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III.b 
 

Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních 
školkách v dubnu a květnu 2017 

 

 

1. Monitoring výskytu jarních mrazů v roce 2017 

Ve dnech 21. 4. 2017 a 10. 5. 2017 zasáhla významnou část území České republiky vlna 
pozdních jarních mrazů. Teploty ve dvou metrech nad zemí se pohybovaly v pěstitelských 
oblastech nejčastěji v rozmezí -4 °C až -6 °C. 
 
Vývoj teplot v členění podle krajů a jejich okresů, kde se mrazy vyskytly a způsobily škody na 
ovocných kulturách, dokladují údaje zaslané Českým hydrometeorologickým ústavem 
v Brně. 
 
Minimální hodnoty teploty vzduchu pro jednotlivé okresy ČR ve dnech 21. 4. 2017 
a 10. 5. 2017 – měřeno 200 cm nad povrchem 

Kraj Okres 21.4. 10.5. 

 
 
 
 
Jihomoravský kraj 
 
 

Blansko -7,8 -3,5 

Brno-město -3,9 -2,2 

Brno-venkov -4,4 -3,4 

Břeclav -3,8 -2,7 

Hodonín -6,2 -3,9 

Vyškov -5,1 -2,7 

Znojmo -3,2 -2,7 

 
 
Olomoucký kraj 

Olomouc -6,0 -3,4 

Prostějov -6,4 -2,8 

Přerov -5,6 -3,2 

Šumperk -10,5 -6,3 

Jeseník -9,5 -6,2 

 
 
Zlínský kraj 
 
 

Kroměříž -5,4 -2,8 

Uherské Hradiště -6,7 -4,2 

Vsetín -7,7 -4,8 

Zlín -6,4 -3,9 

 
 
 
Moravskoslezský kraj 

Bruntál -10,5 -6,2 

Frýdek-Místek -9,0 -6,7 

Karviná -3,9 -2,0 

Nový Jičín -7,7 -4,7 

Opava -5,6 -3,6 

Ostrava-město -3,7 -1,7 

 
 
Pardubický kraj 
 

Chrudim -4,7 -2,9 

Pardubice -4,0 -1,3 

Svitavy -7,0 -3,0 

Ústí nad Orlicí -9,7 -4,9 

 
Kraj Vysočina 

Havlíčkův Brod -5,1 -4,2 

Jihlava -3,3 -4,6 
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 Pelhřimov -4,1 -4,7 

Třebíč -3,4 -3,7 

Žďár nad Sázavou -5,0 -4,0 

 
 
Královéhradecký kraj 
 

Hradec Králové -4,5 -1,8 

Jičín -5,7 -2,7 

Náchod -9,2 -4,5 

Rychnov nad Kněžnou -8,8 -4,6 

Trutnov -9,6 -5,6 

 
 
 
Jihočeský kraj 

České Budějovice -6,2 -3,5 

Český Krumlov -9,0 -4,8 

Jindřichův Hradec -4,1 -3,7 

Písek -5,8 -2,6 

Prachatice -15,7 -7,8 

Strakonice -7,6 -3,5 

Tábor -4,2 -3,7 

 
 
 
 
Ústecký kraj 

Děčín -4,2 -2,8 

Chomutov -7,4 -3,6 

Litoměřice -3,8 -2,5 

Louny -4,9 -2,7 

Most -5,0 -2,8 

Teplice -4,9 -2,8 

Ústí nad Labem -4,0 -2,4 

 
 
Liberecký kraj 

Česká Lípa -4,5 -2,9 

Jablonec nad Nisou -9,5 -6,0 

Liberec -8,7 -4,4 

Semily -8,6 -5,0 

 
 
 
Plzeňský kraj 

Domažlice -6,4 -3,4 

Klatovy -16,9 -8,5 

Plzeň-jih -6,0 -3,1 

Plzeň-město -6,2 -3,6 

Plzeň-sever -6,2 -3,9 

Rokycany -5,2 -2,9 

Tachov -6,7 -4,3 

 
Karlovarský kraj 

Cheb -5,8 -4,4 

Karlovy Vary -7,5 -5,7 

Sokolov -9,4 -8,3 

 
 
 
 
 
Středočeský kraj 

Benešov -4,4 -3,7 

Beroun -5,7 -2,9 

Kladno -3,6 -2,2 

Kolín -3,0 -1,8 

Kutná Hora -4,4 -3,7 

Mělník -3,2 -2,5 

Mladá Boleslav -4,8 -2,2 

Nymburk -3,3 -1,4 
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Praha -3,3 -2,5 

Praha-východ -3,1 -2,5 

Praha-západ -4,7 -2,9 

Příbram -5,9 -3,2 

Rakovník -4,8 -2,6 

Pramen: ČHMÚ 
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Pro účely posuzování škod mrazem způsobených v lesních školkách ve dnech 21. 4. 2017 
a 10. 5. 2017 poskytl Český hydrometeorologický ústav v Brně na žádost Sdružení lesních 
školkařů ČR, z. s. níže uvedené mapy, ze kterých jsou zřejmé nepříznivé teploty (dne 
21. 4. 2017 téměř na celém území ČR dosahovala přízemní teplota -4 °C nebo méně, dne 
10. 5. 2017 na významné části území ČR činila přízemní teplota -2 °C nebo méně). 
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2. Formální rámec realizace kompenzace škod způsobených jarními mrazy – ovocné 

druhy a školkařské výpěstky lesních dřevin 

 

K projednání vládě ČR je předkládán materiál „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na 
ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017“, který podává stručnou 
informaci o stávající situaci v ovocnářském sektoru a sektoru lesních školek a o poškození 
mrazy u jednotlivých ovocných druhů a komodit školkařských výpěstků lesních dřevin včetně 
návrhů postupů a výše zmírnění škod. 
 
Při realizaci kompenzace škod způsobených nepříznivými povětrnostními jevy (dále jen 
„jarními mrazy“) je nezbytné vycházet z notifikovaného textu „Rámcového programu řešení 
rizik a krizí v zemědělství“ (dále jen „Rámcový program“), který má platnost na období od 
18. 12. 2013 do 30. 9. 2020, a následně Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“) 
vydaného „Metodického pokynu ministra zemědělství č. 2/2014“ (dále jen „Metodický 
pokyn“).  
 
Po projednání a schválení materiálu vládou ČR zpracuje MZe v termínu do 30 dnů Zásady, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními 
mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017 (dále jen 
„Zásady“). Budou připraveny čtyři dotační podprogramy – tři dle Rámcového programu pro 
letní ovocné druhy, pro zimní ovocné druhy a pro školkařské výpěstky lesních dřevin a jeden 
pro ovocné druhy v režimu de minimis. Podmínky dotačních podprogramů dle Rámcového 
programu budou obdobné jako v případě dotačního programu M.1. „Zmírnění škod na 
ovocných kulturách jarními mrazy v dubnu 2016“ a jsou popsány v následujících odstavcích. 
 
