
 

Informace pro fyzické osoby k náhradě nákladů za provedená opatření nařízená 

v souvislosti s výskytem Grapevine flavescence dorée phytoplasma 

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“).  

Žadatel může uplatnit náhradu nákladů pouze za provedená opatření, která mu byla nařízena 

v souvislosti s výskytem Grapevine flavescence dorée phytoplasma (dále jen „GFDP“) v mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních (dále jen “MRO“) týkajících se blíže neurčeného množství osob. Náhrada 

žadateli náleží za provedená opatření nařízená podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) zákona tj. za 

jednorázové ošetření rostlin révy vinné pěstované nebo divoce rostoucí na pozemcích v nárazníkové zóně 

(mimo intravilán obcí) insekticidním přípravkem na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“), registrovaným 

v době aplikace na ochranu révy vinné proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo 

savému hmyzu, v souladu s návodem k jeho použití (etiketou), v termínu vhodném pro ošetření konkrétním 

přípravkem (dále jen „signalizace“) v období květen až srpen 2022. 

Náhrada se poskytuje ve výši účelně vynaložených nákladů a její výši je žadatel povinen prokázat.  

1. Žádost o náhradu nákladů (§ 76 odst. 10 zákona) 

Doporučený formulář žádosti obsahující všechny povinné údaje je uveden v přílohách informace. 

2. Přílohy k žádosti (§ 76 odst. 11 zákona) 

a) doklad o užívání pozemku 

Pouze v případě, že o náhradu nákladů žádá jiná osoba než vlastník pozemku uvedený v katastru nemovitostí 

(smlouva o užívání pozemku). 

b) doklad o zřízení běžného účtu v české měně  

Zřízení běžného účtu v české měně, lze doložit smlouvou nebo potvrzením o zřízení tohoto účtu. Pokud má 

žadatel uzavřenou smlouvu s již neexistujícím bankovním ústavem je třeba požádat o doklad s aktuálními 

údaji – na požádání vystavují banky obratem. Vlastnictví účtu nestačí doložit pouze jeho periodickým 

výpisem.  

c) doklady prokazující vyčíslené účelně vynaložené náklady 

Náklady žadatel vyčíslí nejlépe v přehledných tabulkách, kde jsou jednotlivé položky doloženy kopiemi 

příslušných dokladů (např. faktury, stvrzenky, paragony). Vzory tabulek jsou uvedeny v přílohách informace. 

Veškeré kopie dokladů musí být průkazné a čitelné. Pokud jeden doklad obsahuje i údaje z jiných činností, je 

vhodné to, co přímo souvisí s požadovanou náhradou, barevně zvýraznit. 

 

3. Termín pro podání žádosti (§ 76 odst. 9 zákona) 

Žádost lze podat až po provedení kontroly plnění nařízených opatření, nejpozději však do jednoho roku od 

vzniku nákladů, za které má být náhrada poskytnuta. Rozhodující je tak termín provedení jednorázového 

ošetření rostlin. Pokud u žadatele dosud neproběhla kontrola plnění nařízených opatření, je možné si ověřit 



přibližný termín jejího provedení u Ing. Terezy Vandělíkové (tel.: 606 719 365; e-mail: 

tereza.vandelikova@ukzuz.cz).  

 

4. Vyčíslení účelně vynaložených nákladů 

Nepodnikající fyzická osoba si nárokuje veškeré náklady v cenách s DPH. 

4. 1. Náklady vzniklé prací ve vlastní režii: 

4. 1. 1. Materiálové  

* skutečně použité množství přípravku registrovaného v době aplikace na ochranu révy vinné proti křísku 

révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu, v souladu s návodem k jeho použití 

a v souladu s údaji v povinné evidenci v termínu vhodném pro ošetření konkrétním přípravkem podle 

signalizace v období květen až srpen 2022. Cenu skutečně spotřebovaného množství žadatel získá 

výpočtem poměrné části z ceny, za které nakoupil celé balení přípravku. 

