu a červnu roku 2010  

 

Druh  Náklady na jednotku  

  (Kč/t) 

Seno 2 000 
Senáţ  1 120 
Siláţ 776 
Jadrná krmiva 6 600 
Sláma 600 
TTP (zelená hmota na louce) 1) 360 
TTP (zelená hmota pastvině) 1) 240 

 
Poznámky: 
1)Předpokládaný výnos: 
   louky: 12,76 t/ha zelené hmoty (zdroj: modelové projekce ÚZEI na rok 2009) 
   pastviny: 10,51 t/ha zelené hmoty (zdroj: modelové projekce ÚZEI na rok 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