Dle Rámcového programu lze náhradu za škody uplatnit pouze tehdy, pokud jarní mrazy 
v daném roce zničí v jednotlivém případě více jak 30 % průměrné roční produkce vyjádřené 
v tržbách dotyčného žadatele v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo tříletého 
průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota 
roční produkce se z výpočtu vyloučí. Nezbytnou podmínkou pro realizaci tohoto režimu 
podpory je skutečnost, že celková výše podpory nepřesáhne 80 % skutečné výše škody 
zjištěné šetřením škodní komisí.  
 
Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem žadatel musí doložit doklady 
o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny 
(komodity), na kterou žádá podporu, nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů, 
které jsou zároveň zapsány v Registru sadů spravovaného ÚKZÚZ nejpozději k  červnu 
2017; v případě lesních školek musí žadatel doložit doklady o pojištění s pojistnou ochranou 
vztahující se alespoň na 50 % výměry daného druhu komodity školkařských výpěstků, na 
který žádá podporu, nebo alespoň na 50 % výměry produkční plochy všech lesních školek 
žadatele, které jsou evidovány v databázi Evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin 
(IS ERMA2) k 31. 12. 2016. V případě, že tyto doklady nepředloží, bude mu finanční náhrada 
v souladu s Rámcovým programem snížena o 50 %. Žadatel je povinen též deklarovat 
veškeré platby podpor, včetně plateb pojistného plnění, jež obdržel na pokrytí způsobilých 
nákladů. Je třeba brát v úvahu, že tyto podmínky mohou ovlivnit konečnou výši čerpání 
finančních prostředků. 
 
Na základě požadavku Ovocnářské unie ČR na zjednodušení realizace odškodnění a na 
základě vyjádření Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně o negativním dopadu 
jarních mrazů ve zmíněném období, které zapříčinily poškození ovocných kultur s následným 
snížením produkce vyjádřené v tržbách, bude umožněna alternativní varianta kompenzace 
škod pěstitelům ovoce v režimu de minimis. Poskytnutí podpory v tomto režimu bude 
přístupné těm pěstitelům, kteří budou mít v součtu ovocných druhů minimální výměru sadu 
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zapsaného v Registru sadů 1 ha. Finanční náhrada bude krácena 50 % v případě nedoložení 
dokladu o pojistné ochraně vztahující se alespoň na 50 % výměry daného ovocného druhu 
nebo alespoň na 50 % výměry všech plodných ovocných sadů žadatele, které jsou zároveň 
zapsány v Registru sadů spravovaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) nejpozději k červnu 2017.  
 
Zmírnění škod dle Rámcového programu i v režimu de minimis představuje podporu 
poskytovanou jako přímou nenávratnou dotaci a zároveň jednorázovou kompenzaci do 
budoucna nezavazující stát k žádným obdobným plněním. V případě dotačních podprogramů 
dle Rámcového programu je nutné od výše skutečné škody zjištěné škodní komisí odečíst 
veškeré platby pojistného plnění, jakož i další platby ke krytí stejných způsobilých nákladů a 
zároveň nelze podporu kumulovat s případnou podporou poskytovanou z jiných místních, 
regionálních a vnitrostátních režimů nebo fondů EU ke krytí totožných způsobilých nákladů.  
 
V případě škod na ovocných kulturách jmenuje ředitel Sekce řízení regionálních odborů 
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) na základě Pověření od 
ministra zemědělství škodní komise složené ze zástupců SZIF a ÚKZÚZ. 
 
V případě škod v lesních školkách jmenuje ředitel Sekce řízení regionálních odborů SZIF na 
základě pověření ministra zemědělství škodní komise složené ze zástupců SZIF a Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Do škodních komisí mohou být přizváni 
i zástupci neziskových organizací. 
 
Při zjišťování škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách 
musí být kladen důraz zejména na co nejobjektivnější zjištění skutečného stavu, identifikaci 
poškozeného subjektu, lokality, kvantifikaci výpadku produkce. 
 
Podniky v obtížích podle definice v bodě 35 (15) pokynů EU ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 jsou dle 
Rámcového programu z poskytování podpory v rámci tohoto režimu výslovně vyloučeny.  
 
Vlastní administrativní proces realizace odškodnění bude rozpracován v „Zásadách“. 
 
Dle Metodického pokynu neprodleně po implementaci opatření předá MZe ve spolupráci se 
SZIF Evropské komisi informaci o přijatých a plánovaných opatřeních, odhadovaných 
škodách a odhadované celkové výši do 30 pracovních dnů od implementace opatření. Tato 
podmínka se nevztahuje na podpory poskytnuté v režimu de minimis. 
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3.  Aktuální stav zjišťování škod a případná realizace kompenzace 

 
Ovocné druhy 
Ve dnech 21. 4. 2017 a 10. 5. 2017 zasáhla významnou část území České republiky vlna 
pozdních jarních mrazů. Teploty ve dvou metrech nad zemí se pohybovaly v pěstitelských 
oblastech nejčastěji v rozmezí -4 °C až -6 °C.  
 
K nejvýraznějším škodám došlo v teplejších oblastech republiky, tj. především na jižní 
Moravě, ale rovněž na střední a severní Moravě, v Čechách jsou škody spíše lokálního 
charakteru. Procentuálně je poškození mrazy nejvýznamnější, místy až fatální, u meruněk 
a broskvoní, a to celoplošně na celém území ČR. Více než v roce 2016 jsou zasaženy také 
třešně, dále hrušně, jahodník, švestky a slivoně. Nejvyšší finanční ztráty jsou odhadovány 
u našeho hlavního ovocného druhu – jablek. 
 
Vlivem silného poškození ovocných výsadeb jarními mrazy, které se opakuje již druhým 
rokem, se dostává řada podniků do finančních potíží. Velké problémy mají zejména 
specializované ovocnářské podniky, kde výpadky na tržbách u ovoce není možné krýt z jiné 
činnosti. V řadě podniků, především větších, lze očekávat propouštění zaměstnanců, bude 
se pravděpodobně omezovat i počet sezónních pracovníků.  
 
Výše maximální kompenzace za ztráty způsobené jarními mrazy byla stanovena na základě 
podkladů jednotlivých pěstitelů ovoce zaslaných na ÚKZÚZ, odbor trvalých kultur, Brno pro 
potřeby odhadu sklizně ovoce k 15. 6. 2017.  
 