* jednorázové ochranné pomůcky - roušky, rukavice, respirátory, jednorázové obleky v množství odpovídající 

provedené aplikaci - nelze proplatit ochranné pomůcky určené pro opakované použití 

4. 1. 2.  Pracovní 

Žadatel může požadovat pouze v případě, že prokáže jejich výši dokladem jiného subjektu za srovnatelnou 

činnost.  

4. 1.  3. Provozní náklady - náklady na provoz použité mechanizace 

Sazbu za jednotku vykonané práce (motohodina nebo ha ošetřené plochy) je nutné doložit ceníkem nebo 

vnitropodnikovou kalkulací jiného subjektu za srovnatelnou činnost.  

 

4. 2. Náklady vzniklé prací provedenou formou smlouvy o dílo. 

Pokud žadateli provedl nařízená opatření jiný subjekt, nárokuje si zaplacenou částku. Z průkazného dokladu 

(nejlépe faktury) musí být zřejmé, že zaplacená částka se týká činností přímo souvisejících s jednorázovým 

ošetřením rostlin stanovenými postupy nařízenými v MRO (termín ošetření, číslo pozemku dle KN, název 

použitého přípravku, použitá mechanizace, délka pracovního výkonu, cena včetně DPH). 

 

5. Odeslání žádosti, kontrola uvedených údajů, rozhodnutí o náhradě nákladů, proplacení náhrady 

Žádost lze zaslat: 

a) v elektronické podobě datovou schránkou (preferovaný způsob – použitelný pouze v případě, že žadatel 

vlastní datovou schránku založenou na svoji osobu) s oskenovanými přílohami - ID datové schránky ÚKZÚZ 

ugbaiq7 

b) v elektronické podobě opatřenou el. podpisem (použitelný pouze v případě, že žadatel vlastní uznávaný 

elektronický podpis) s oskenovanými přílohami emailem na adresu podatelna@ukzuz.cz   

c) v listinné podobě podepsanou žadatelem  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 603 00 Brno 

Přijetí žádosti ÚKZÚZ žadateli nesděluje. 

mailto:podatelna@ukzuz.cz


V případě, že žádost nebo její přílohy neobsahují všechny potřebné údaje nebo je vyplněna chybně, ÚKZÚZ 

vyzve žadatele k doplnění či opravě žádosti. Po kontrole údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách vydá 

ÚKZÚZ rozhodnutí o náhradě nákladů, které doručí žadateli v elektronické (datová schránka) nebo v listinné 

podobě na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí ÚKZÚZ zašle na 

Ministerstvo zemědělství pokyn k proplacení. Náhrada se proplácí pouze bezhotovostně na účet sdělený 

žadatelem v žádosti. 

 

6. Podmínky pro přiznání náhrady: 

Nárok na poskytnutí náhrady vynaložených nákladů vznikne: 

a) v případě, že nařízená MRO byla prokazatelně splněna ve stanoveném rozsahu, lhůtě a odpovídajícím 

způsobem - tato skutečnost vyplyne z kontrolního zjištění uvedeného v protokolu 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 jednorázového ošetření rostlin stanovenými 

postupy a prostředky a jsou dostatečně prokázány přiloženými dokumenty. 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 tj. podle signalizace v období květen až srpen 2022. 

Materiálové náklady lze uplatnit i v případě, že byl materiál zakoupen ještě před vlastním nařízením MRO. 

Lze požadovat pouze skutečně spotřebované množství přípravku na ochranu rostlin, nikoliv cenu 

celého zakoupeného balení.  

Požadované množství použitých přípravků na ochranu rostlin nesmí být v rozporu s údajem v 

protokolu DOZ z kontroly plnění MRO. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme před odesláním žádosti kontaktovat pracovníky ÚKZÚZ. 

 

Bližší informace podá Ing. Tomáš Chrbolka; tel.: 725 817 896, e-mail: tomas.chrbolka@ukzuz.cz. 
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