
Příloha č. 1

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

ČÁST A – Obecné podmínky

I. Účel programu  

(1) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství stanoví rámcové podmínky
poskytování podpory na zmírnění škod v odvětví zemědělství, zpracování zemědělských
produktů  a  jejich  uvádění  na  trh,  lesního  hospodářství,  rybolovu  a akvakultury
způsobených  přírodními  pohromami,  mimořádnými  událostmi  a nepříznivými
povětrnostními  jevy  a předchází  nutnosti  předkládat  notifikaci  Evropské  komisi  při
jednotlivých výskytech takových událostí.

II. Podporované záměry  

(2) V návaznosti na 3 odlišné skupiny předmětu podpory jsou stanoveny 3 podporované
obecné záměry. Podporu na základě rámcového programu lze poskytovat na následující
záměry:

A. škody způsobené přírodními pohromami a jinými mimořádnými událostmi,
B. škody způsobené nepříznivými povětrnostními jevy,
C. škody způsobené škůdci a chorobami na lesních porostech

(3) O spuštění  programu na  náhradu škod způsobených událostí  uvedené v  záměru A,
záměru B nebo záměru C rozhoduje Vláda České republiky. 

(4) Pokud není stanoveno jinak, níže uvedené podmínky se uplatňují pro všechny záměry.

(5) Podmínky  uvedené  v rámcovém  programu  mohou  být  poskytovatelem  zpřesněny
v jednotlivých Zásadách.

(6) Podpora může být poskytnuta na celém území České republiky.

III.Právní základ  

(7) Podpora je poskytována na základě 

- zákona  č.  252/1997  Sb.,  o  zemědělství,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„zákon o zemědělství“),

- zákona  č.  256/2000  Sb.,  o  Státním zemědělském intervenčním fondu a  o  změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla),

- zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů,  ve znění

pozdějších předpisů,
- zákona  č.  289/1995 Sb.,  o  lesích  a  o změně  a  doplnění  některých  zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
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- vyhlášky  č.  55/1999  Sb.,  o  způsobu  výpočtu  výše  újmy  nebo  škody  způsobené
v lesích,

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

- zákona  č.  99/2004 Sb.,  o  rybníkářství,  výkonu  rybářského  práva,  rybářské  stráži,
ochraně  mořských  rybolovných  zdrojů  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“),

- vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

- Usnesení  vlády  vydané  k řešení  odstranění  škod  a  obnovy  částí  území  České
republiky,

- Zásad,  kterými  se  stanovují  podmínky  pro  poskytování  dotací  na  zmírnění  škod
způsobených  přírodními  pohromami,  mimořádnými  událostmi  a  nepříznivými
povětrnostními jevy v odvětví zemědělství.

(8) Rámcový program je v souladu s:

- Pokyny Evropské unie ke  státní  podpoře v odvětvích  zemědělství  a  lesnictví  a  ve
venkovských oblastech na období 2014 až 20201 (dále jen „AGRI pokyny“), pokud
jde  o  podpory  do  odvětví  zemědělské  prvovýroby  a  zpracování  zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, 

- Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury2 (dále jen
„FISH pokyny“), pokud jde o podpory do odvětví rybolovu a akvakultury a 

- čl. 50 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s  články  107  a  108  Smlouvy  prohlašují  určité  kategorie  podpory  za  slučitelné  
s vnitřním trhem3 (dále jen „nařízení GBER“), pokud jde o podpory do odvětví lesního
hospodářství.

IV. Příjemci  

(9) Příjemcem podpory v záměru A může být: 

- zemědělský podnikatel na základě § 2e zákona o zemědělství,
- výrobce  potravin4 podle  zákona  č.  110/1997  Sb.,  o potravinách  a  tabákových

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
- výrobce  krmiv4 podle  zákona  č.  91/1996  Sb.,  o  krmivech,  ve  znění  pozdějších

předpisů,
- organizace  producentů,  ve které  je  zemědělský podnikatel  nebo výrobce  potravin

či krmiv členem,
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle § 58 lesního zákona vztahují  práva  

a povinnosti vlastníka lesa (nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesa),
- fyzická nebo právnická osoba zabývající  se  lesní školkařskou činností  ve smyslu  