 
Tab. č. 1   
Předběžný odhad ztrát na produkci ovoce z produkčních sadů způsobených jarními 
mrazy v dubnu a květnu 2017  

Druh 
Roční sklizeň 
ovoce v roce 

2016 (t) 

Odhad sklizně 
ovoce 

k 15. 6. 2017  
(t) 

 
Průměr sklizně 

(2014, 2015, 2016) 
v t 

Odhad ztrát  
v mil. Kč 

Jabloně 126 434 98 339 137 700 270 

Hrušně 6 643 5 811 6 800 32 

Broskve 268 302 800 12 

Meruňky 662 656 1 600 39 

Třešně 2 706 1 229 2 300 36 

Višně 5 190 3 047 5 400 12 

Švestky a slívy 6 378 3 878 7 000 27 

Rybíz bílý a 
červený 1 513 

 
1 417 

 
1 600 4 

Rybíz černý 254 315 400 3 

Jahody1) 3 418 2 100 3 400 42 

Maliny, angrešt, 
borůvky 63 

 
42 

 
52 1 

Celkem 153 529 117 136  167 052 478 

Pramen: ÚKZÚZ; OUČR 
Poznámka: 1) rok 2016 ČSÚ – bez dopočtu domácností; rok 2017 odhad OUČR 
   borůvky – odhad OUČR  
 



 Č. j.: 4565/2018 -MZE-17222  

 

8 
 

Lesní školky 
Mrazy ve dnech 21. 4. 2017 a 10. 5. 2017 výrazně poškodily v mnoha oblastech ČR také 
některé druhy školkařských výpěstků pěstovaných v lesních školkách. Jedná se zejména 
o výpěstky jedle, smrku, buku a dubu.  
 

Odvětví lesní školkařské činnosti bylo v uplynulých letech postiženo škodami způsobenými 
suchem (především v roce 2015) a v současnosti se potýká i s náhlým snížením odbytu 
některých druhů školkařských výpěstků v souvislosti s rozpadem lesních porostů v některých 
částech ČR (zejm. na střední a severní Moravě) a s tím související změnou přístupu k volbě 
druhové skladby v zalesňovacích projektech zejm. u Lesů České republiky, s. p. Víceletá 
nepříznivá ekonomická situace školkařských subjektů prakticky vylučuje možnost pojistit 
produkci lesních školek proti mrazu, protože vzhledem k průměrné hodnotě produkce 
z hektaru pěstební plochy lesní školky je potenciální pojištění lesních školek proti mrazu pro 
školkařské subjekty neúměrně vysoké. 
 
Výše maximální kompenzace za ztráty způsobené jarními mrazy v lesních školkách byla 
stanovena na základě podkladů jednotlivých pěstitelů školkařských výpěstků lesních dřevin 
zaslaných prostřednictvím Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. na MZe. 
 
Tab. č. 2 
Předběžný odhad ztrát na produkci školkařských výpěstků lesních dřevin z lesních 
školek způsobených jarními mrazy v dubnu a květnu 2017  

 

Druh komodity školkařských výpěstků 

 

 

Odhad ztrát  

v mil. Kč 

(škody vyšší než 30 %) 

BO borovice lesní krytokořenná sazenice 0,3 

JD 

jedle bělokorá krytokořenná sazenice 0,1 

jedle bělokorá prostokořenná sazenice 0,2 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček jednoletý 0,2 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček víceletý 0,2 

MD modřín opadavý krytokořenná sazenice 0,2 

SM 

smrk ztepilý krytokořenná sazenice 8,2 

smrk ztepilý prostokořenná sazenice 4,1 

smrk ztepilý prostokořenný semenáček jednoletý 1,2 

BK 

buk lesní krytokořenný semenáček 14,7 

buk lesní prostokořenná sazenice 10,8 

buk lesní prostokořenný semenáček 8,5 

dub 
rod dub prostokořenná sazenice 2,9 

rod dub prostokořenný semenáček 0,3 

javor rod javor prostokořenný semenáček 0,1 

CELKEM 52,0 

Pramen: Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.  
Poznámka: V menším rozsahu mohou být prokázány ztráty na produkci školkařských výpěstků 

komodit neuvedených v tabulce č. 2. 
 
 



 Č. j.: 4565/2018 -MZE-17222  

 

9 
 

4. Návrh na výši kompenzace pěstitelům ovoce a lesním školkařům ke zmírnění ztrát 
způsobených jarními mrazy  

 

Ovocné druhy 

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za ztráty způsobené jarními mrazy je 
navrženo třísazbové odškodnění: 

 
a) Pravidla Rámcového programu 

výše škod od 30,01 do 50,00 %  - sazba ve výši do 10 % normativních 
          nákladů 

výše škod od 50,01 do 75,00 %  - sazba ve výši do 15 % normativních 
          nákladů 

výše škod od 75,01 do 100,00 %  - sazba ve výši do 25 % normativních 
          nákladů 
 

b) Zjednodušený režim de minimis  - sazba ve výši do 10 % normativních 
          nákladů 
 

Navržené sazby představují maximálně možnou úroveň kompenzací. 
 
 
 
Tab. č. 3  
Propočty na odškodnění u ovocných druhů 

 
Ovocný druh Náklady  

Kč/ha 

Návrh na 
odškodnění při 

poškození  
od 30,01–50,00 

Návrh na 
odškodnění při 

poškození  
od 50,01–75,00 % 

Návrh na 
odškodnění při 

poškození  
od 75,01–100,00 % 

  % do Kč/ha % do Kč/ha % do Kč/ha 

Jablka 250 000 10 25 000 15 37 500 25 62 500 

Hrušky 200 000 10 20 000 15 30 000 25 50 000 

Broskve 120 000 10 12 000 15 18 000 25 30 000 

Meruňky 150 000 10 15 000 15 22 500 25 37 500 

Třešně 140 000 10 14 000 15 21 000 25 35 000 

Višně 80 000 10 8 000 15 12 000 25 20 000 

Švestky a slívy 120 000 10 12 000 15 18 000 25 30 000 

Rybíz červený a bílý 50 000 10 5 000 15 7 500 25 12 500 

Rybíz černý 60 000 10 6 000 15 9 000 25 15 000 

Jahody  150 000  10 15 000 15 22 500 25 37 500 

Maliny, angrešt, 
borůvky 

100 000 10 10 000 15 15 000 25 25 000 

Pramen: OUČR 
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Tab. č. 4  
Propočty na odškodnění u ovocných druhů v rámci zjednodušeného režimu 
           – de minimis 

 
Ovocný druh 

Náklady  
Kč/ha 

Návrh na odškodnění  
 

  % do Kč/ha 

Jablka 250 000 10 25 000 

Hrušky 200 000 10 20 000 

Broskve 120 000 10 12 000 

Meruňky 150 000 10 15 000 

Třešně 140 000 10 14 000 

Višně 80 000 10 8 000 

Švestky a slívy 120 000 10 12 000 

Rybíz červený a bílý 50 000 10 5 000 

Rybíz černý 60 000 10 6 000 

Jahody  150 000  10 15 000 

Maliny, angrešt, borůvky 100 000 10 10 000 

Pramen: OUČR 

 
 
Tab. č. 5  
Předpoklad celkové maximální výše odškodnění u ovocných druhů  
        – dle Rámcového programu 

