INFORMACE K NÁHRADĚ NÁKLADŮ ZA NAŘÍZENÁ
ROSTLINOLÉKAŘSKÁ OPATŘENÍ (dále jen „MRO“)

MIMOŘÁDNÁ

proti kalamitně přemnoženému škodlivému organismu hraboši polnímu
Náhrada nákladů je poskytována v souladu s ustanovením § 76 odst. 7 až 11 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
1. Žádost o náhradu nákladů (§ 76 odst. 10 zákona)
Doporučený formulář žádosti obsahující všechny povinné údaje je ke stažení na webových stránkách UKZUZ.
Pokud má zemědělský subjekt nařízeno několik MRO, podá žádost o náhradu nákladů za každá MRO
samostatně.
Vzor vyplněné žádosti je uveden v příloze „příklad vyplněné žádosti“
2. Přílohy k žádosti (§ 76 odst. 11 zákona)
a) doklad o užívání pozemků
Užívání příslušných dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) žadatele bylo prokázáno před vlastním nařízením
MRO v Registru zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) - není třeba dokládat.
b) doklad o zřízení běžného účtu v české měně
Příloha 1 - zřízení běžného účtu v české měně, lze doložit smlouvou nebo potvrzením o zřízení běžného účtu
v české měně. Pokud má žadatel uzavřenou smlouvu s již neexistujícím bankovním ústavem nebo na již
neexistují subjekt (rozhodující je název a IČO subjektu dle aktuálního stavu ve Výpisu z obchodního
rejstříku), je třeba požádat o doklad s aktuálními údaji.
c) doklad prokazující rozsah plnění nařízených MRO
Příloha 2 - rozsah plnění nařízených MRO lze doložit protokolem DOZ o plnění MRO
d) doklady prokazující vyčíslené účelně vynaložené náklady
Příloha 3 - účelně vynaložené náklady v důsledku provedení MRO, jež lze uplatnit:
Žadatel nemusí požadovat veškeré náklady (jako celek) v níže uvedeném rozsahu, může uplatnit pouze
jejich část!
- materiálové – nákup rodenticidů, nákup ochranných pomůcek - roušky, rukavice, pytle, provázky apod.
- provozní (stroje – traktor + rozmetadlo)
* fixní (odpisy, daně a poplatky, pojištění)
* variabilní (pohonné hmoty, maziva, udržování a opravy)
- pracovní – mzda
Zemědělský podnikatel, který opatření prováděl osobně doloží příslušnou část průměrného hrubého měsíčního
výdělku včetně povinných odvodů na zdravotní, případně sociální pojištění. U zaměstnanců zemědělských
podniků se jedná o výdělek za konkrétní pracovní činnost přímo související s požadovanou náhradou nákladů.
Výdělek představuje hrubou mzdu + povinné zdravotní a sociální pojištění, které za zaměstnance odvádí
zaměstnavatel.