§2 písm. x) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů,

1 Úř. věst.  C 204, 1. 7. 2014, s. 1

2 Úř. věst. C 217, 2. 7. 2015, s. 1

3 Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014, s. 1

4 Jedná se pouze o zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.
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- uživatel honitby ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb. a chovatel  ve smyslu zákona  
č. 154/2000 Sb.,

- subjekt provozující rybníkářství - rybníkář ve smyslu § 3 zákona o rybářství,
- střední odborná a vysoká škola, která je financovaná převážně z veřejných zdrojů,

nebo výzkumný ústav se zaměřením na odvětví zemědělské prvovýroby, zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, rybolovu a akvakultury.

(10) Příjemcem podpory v záměru B může být 

- zemědělský  podnikatel  na  základě  §  2e  zákona  o  zemědělství,  činný  v odvětví
zemědělské prvovýroby,

- organizace producentů, ve které je zemědělský podnikatel členem,
- fyzická nebo právnická osoba zabývající se lesní školkařskou činností ve smyslu § 2

písm.  x)  zákona  č. 149/2003  Sb.,  o  obchodu  s  reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů,

- uživatel honitby ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., a  chovatel ve smyslu zákona  
č. 154/2000 Sb.,

- subjekt provozující rybníkářství - rybníkář ve smyslu § 3 zákona o rybářství,
- střední odborná a vysoká škola, která je financovaná převážně z veřejných zdrojů,

nebo výzkumný ústav se zaměřením na odvětví zemědělské prvovýroby, rybolovu a
akvakultury včetně jejich školních hospodářství.

(11) Příjemcem podpory v záměru C může být

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle § 58 lesního zákona vztahují  práva  
a povinnosti vlastníka lesa (nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesa).

(12) Pokud se podpora poskytuje organizaci producentů, ve které je zemědělský podnikatel
nebo výrobce potravin či krmiv členem, výše podpory nesmí překročit skutečnou ztrátu
vzniklou zemědělskému podnikateli nebo výrobci potravin či krmiv.

(13) Příjemcem nemůže být podnik v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 AGRI pokynů.
Výše uvedená podmínka se nevztahuje na podniky, které se do obtíží dostaly v důsledku
ztrát  způsobených  přírodními  pohromami,  mimořádnými  událostmi,  nepříznivými
povětrnostními jevy nebo způsobených škůdci a chorobami na lesních porostech, které
jsou předmětem podpory.  Podmínka se rovněž nevztahuje na podporu poskytovanou
v souladu s nařízením GBER.

V. Poskytovatelé  

(14) Poskytovatelem může být:

- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,
- Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1,
- Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha

8 – Karlín, 
- orgán veřejné správy v mezích své pravomoci a působnosti.

VI. Rozpočet  

(15) Rozpočet nelze určit, bude stanoven až dle odhadu skutečně vzniklých škod.
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VII. Doba trvání  

(16) Rámcový program je přijímán nejdříve od data schválení Evropskou komisí na dobu 7
let. Doba trvání záměru C je od data schválení Evropskou komisí do roku 2021.

(17) Podpory  na  základě  tohoto  rámce  mohou  být  poskytovány  až  po  jeho  schválení
Evropskou komisí a pouze po dobu platnosti jeho oznámení. Podpory upravené tímto
rámcem poskytované v souladu s nařízením GBER mohou být poskytnuty po splnění
podmínek stanovených tímto nařízením.

VIII. Míra a forma podpory  

(18) Hrubá míra podpory je pro záměr A až 100 % způsobilých ztrát.

(19) Hrubá  míra  podpory  je  pro  záměr  B  u  zemědělství  až  80  % způsobilých  ztrát
a u rybolovu a akvakultury až 100 % způsobilých ztrát.

(20) Hrubá míra podpory je pro záměr C až 100 % způsobilých ztrát.

(21) Celková výše podpory na jednoho příjemce nesmí přesáhnout výši vzniklé škody. Míra
podpory je vyjádřena jako procento způsobilých nákladů. 