 

Ovocný druh 

 

Pokles tržeb 
roku 2017  

 

 

Výměra 
poškozené 
plochy (ha) 

 

Sazba  

v Kč/ha 

 

Odhad výdajů na 
kompenzace škod 

v mil. Kč 

Jabloně 

 

 

30,01-50,00 % 1 800 25 000 45,00 

50,01-75,00 % 1 000 37 500 37,50 

75,01-100,00 % 100 62 500 6,25 

Hrušně 
 
 

30,01-50,00 % 140 20 000 2,80 

50,01-75,00 % 100 30 000 3,00 

75,01-100,00 % 60 50 000 3,00 

Broskve 

 

 

30,01-50,00 % 20 12 000 0,24 

50,01-75,00 % 20 18 000 0,36 

75,01-100,00 % 20 30 000 0,60 

Meruňky 

 

 

30,01-50,00 % 60 15 000 0,90 

50,01-75,00 % 60 22 500 1,35 

75,01-100,00 % 100 37 500 3,75 

Třešně 

 

 

30,01-50,00 % 50 14 000 0,70 

50,01-75,00 % 60 21 000 1,26 

75,01-100,00 % 40 35 000 1,40 

Višně 

 

 

30,01-50,00 % 400 8 000 3,20 

50,01-75,00 % - 12 000 - 

75,01-100,00 % - 20 000 - 

Švestky a slívy 

 

30,01-50,00 % 250 12 000 3,00 

50,01-75,00 % 150 18 000 2,70 

75,01-100,00 % - 30 000 - 
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Rybíz červený 
a bílý 

30,01-50,00 % 50 5 000 0,25 

50,01-75,00 % 50 7 500 0,38 

75,01-100,00 % - 12 500 - 

Rybíz černý 

 

30,01-50,00 % 30 6 000 0,18 

50,01-75,00 % 50 9 000 0,45 

75,01-100,00 % - 15 000 - 

Jahodník 
 

30,01-50,00 % 100 15 000 1,50 

50,01-75,00 % 50 22 500 1,13 

75,01-100,00 % - 37 500 - 

Maliny, 
angrešt, 
borůvky 

30,01-50,00 % - - - 

50,01-75,00 % - - - 

75,01-100,00 % - - - 

CELKEM  120,9 

Pramen: ÚKZÚZ, odhad k 15. 6. 2017 
Poznámka: na základě odhadů sklizní zpracovala OUČR 

 
 
 
Předpoklad celkové maximální výše odškodnění u ovocných druhů  
         – v režimu de minimis 

 

Ovocný druh 

Výměra 
poškozené 

plochy 
(ha) 

 

Sazba 
v Kč/ha 

 

Odhad propojištěnosti 
podniků 

Odhad výdajů 

na kompenzace škod  

v mil. Kč  

Jabloně 4 615 25 000 40 % 80,26 

Hrušně 428 20 000 30 % 5,56 

Broskve 270 12 000 10 % 1,78 

Meruňky 710 15 000 10 % 5,89 

Třešně 706 14 000 10 % 5,74 

Višně 885 8 000 20 % 4,25 

Švestky a slívy 1 542 12 000 10 % 10,18 

Rybíz červený a 
bílý 

462 5 000 10 % 1,29 

Rybíz černý 228 6 000 10 % 0,75 

Jahodník 550 15 000 30 % 5,39 

Maliny, angrešt, 
borůvky 

50 10 000 10 % 0,50 

CELKEM  121,59 

Pramen: ÚKZÚZ, odhad k 15. 6. 2017 
Poznámka: na základě odhadu sklizní zpracovala OUČR 
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Předpoklad celkové maximální výše odškodnění ovocných druhů celkem 

Předpoklad celkové maximální výše odškodnění u ovocných druhů dle 
Rámcového programu 

120,9 mil. Kč 

Předpoklad celkové maximální výše odškodnění u ovocných druhů 
v režimu de minimis 

121,59 mil. Kč 

Odhad celkových výdajů na kompenzaci  242,49 mil. Kč 

Odhad celkových výdajů na kompenzaci po odečtu neplodných a 
nezpůsobilých sadů (tj. sadů o výměře menší než 1 ha)  

(na základě odhadu OUČR a zkušeností s kompenzacemi v rámci M.1.) 
200,00 mil. Kč 

Pramen: ÚKZÚZ, odhad k 15. 6. 2017 
Poznámka: na základě odhadu sklizní zpracovala OUČR 
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Lesní školky 
Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za ztráty způsobené jarními mrazy je 
navrženo třísazbové odškodnění: 

 
výše škod od 30,01 do 50,00 %  - sazba ve výši do 10 % normativních 

          nákladů 
výše škod od 50,01 do 75,00 %  - sazba ve výši do 15 % normativních 

          nákladů 
výše škod od 75,01 do 100,00 %  - sazba ve výši do 25 % normativních 

          nákladů 
 

Navržené sazby představují maximálně možnou úroveň kompenzací. 
 
Tab. č. 6  
Propočty na odškodnění u školkařských výpěstků lesních dřevin 

 
Druh komodity školkařských 

výpěstků 

Náklady 
v  

Kč/1 ks 

Návrh na 
odškodnění 

při poškození 
od 30,01–50,00 % 

Návrh na 
odškodnění 

při poškození 
od 50,01–75,00 % 

Návrh na 
odškodnění 

při poškození 
od 75,01–100,00 

% 

% do Kč/ks % do Kč/ks % do Kč/ks 

BO 

borovice lesní krytokořenná 
sazenice 

6,80 10 0,68 15 1,02 25 1,70 

borovice lesní krytokořenný 
semenáček jednoletý 

5,60 10 0,56 15 0,84 25 1,40 

borovice lesní krytokořenný 
semenáček víceletý 

6,20 10 0,62 15 0,93 25 1,55 

borovice lesní prostokořenná 
sazenice 

2,30 10 0,23 15 0,35 25 0,58 

borovice lesní prostokořenný 
semenáček 

1,40 10 0,14 15 0,21 25 0,35 

DG 

douglaska tisolistá 
krytokořenná sazenice 

8,80 10 0,88 15 1,32 25 2,20 

douglaska tisolistá 
krytokořenný semenáček 
jednoletý 

2,80 10 0,28 15 0,42 25 0,70 

douglaska tisolistá 
krytokořenný semenáček 
víceletý 

3,90 10 0,39 15 0,59 25 0,98 

douglaska tisolistá 
prostokořenná sazenice 

6,60 10 0,66 15 0,99 25 1,65 

douglaska tisolistá 
prostokořenný semenáček 
jednoletý 

2,20 10 0,22 15 0,33 25 0,55 

douglaska tisolistá 
prostokořenný semenáček 
víceletý 

2,50 10 0,25 15 0,38 25 0,63 

JD 

jedle bělokorá krytokořenná 
sazenice 

11,60 10 1,16 15 1,74 25 2,90 

jedle bělokorá krytokořenný 
semenáček jednoletý 

2,60 10 0,26 15 0,39 25 0,65 

jedle bělokorá krytokořenný 
semenáček víceletý 

3,70 10 0,37 15 0,56 25 0,93 

jedle bělokorá prostokořenná 
sazenice 

5,80 10 0,58 15 0,87 25 1,45 
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jedle bělokorá prostokořenný 
semenáček jednoletý 