Náklady žadatel vyčíslí nejlépe v přehledné tabulce, kde jsou jednotlivé položky doloženy kopiemi
příslušných dokladů:
- účetní doklady (např. faktury, stvrzenky, paragony)
- vnitřní účetní doklady např. (příjemka, výdejka, výplatní listina, kalkulace výše nákladů, vnitropodnikový
ceník)
Veškeré kopie dokladů musí být průkazné a čitelné. Pokud jeden doklad obsahuje i údaje z jiných činností,
je vhodné to, co přímo souvisí s jednorázovou asanací pozemků, barevně zvýraznit.
Vzory tabulek pro vyčíslení jednotlivých nákladů jsou uvedeny v příloze „vzory tabulek prokazující vyčíslení
nákladů“.
3. Termín pro podání žádosti (§ 76 odst. 9 zákona)
Nejpozději lze žádost doručit do jednoho roku od vzniku nákladů (termín jednorázové asanace pozemků),
za které má být náhrada poskytnuta.
4. Odeslání žádosti, kontrola uvedených údajů, rozhodnutí o náhradě nákladů, proplacení náhrady
Žádost s přílohami se zasílá:
- v elektronické podobě s oskenovanými přílohami datovou schránkou - ID datové schránky ugbaiq7
Pokud žadatel odesílá ve stejném termínu několik žádostí současně, odešle každou žádost v samostatné datové
zprávě.
- písemně na adresu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno
Žádost musí být podepsána osobou (nebo osobami) oprávněnou k podpisu dle aktuálního Výpisu
z obchodního rejstříku.
Po kontrole údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách ÚKZÚZ vydá žadateli rozhodnutí o náhradě nákladů.
V případě, že žádost nebo její přílohy neobsahují všechny potřebné údaje nebo je vyplněna chybně, ÚKZÚZ
vyzve žadatele k doplnění či opravě žádosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí o náhradě nákladů ÚKZÚZ
zasílá na Ministerstvo zemědělství pokyn k proplacení. Náhrada se proplácí pouze bezhotovostně na účet
sdělený žadatelem v žádosti.
5. Posuzování účelnosti vynaložených nákladů na provedená opatření - podmínky pro přiznání
náhrady:
Nárok na poskytnutí náhrady vynaložených nákladů v případě provedení jednorázové asanace pozemků
rodenticidy podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona, vznikne:
a) v případě, že nařízená MRO byla prokazatelně splněna ve stanoveném rozsahu, lhůtě a odpovídajícím
způsobem - tato skutečnost bude uvedena v protokolu DOZ z kontroly plnění MRO

b) v případě, že žadatel o náhradu prokáže ÚKZÚZ dostatečným způsobem, rozsah, výši, hospodárnost
a účelnost vynaložených nákladů, které mu vznikly v důsledku provedených opatření – bude zjištěno
kontrolou údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách
- Lze uznat pouze náklady, které věcně souvisí s provedením jednorázové asanace jednotlivých DPB tzn.
náklady na aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem nebo vkládáním do nor a na aplikaci rodenticidu Ratron
GW vkládáním do nor. Použití „hrabošího pluhu“ (stroj Wumaki) splňuje podmínky aplikace rodenticidu
do nor. Nelze uznat náklady související s aplikací rodenticidů, která byla uskutečněna po vykonání
jednorázové asanace (opakovaná aplikace). Stejně tak nelze uznat náklady související s aplikací rodenticidů,
která byla provedena ještě před doručením rozhodnutí o nařízení MRO.
- Výše jednotlivých nákladů musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase.
- Pracovní a provozní náklady lze uznat jen v případě, že byly vynaloženy ve lhůtě stanovené v rozhodnutí
o MRO tzn. do 30 dní ode dne doručení. V této lhůtě také musí být jednotlivé aplikace rodenticidů na
příslušných DPB uvedeny v Záznamech o používaných přípravcích na ochranu rostlin. To neplatí u
materiálových nákladů, tzn., že přípravky a další prostředky bylo možno zakoupit před vlastním nařízením
MRO.
- Množství rodenticidů použitých na jednotlivých DPB musí odpovídat nařízené dávce na hektar uvedené
v části I MRO tzn. vyšší než 2 kg/ha až do 10 kg/ha a musí být v souladu s údaji uvedenými v Záznamech
o používaných přípravcích na ochranu rostlin. Celkové množství použitých rodenticidů pak musí
odpovídat součtu množství rodenticidů aplikovaných na jednotlivých pozemcích a nesmí být v rozporu
s údajem v protokolu DOZ z kontroly plnění MRO.
- Nelze uznat náklady, které neodpovídají nařízeným opatřením dle § 76 odst. 1 písm. c) zákona uvedeným
v části I MRO (např. instalace a sejmutí berliček, náklady spojené s následným monitoringem výskytu hraboše
apod.) a dále náklady, které byly provedeny na DPB, které nejsou vyjmenovány v části I rozhodnutí o MRO
jako pozemky s kalamitním přemnožením (např. sousedící DPB).
Bližší informace podá Ing. Tomáš Chrbolka 725 817 896, tomas.chrbolka@ukzuz.cz.