(22) Míra podpory se může v jednotlivých letech lišit  v závislosti  na objemu schváleného
rozpočtu a očekávaném počtu přijatých žádostí, nesmí však překročit maximální míry
stanovené tímto rámcem.

(23) Podpora se poskytuje jako přímá nenávratná dotace.
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ČÁST B – Specifické podmínky rámcového programu

I. Způsobilé náklady

(24) Podporu v záměru A lze uznat na náhradu škod způsobených následujícími přírodními
pohromami a jinými mimořádnými událostmi:

 povodeň,  lavina,  sesuv  půdy,  vichřice/orkán,  zemětřesení,  samovolný  požár
vegetace, průmyslová havárie.

(25) Podporu  v záměru  B lze  uznat  na  náhradu  škod  způsobených  následujícími
nepříznivými povětrnostními jevy:

 silný déšť, záplava, sucho, mráz, led, přízemní mrazík, krupobití.

(26) Podporu v záměru C lze uznat na náhradu škod způsobených škůdci a chorobami na
lesních porostech.

(27) Identifikaci  nepříznivých  povětrnostních  jevů,  přírodních  pohrom  a  mimořádných
událostí  provádí Český hydrometeorologický ústav,  případně jiný kompetentní  orgán
České republiky.

(28) Za způsobilé náklady v záměru A lze uznat náklady na odstraňování

 škod na zemědělských a lesních pozemcích,

 škod na  porostech  pěstovaných rostlin  (nárok na  náhradu škody se vztahuje  na
všechny plodiny) a na lesních porostech,

 škod  na  hospodářských  zvířatech a  zvířatech  využívaných  pro  účely  lesního
hospodářství, 

 škod na zvěři,

 škod na krmivech, stelivech a zásobách,

 škod na budovách, halách a stavbách včetně jejich zařízení,

 škod na mechanizaci, technologii, zařízení a přístrojích,

 škod vzniklých ve včelařství,

 škod  na  rybích  obsádkách,  vývojových  stadiích  ryb,  popř.  na  dalších  vodních
živočiších.

(29) Za způsobilé náklady v záměru B lze uznat náklady na odstraňování

 škod na zemědělských pozemcích,

 škod  na  porostech  pěstovaných  rostlin  (nárok  na  náhradu  škody  se  vztahuje
na všechny plodiny),

 škod na zvěři, hospodářských zvířatech a včelách,

 škod na rybích obsádkách v rybníkářství, vývojových stadiích ryb, popř. na dalších
vodních živočiších.

(30) Za způsobilé náklady v záměru C lze uznat: 

škody na lesních porostech, způsobené vyjmenovanými škůdci a chorobami lesních
dřevin (Lýkožrout smrkový - Ips typographus, Lýkožrout severský – Ips duplicatus,
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Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus, Klikoroh borový - Hylobius abietis,    
Ploskohřbetky na smrku - Cephalcia Pz. (p. smrková - C. abietis L., p. severská - C.
arvensis Pz., p. černá – C. alpina Kl.), Bekyně mniška - Lymantria monacha, Obaleč
modřínový - Zeiraphera griseana).

II. Výpočet podpory

(31) Náhrada škod v záměru A a B se vypočítá na úrovni jednotlivého příjemce a bude
doložena přímá souvislost mezi škodou způsobenou přírodní pohromou, mimořádnou
událostí  či  nepříznivým  povětrnostním  jevem  a poskytnutou  podporou.  Výpočet
podpory bude stanoven v Zásadách. Podpora nepřesáhne skutečnou výši škod.

Výpočet věcné škody musí vycházet z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty
dotčeného majetku  před přírodní  pohromou, mimořádnou událostí  nebo nepříznivým
povětrnostním jevem. Výše škody nesmí přesáhnout náklady na opravu nebo snížení
reálné  tržní  hodnoty  způsobené  přírodní  pohromou,  mimořádnou  událostí  nebo
nepříznivým povětrnostním jevem, tj. rozdíl mezi hodnotou majetku bezprostředně před
přírodní  pohromou,  mimořádnou  událostí  nebo  nepříznivým  povětrnostním  jevem
a bezprostředně po nich.