1,10 10 0,11 15 0,17 25 0,28 

jedle bělokorá prostokořenný 
semenáček víceletý 

1,60 10 0,16 15 0,24 25 0,40 

JDO 

jedle obrovská krytokořenná 
sazenice 

9,20 10 0,92 15 1,38 25 2,30 

jedle obrovská krytokořenný 
semenáček jednoletý 

2,90 10 0,29 15 0,44 25 0,73 

jedle obrovská krytokořenný 
semenáček víceletý 

4,20 10 0,42 15 0,63 25 1,05 

jedle obrovská prostokořenná 
sazenice 

6,50 10 0,65 15 0,98 25 1,63 

jedle obrovská prostokořenný 
semenáček jednoletý 

1,40 10 0,14 15 0,21 25 0,35 

jedle obrovská prostokořenný 
semenáček víceletý 

2,10 10 0,21 15 0,32 25 0,53 

MD 

modřín opadavý 
krytokořenná sazenice 

6,30 10 0,63 15 0,95 25 1,58 

modřín opadavý 
krytokořenný semenáček 

1,80 10 0,18 15 0,27 25 0,45 

modřín opadavý 
prostokořenná sazenice 

4,50 10 0,45 15 0,68 25 1,13 

modřín opadavý 
prostokořenný semenáček 

1,20 10 0,12 15 0,18 25 0,30 

SM 

smrk ztepilý krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

smrk ztepilý krytokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

smrk ztepilý prostokořenná 
sazenice 

5,60 10 0,56 15 0,84 25 1,40 

smrk ztepilý prostokořenný 
semenáček jednoletý 

1,00 10 0,10 15 0,15 25 0,25 

smrk ztepilý prostokořenný 
semenáček víceletý 

1,20 10 0,12 15 0,18 25 0,30 

ost. 
jehl. 

ostatní jehličnany 
krytokořenná sazenice 

8,40 10 0,84 15 1,26 25 2,10 

ostatní jehličnany 
krytokořenný semenáček 
jednoletý 

2,30 10 0,23 15 0,35 25 0,58 

ostatní jehličnany 
krytokořenný semenáček 
víceletý 

3,90 10 0,39 15 0,59 25 0,98 

ostatní jehličnany 
prostokořenná sazenice 

5,30 10 0,53 15 0,80 25 1,33 

ostatní jehličnany 
prostokořenný semenáček 
jednoletý 

1,40 10 0,14 15 0,21 25 0,35 

ostatní jehličnany 
prostokořenný semenáček 
víceletý 

1,90 10 0,19 15 0,29 25 0,48 

bříza 

rod bříza krytokořenný 
odrostek 

39,10 10 3,91 15 5,87 25 9,78 

rod bříza krytokořenný 
poloodrostek 

28,50 10 2,85 15 4,28 25 7,13 
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rod bříza krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod bříza krytokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod bříza prostokořenný 
odrostek 

14,20 10 1,42 15 2,13 25 3,55 

rod bříza prostokořenný 
poloodrostek 

10,50 10 1,05 15 1,58 25 2,63 

rod bříza prostokořenná 
sazenice 

4,70 10 0,47 15 0,71 25 1,18 

rod bříza prostokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

BK 

buk lesní krytokořenný 
odrostek 

47,00 10 4,70 15 7,05 25 11,75 

buk lesní krytokořenný 
poloodrostek 

40,80 10 4,08 15 6,12 25 10,20 

buk lesní krytokořenná 
sazenice 

7,50 10 0,75 15 1,13 25 1,88 

buk lesní krytokořenný 
semenáček 

6,80 10 0,68 15 1,02 25 1,70 

buk lesní prostokořenný 
odrostek 

18,10 10 1,81 15 2,72 25 4,53 

buk lesní prostokořenný 
poloodrostek 

12,60 10 1,26 15 1,89 25 3,15 

buk lesní prostokořenná 
sazenice 

4,40 10 0,44 15 0,66 25 1,10 

buk lesní prostokořenný 
semenáček 

1,70 10 0,17 15 0,26 25 0,43 

dub 

rod dub krytokořenný 
odrostek 

52,50 10 5,25 15 7,88 25 13,13 

rod dub krytokořenný 
poloodrostek 

44,10 10 4,41 15 6,62 25 11,03 

rod dub krytokořenná 
sazenice 

8,10 10 0,81 15 1,22 25 2,03 

rod dub krytokořenný 
semenáček 

7,30 10 0,73 15 1,10 25 1,83 

rod dub prostokořenný 
odrostek 

18,10 10 1,81 15 2,72 25 4,53 

rod dub prostokořenný 
poloodrostek 

12,60 10 1,26 15 1,89 25 3,15 

rod dub prostokořenná 
sazenice 

3,70 10 0,37 15 0,56 25 0,93 

rod dub prostokořenný 
semenáček 

1,10 10 0,11 15 0,17 25 0,28 

HB 

habr obecný krytokořenný 
odrostek 

41,30 10 4,13 15 6,20 25 10,33 

habr obecný krytokořenný 
poloodrostek 

34,70 10 3,47 15 5,21 25 8,68 

habr obecný krytokořenná 
sazenice 

4,50 10 0,45 15 0,68 25 1,13 

habr obecný krytokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

habr obecný prostokořenný 15,20 10 1,52 15 2,28 25 3,80 
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odrostek 

habr obecný prostokořenný 
poloodrostek 

11,70 10 1,17 15 1,76 25 2,93 

habr obecný prostokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

habr obecný prostokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

javor 

rod javor krytokořenný 
odrostek 

41,30 10 4,13 15 6,20 25 10,33 

rod javor krytokořenný 
poloodrostek 

34,70 10 3,47 15 5,21 25 8,68 

rod javor krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod javor krytokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod javor prostokořenný 
odrostek 

14,20 10 1,42 15 2,13 25 3,55 

rod javor prostokořenný 
poloodrostek 

10,50 10 1,05 15 1,58 25 2,63 

rod javor prostokořenná 
sazenice 

4,50 10 0,45 15 0,68 25 1,13 

rod javor prostokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

jeřáb 

rod jeřáb krytokořenný 
odrostek 

39,10 10 3,91 15 5,87 25 9,78 

rod jeřáb krytokořenný 
poloodrostek 

28,50 10 2,85 15 4,28 25 7,13 

rod jeřáb prostokořenný 
odrostek 

14,20 10 1,42 15 2,13 25 3,55 

rod jeřáb prostokořenný 
poloodrostek 

10,50 10 1,05 15 1,58 25 2,63 

rod jeřáb krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod jeřáb krytokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod jeřáb prostokořenná 
sazenice 