Výše ušlých příjmů se vypočte tak, že se odečte:

a) výsledek vynásobení množství zemědělských produktů vyprodukovaných v roce,
kdy  došlo  k  přírodní  pohromě,  mimořádné  události  nebo  nepříznivému
povětrnostnímu jevu, nebo v jednotlivých následujících letech, které byly ovlivněny
úplným  nebo  částečným  zničením  prostředků  určených  k  produkci,  průměrnou
prodejní cenou dosaženou během uvedeného roku;

od

b) výsledku  vynásobení  průměrného  ročního  množství  zemědělských  produktů
vyprodukovaných v tříletém období, které předcházelo vzniku přírodní pohromy,
mimořádné události nebo nepříznivého povětrnostního jevu, nebo tříletého průměru
stanoveného  na  základě  pětiletého  období,  které  předcházelo  vzniku  přírodní
pohromy,  mimořádné  události  nebo  nepříznivého  povětrnostního  jevu,
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty, dosaženou průměrnou prodejní cenou.

Od  vypočtené  náhrady  škod  (resp.  výše  ušlých  příjmů)  se  musí  odečíst  následující
částky:

 případné přijaté platby (např. na základě pojistných režimů),

 náklady,  které  v  důsledku  přírodní  pohromy,  jiné  mimořádné  události  či
povětrnostního jevu nevznikly, ač by jinak bývaly vznikly.

Podpora  v rámci  záměru  B se  sníží  nejméně  o  50  %  příjemcům,  kteří  neuzavřeli
pojištění  s  pojistnou ochranou vztahující  se  alespoň na  50 % jejich  průměrné  roční
produkce  nebo  příjmu  souvisejícího  s  produkcí  a  týkající  se  statisticky
nejvýznamnějších rizik v České republice nebo regionu, na nějž se pojištění vztahuje.
Výjimka  z  této  podmínky  je  možná  pouze  v  případě,  že  příjemce  podpory  může
přesvědčivě  doložit,  že  v České  republice  nebo  dotyčném  regionu  přes  veškeré
přiměřené  úsilí  nebylo  v  době,  kdy  byla  škoda  způsobena,  k  dispozici  přijatelné
pojištění týkající se statisticky nejčastějších klimatických rizik. 

V případě  škod  v odvětví  lesního  hospodářství  v záměru  A se  výše  ztráty  příjmu
vypočte  z finančních  ukazatelů  dotčeného  podniku  (zisků  před  úroky  a  zdaněním
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/EBIT/, odpisů a nákladů na pracovní sílu, které vykazuje provozovna zasažená přírodní
pohromou),  a to  srovnáním finančních  ukazatelů  za šest  měsíců  po vzniku pohromy
s průměrem tří let zvolených z období pěti let před vznikem pohromy (vyloučí se rok,
v němž  byl  vykázán  nejlepší  a  nejhorší  finanční  výsledek)  a  vypočte  se  za  stejné
šestiměsíční období roku. 

Náhradu škod v záměru B lze uplatnit pouze, pokud nepříznivý povětrnostní jev zničí
v jednotlivém případě více než 30 % průměrné roční  produkce poškozené komodity
anebo druhu zvířat  dotyčného žadatele  v období  předcházejících  3 let  nebo tříletého
průměru  založeného  na  období  předcházejících  5 let,  přičemž  nejvyšší  a nejnižší
hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí.

(32) Náhrada škod v záměru C se vypočítá na úrovni jednotlivého příjemce a bude doložena
přímá  souvislost  mezi  škodou  způsobenou  vyjmenovanými  jevy  a poskytnutou
podporou.  Výpočet  podpory  bude  pro  jednotlivé  škodní  jevy  stanoven  v Zásadách.
Podpora  nepřesáhne  skutečnou  výši  škod  (ztrátu  na  zásobách).  Škodou  na  lesních
porostech  se  rozumí  ztráta  porostních  zásob až  do  výše  tržní  hodnoty  těchto  zásob
zničených na příkaz orgánů za účelem boje proti dané chorobě nebo danému škůdci. Při
výpočtu ztráty přírůstku se může vzít v úvahu potenciální přírůstek zničených zásob do
běžné (mýtní) doby těžby. Od vypočtené výše škody  se musí odečíst případné přijaté
platby (platby za prodej dříví, platby na základě pojistných režimů) nebo náklady, které
v důsledku škodního jevu nevznikly, ač by jinak bývaly vznikly. 

Za  příkaz  orgánů  ve  smyslu  bodu  594a  AGRI  pokynů  lze  považovat  povinnosti
vlastníka lesa dané přímo zákonem č. 289/1995 Sb.,  o lesích  a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní podmínky

(33) Podpora poskytovaná v souladu s tímto rámcem nemůže být kumulována s podporou
z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo
fondů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů. 

(34) Režim podpory musí být zaveden nejpozději do 3 let od vzniku ztráty. Podpora musí být
vyplacena nejpozději do 4 let od vzniku ztráty s výjimkou podpory v záměru C, kde je
období náhrady škod odvozeno od doby trvání škodního jevu (kalamity).

(35) Podpora musí být vyplacena přímo dotčenému podniku nebo seskupení či organizaci
producentů, jehož je tento podnik členem.

(36) Podpora může být poskytnuta pouze na události,  jejichž  výskyt byl českými orgány
formálně  uznán.  Výskyt  přírodní  pohromy,  mimořádné  události  nebo  nepříznivého
povětrnostního  jevu  potvrdí  Český  hydrometeorologický  ústav,  případně  jiný
kompetentní orgán České republiky.

(37) Vyplácení podpory u záměru B a záměru C na základě oznámeného režimu subjektu,
který  obdržel  dřívější  protiprávní  podporu,  jež  byla  rozhodnutím  Evropské  komise
prohlášena  za neslučitelnou,  bude  pozastaveno,  dokud  tento  subjekt  nevrátí  nebo
neuloží na vázaný účet celou částku protiprávní a neslučitelné podpory a odpovídající
úrok pro navrácení.

(38) Podporu  lze  poskytnout  subjektu,  který  splňuje  podmínky  stanovené  tímto  rámcem
a zároveň podmínky uvedené v příslušných Zásadách poskytovatele. Podmínky Zásad,
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na  jejichž  základě  jsou  podpory  na  výše  uvedené  škody  poskytovány,  musí  být
v souladu s podmínkami stanovenými tímto rámcovým programem. 

(39) Česká  republika  předloží  Evropské  komisi  v rámci  výroční  zprávy5 meteorologické
údaje o druhu, době, relativním rozsahu a místu výskytu klimatického jevu, který může
být přirovnán k přírodní pohromě, nebo přírodní pohromy.

(40) Jednotlivé podpory, které přesáhnou limit 60 tis. € v zemědělské prvovýrobě a 500 tis. €
ve zpracování  zemědělských produktů a  jejich  uvádění  na trh,  poskytnuté po 30. 6.
20166,  resp.  30  tis.  €  v rybolovu  a  akvakultuře  poskytnuté  po  30.  6.  20177,  resp.
500 tis. €  v  lesním  hospodářství  poskytnuté  po  30.  6.  20168 musí  poskytovatel
zaznamenat do zvláštního systému Evropské komise včetně příjemce takové podpory,
a to do 6 měsíců od jejího poskytnutí.

(41) V případě podpory v odvětví  rybolovu a akvakultury,  musí  příjemci  takové podpory
dodržovat pravidla společné rybářské politiky, a to po celou dobu provádění opatření  
a dále po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci. Pokud příslušný orgán
zjistí,  že se příjemce během uvedených období dopustil  jednoho nebo více porušení
předpisů podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014, musí příjemce podporu vrátit.
Žádosti  subjektů,  které  se  dopustily  výše  uvedeného/ých  porušení  pravidel  společné
rybářské politiky, jsou nepřípustné. 

(42) Podpora  v odvětví  rybolovu  a  akvakultury  se  nesmí  poskytovat  na  činnosti,  které
odpovídají nezpůsobilým operacím podle článku 11 nařízení (EU) č. 508/2014.

5 Dle čl. 26 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, 24. 9. 2015, s. 9). 

6 Bod (129) a (131) AGRI pokynů.

7 Bod (69) a (71) FISH pokynů.

8 Čl. 9 nařízení GBER.
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