4,70 10 0,47 15 0,71 25 1,18 

rod jeřáb prostokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

jilm 

rod jilm krytokořenný 
odrostek 

39,10 10 3,91 15 5,87 25 9,78 

rod jilm krytokořenný 
poloodrostek 

28,50 10 2,85 15 4,28 25 7,13 

rod jilm krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod jilm krytokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod jilm prostokořenný 
odrostek 

14,20 10 1,42 15 2,13 25 3,55 

rod jilm prostokořenný 
poloodrostek 

10,50 10 1,05 15 1,58 25 2,63 

rod jilm prostokořenná 
sazenice 

4,70 10 0,47 15 0,71 25 1,18 
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rod jilm prostokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

lípa 

rod lípa krytokořenný 
odrostek 

41,30 10 4,13 15 6,20 25 10,33 

rod lípa krytokořenný 
poloodrostek 

34,70 10 3,47 15 5,21 25 8,68 

rod lípa krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod lípa krytokořenný 
semenáček 

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod lípa prostokořenný 
odrostek 

14,20 10 1,42 15 2,13 25 3,55 

rod lípa prostokořenný 
poloodrostek 

10,50 10 1,05 15 1,58 25 2,63 

rod lípa prostokořenná 
sazenice 

4,50 10 0,45 15 0,68 25 1,13 

rod lípa prostokořenný 
semenáček  

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

olše 

rod olše krytokořenný 
odrostek 

39,10 10 3,91 15 5,87 25 9,78 

rod olše krytokořenný 
poloodrostek 

28,50 10 2,85 15 4,28 25 7,13 

rod olše krytokořenná 
sazenice 

7,40 10 0,74 15 1,11 25 1,85 

rod olše krytokořenný 
semenáček  

6,90 10 0,69 15 1,04 25 1,73 

rod olše prostokořenný 
odrostek 

15,80 10 1,58 15 2,37 25 3,95 

rod olše prostokořenný 
poloodrostek 

12,30 10 1,23 15 1,85 25 3,08 

rod olše prostokořenná 
sazenice 

4,70 10 0,47 15 0,71 25 1,18 

rod olše prostokořenný 
semenáček 

1,50 10 0,15 15 0,23 25 0,38 

TŘ 

třešeň ptačí krytokořenný 
odrostek 

41,30 10 4,13 15 6,20 25 10,33 

třešeň ptačí krytokořenný 
poloodrostek 

34,70 10 3,47 15 5,21 25 8,68 

třešeň ptačí krytokořenná 
sazenice 

7,90 10 0,79 15 1,19 25 1,98 

třešeň ptačí krytokořenný 
semenáček 

6,40 10 0,64 15 0,96 25 1,60 

třešeň ptačí prostokořenný 
odrostek 

16,80 10 1,68 15 2,52 25 4,20 

třešeň ptačí prostokořenný 
poloodrostek 

12,30 10 1,23 15 1,85 25 3,08 

třešeň ptačí prostokořenná 
sazenice 

5,10 10 0,51 15 0,77 25 1,28 

třešeň ptačí prostokořenný 
semenáček 

2,00 10 0,20 15 0,30 25 0,50 

ost. 
list. 

ostatní listnáče krytokořenný 
odrostek 

42,10 10 4,21 15 6,32 25 10,53 

ostatní listnáče krytokořenný 33,80 10 3,38 15 5,07 25 8,45 
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poloodrostek 

ostatní listnáče krytokořenná 
sazenice 

7,20 10 0,72 15 1,08 25 1,80 

ostatní listnáče krytokořenný 
semenáček 

6,30 10 0,63 15 0,95 25 1,58 

ostatní listnáče 
prostokořenný odrostek 

16,80 10 1,68 15 2,52 25 4,20 

ostatní listnáče 
prostokořenný poloodrostek 

12,30 10 1,23 15 1,85 25 3,08 

ostatní listnáče 
prostokořenná sazenice 

4,80 10 0,48 15 0,72 25 1,20 

ostatní listnáče 
prostokořenný semenáček 

2,10 10 0,21 15 0,32 25 0,53 

Pramen: Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.  

 
Tab. č. 7 
Předpoklad celkové maximální výše odškodnění u školkařských výpěstků lesních 
dřevin 

Druh komodity školkařských výpěstků 

Počet 

poškozených  

jedinců v ks 

Návrh na 
odškodnění 
nákladů při 
poškození 
komodit – 

průměr 15 % 
v Kč/ks 

Odhad výdajů 
na kompenzace 

škod  

v mil. Kč 

BO borovice lesní krytokořenná sazenice 44 000 1,02 0,05 

JD 

jedle bělokorá krytokořenná sazenice 9 000  0,38 0,01 

jedle bělokorá prostokořenná sazenice 35 000 0,87 0,03 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček 
jednoletý 

182 000 
0,17 0,03 

jedle bělokorá prostokořenný semenáček 
víceletý 

125 000 
0,24 0,03 

MD modřín opadavý krytokořenná sazenice 32 000 0,95 0,03 

SM 

smrk ztepilý krytokořenná sazenice 1 110 000 1,11 1,24 

smrk ztepilý prostokořenná sazenice 750 000 0,84 0,63 

smrk ztepilý prostokořenný semenáček 
jednoletý 

1 200 000 
0,15 0,18 

BK 

buk lesní krytokořenný semenáček 2 165 000 1,02 2,21 

buk lesní prostokořenná sazenice 2 455 000 0,66 1,62 

buk lesní prostokořenný semenáček 5 000 000 0,26 1,3 

dub 
rod dub prostokořenná sazenice 785 000 0,56 0,44 

rod dub prostokořenný semenáček 275 000 0,17 0,05 

javor rod javor prostokořenný semenáček 67 000 0,23 0,02 

CELKEM 7,87 

Pramen: Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.  
Poznámka: V menším rozsahu může být poskytnuto odškodnění ztrát na produkci školkařských 

výpěstků komodit neuvedených v tabulce. 
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5. Závěr 
 

Ovocné druhy 
K propočtům výše odškodnění pěstitelům ovoce za ztráty způsobené jarními mrazy budou 
dle pravidel Rámcového programu použity sazby, které jsou uvedeny v tab. č. 3. Odškodnění 
bude realizováno ve výši 10 %, 15 % a 25 % průměrných normativních nákladů v Kč/ha 
v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo tříletého průměru založeného na období 
předcházejících pěti let (přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu 
vyloučí). 
 
Při provádění odškodnění v režimu de minimis na základě požadavku Ovocnářské unie ČR 
na zjednodušení realizace odškodnění a na základě vyjádření Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně o negativním dopadu jarních mrazů na ovocné kultury ve 
zmíněném období bude použita sazba ve výši 10 % průměrných normativních nákladů 
v Kč/ha. Poskytnutí podpory v tomto režimu bude přístupné těm pěstitelům, kteří budou mít 
v součtu ovocných druhů minimální výměru sadu zapsaného v Registru sadů 1 ha.  
 
Finanční náhrada v obou režimech bude krácena 50 % v případě nedoložení dokladu 
o pojistné ochraně vztahující se alespoň na 50 % výměry daného ovocného druhu nebo 
alespoň na 50 % výměry všech plodných ovocných sadů žadatele, které jsou zároveň 
zapsány v Registru sadů spravovaného ÚKZÚZ k červnu 2017.  
 
Celková výše kompenzace za škody způsobené jarními mrazy pěstitelům ovoce se 
navrhuje ve výši 200 mil. Kč.  
 
Navržené sazby představují maximálně možnou úroveň kompenzací. V případě, že by 
oprávněné požadavky na kompenzaci škod vedly k překročení celkové alokované částky, 
budou sazby poměrně sníženy.  
 
Lesní školky 
K propočtům výše odškodnění pěstitelům školkařských výpěstků lesních dřevin za ztráty 
způsobené jarními mrazy budou dle pravidel Rámcového programu použity sazby, které jsou 
uvedeny v tab. č. 6. Odškodnění bude realizováno ve výši 10 %, 15 % a 25 % průměrných 
normativních nákladů v Kč/ha v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo tříletého 
průměru založeného na období předcházejících pěti let (přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota 
roční produkce se z výpočtu vyloučí). 
 
Dotace bude přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění 
produkce s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry daného druhu 
komodity školkařských výpěstků nebo alespoň na 50 % výměry celkové produkční plochy 
všech lesních školek žadatele, které jsou evidovány v databázi IS ERMA2 k 31. 12. 2016, 
proti běžným rizikům (krupobití, mráz). Při nedoložení takového dokladu nebo dokladu 
o nepojistitelnosti bude výše dotace snížena o 50 %. 
 
Celková výše kompenzace za škody způsobené jarními mrazy pěstitelům 
školkařských výpěstků lesních dřevin se navrhuje ve výši 8 mil. Kč.  
 
Navržené sazby představují maximálně možnou úroveň kompenzací. V případě, že by 
oprávněné požadavky na kompenzaci škod vedly k překročení celkové alokované částky, 
budou sazby poměrně sníženy.  
 
Zajištění finančních prostředků na kompenzace škod způsobených jarními mrazy 
v roce 2017 v celkové výši 208 mil. Kč bude realizováno: 
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- z nevyčerpaných finančních prostředků na kompenzace škod způsobených 
jarními mrazy na ovocných kulturách v roce 2016 (Usnesení vlády ČR č. 781 
z 31. 8. 2016) ve výši 56 770 078 Kč, 

- zbývající částka ve výši 151 229 922 Kč bude převedena do rozpočtu 
Ministerstva zemědělství z kapitoly Všeobecná pokladní správa. 
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III.d 
 

Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 
 

 
1. Odhadované dopady sucha v roce 2017 na zemědělskou produkci dle jednotlivých 

zdrojů 
 

A. Odhad sklizně základních obilovin a olejnin dle ČSÚ k 15. 9. 2017  
Odhad sklizně podle stavu porostů k 15. 9. 2017 dle ČSÚ předpokládá produkci 
základních obilovin (obiloviny kromě ostatních obilovin) ve výši 6 741,7 tis. tun zrna. Při 
porovnání se skutečností roku 2016 je to o 988,0 tis. tun méně, tj. o 12,8 %. 
Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 5,34 t/ha je o 0,78 t/ha nižší než výnos 
v roce 2016 dle definitivní sklizně (6,12 t/ha). Odhad letošní sklizně řepky předpokládá 
pokles produkce o 217,3 tis. tun, to představuje celkovou sklizeň ve výši 1 141,8 tis. tun. 
Ministerstvo zemědělství zároveň disponuje vlastním šetřením průběhu sklizně 
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Údaje z tohoto šetření 
potvrzují odhady ČSÚ ve smyslu významného propadu produkce především v některých 
regionech nejvíce dotčených suchem.  

 

Tab. č. 1: Porovnání odhadu sklizní podle stavu k 15. 9. 2017 s definitivní sklizní 2016 

Plodina 

Def. 
výnos 
2016 v 

t/ha 
 

Odh. 
výnos 
2017 v 

t/ha 
 

Rozdíl +/- 
 
 

Index 
% 
 
 
 

Definitivní 
sklizeň 2016 

v tunách 

Odhadovaná 
sklizeň 2017 

v tunách 

Rozdíl +/- 
 
 

Index % 
 
 
 
       

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Základní obiloviny  6,12 5,34 -0,78 87,3 7 729 689 6 741 674 -988 015 87,2 

   Pšenice celkem 6,50 5,59 -0,91 86,0 5 454 663 4 649 345 -805 319 85,2 

   Pšenice ozimá 6,57 5,67 -0,90 86,3 5 315 630 4 454 095 -861 535 83,8 

   Pšenice jarní 4,54 4,19 -0,35 92,3 139 034 195 250 56 216 140,4 

  Žito ozimé a jarní 4,98 4,73 -0,25 95,0 104 353 105 180 827 100,8 

  Ječmen celkem 5,67 5,11 -0,55 90,3 1 845 254 1 675 594 -169 660 90,8 

   Ječmen ozimý 6,13 5,70 -0,43 93,0 637 443 554 070 -83 374 86,9 

   Ječmen jarní 5,45 4,87 -0,58 89,3 1 207 811 1 121 524 -86 287 92,9 

  Oves 3,52 3,30 -0,22 93,7 132 220 145 356 13 137 109,9 

  Tritikale 4,88 4,58 -0,30 93,9 193 198 166 198 -27 000 86,0 

 Kukuřice na zrno 9,79 6,36 -3,43 65,0 845 765 532 517 -313 248 63,0 

 Brambory celkem 29,88 26,25 -3,63 87,9 699 605 614 790 -84 815 87,9 

 Cukrovka technická 67,81 61,96 -5,84 91,4 4 118 356 4 095 792 -22 565 99,5 

 Řepka 3,46 2,90 -0,56 83,7 1 359 125 1 141 847 -217 278 84,0 

 Slunečnice 2,85 2,13 -0,72  74,7 44 634 46 047 1 413 103,2 

 Mák 0,80 0,65 -0,16 80,6 28 574 21 120 -7 455 73,9 

 Kukuřice siláž a zeleno 40,72 34,01 -6,71 83,5 9 545 239 7 668 500 -1 876 739 80,3 

Zdroj: ČSÚ 

 

B. Data portálu Intersucho 
 

Data portálu Intersucho pravidelně hodnotí stav sucha na území ČR a jeho potenciální vliv 
na zemědělskou produkci.   
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Na tomto portálu jsou pravidelně zveřejňovány grafy a tabulky, znázorňující intenzitu 
sucha v jednotlivých oblastech ČR. Z pohledu suchem nejvíce postižených zemědělských 
plodin mají největší vypovídací schopnost grafy z období konce června (nejvýznamnější 
období z pohledu tvorby výnosu u obilovin a řepky) – viz níže přiložený graf z 25. 6. 2017. 

 
Intenzita sucha v půdním profilu  

 
Zdroj: www.intersucho.cz 

  

2. Formální rámec realizace kompenzace škod způsobených suchem v roce 2017 
 

Při realizaci kompenzace škod způsobených nepříznivými povětrnostními jevy (dále jen 
suchem) je nezbytné vycházet z notifikovaného textu „Rámcového programu řešení rizik  
a škod v zemědělství“ (dále jen Rámcový program) a následně ministerstvem vydaného 
„Metodického pokynu ministra zemědělství č. 2/2014“ (dále jen Metodický pokyn). Rámcový 
program má platnost na období od 18. 12. 2013 do 30. 9. 2020.  
 
Podle Rámcového programu lze náhradu za škody uplatnit pouze tehdy, pokud sucho zničí  
v jednotlivém případě více jak 30 % průměrné roční produkce vyjádřené v tržbách dotyčného 
žadatele. Nezbytnou podmínkou pro realizaci tohoto režimu podpory je zároveň skutečnost, 
že celková výše podpory nepřesáhne 80 % skutečné výše škody. 
 
Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem žadatel musí dále doložit 
doklady o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny,  
na kterou žádá podporu nebo s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry 
celého zemědělského podniku. V případě, že tyto doklady nepředloží, bude mu finanční 
náhrada v souladu s Rámcovým programem snížena o 50 %. Žadatel je povinen též 
deklarovat veškeré platby podpor, včetně plateb pojistného plnění, jež obdržel na pokrytí 
způsobilých nákladů. Od výše skutečné škody zjištěné škodní komisí je nutné odečíst 
veškeré platby pojistného plnění, jakož i další platby ke krytí stejných způsobilých nákladů. 
Případně je nutno odečíst i náklady, které v důsledku sucha nevznikly, ač by jinak bývaly 
vznikly (např. v případě, kdy nebyla realizována sklizeň v důsledku totálního výpadku 
produkce).  
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Podporu nelze kumulovat s případnou podporou poskytovanou z jiných místních, 
regionálních a vnitrostátních režimů nebo fondů EU ke krytí totožných způsobilých nákladů.  
Podniky v obtížích podle definice v bodě 35 (15) pokynů EU ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 jsou 
z poskytování podpory v rámci tohoto režimu výslovně vyloučeny.  
 
Vlastní administrativní proces bude v případě rozhodnutí vlády o realizaci kompenzace 
rozpracován MZe v Zásadách. Při stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za ztráty 
způsobené suchem se bude vycházet z podobného modelu, jako v roce 2015, tedy bude 
navrženo sazbové odškodnění, vypočtené z určité úrovně normativních nákladů pro danou 
plodinu podle příslušného pásma škod. Bude stanovena výše dotace dle normativních 
nákladů na základě výše škod na tržbách uvedených v protokolu o zjištěných škodách, a to 
v následujících intervalech: 

a) pro škody od 30,00 % do 50,00 %   a   
b) pro škody od 50,01% do 100,00 %. 

 
2.1. Rozsah plodin určených ke kompenzaci  

 
Na základě zhodnocení dopadů letošního sucha bude kompenzace realizována  
u následujících plodin: obiloviny (pšenice ozimá, jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, 
kukuřice na zrno, oves, žito, triticale), olejniny (řepka, slunečnice, mák), cukrovka, 
brambory a z krmných plodin u kukuřice na zeleno a siláž a trvalých travních porostů 
(TTP). V roce 2015 byly kompenzovány brambory konzumní pozdní, brambory k výrobě 
škrobu, cukrová řepa, chmel, jablka, zelenina, ovocné, okrasné a lesní školky a krmné 
plodiny (kukuřice na zeleno a na siláž a TTP). 

 
2.2. Způsob prokazování škod  

 
Vzhledem ke znění u EK notifikovaného Rámcového programu se bude u předmětných 
plodin prokazovat škoda na základě doloženého poklesu tržeb na hektar vyjádřený v Kč 
oproti průměrné roční produkci na hektar v Kč poškozené komodity dotyčného žadatele 
v období předcházejících 3 let nebo oproti tříletému průměru založenému na období 
předcházejících 5 let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce na hektar se 
z výpočtu vyloučí. K možnostem prokazovaní škod na základě příslušnosti dílu půdního 
bloku do katastrálního území či okresu postiženého suchem u předmětných plodin se 
uskuteční konzultace s EK. Dle výsledků této konzultace lze očekávat zpřesnění 
dotačního programu o tuto možnost prokazování škody.    
 
U kukuřice na siláž a TTP, tedy u krmných plodin, u kterých nedochází k tržní realizaci,  
a není tedy možné prokázat snížení tržeb, bude realizováno alternativní prokazování škod  
na základě územní příslušnosti dílu půdního bloku, podobně, jako tomu bylo u realizace 
kompenzace škod suchem v roce 2015. Předpokládá se, že tento model umožní 
vyhodnotit vyšší než 30%ní poškození suchem u krmných plodin. 
 
Zároveň bude v případě odškodnění krmných plodin stejně jako v roce 2015 možné 
zahrnout k odškodnění pouze výměru, ke které žadatel prokáže určitou intenzitu chovu 
hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 2017. Podporované druhy 
hospodářských zvířat a přepočtové koeficienty VDJ budou stanoveny následně 
v Zásadách. 
 
2.3. Požadavek finančních prostředků na kompenzace suchem 

 
Celkový hrubý odhad škod v celé ČR u plodin, které byly nejvíce postiženy suchem 
(obiloviny, olejniny, TTP a kukuřice na zeleno a siláž), činí 7,2 – 7,7 mld. Kč. U brambor  
a cukrovky se odhaduje výše škod ve výši 4,5 – 5,0 mld. Kč. 



 Č. j.: 4565/2018 -MZE-17222  

 

24 
 

 
Pro kompenzaci výše uvedených škod nejvíce postiženým zemědělským podnikům (při 
zohlednění skutečnosti, že podle tohoto programu je možné odškodnit pouze podniky 
s poklesem tržeb přesahujícím 30 %) by bylo zapotřebí cca 4 mld. Kč. 
 
Vzhledem k aktuálním možnostem státního rozpočtu odpovídá reálný požadavek na 
kompenzace výše uvedených škod částce 2,0 mld. Kč. 
 
Sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem 
finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních 
prostředků. 
 

 



II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 
 

Vládě ČR je předkládán ke schválení materiál „Zajištění finančních prostředků na 

kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství“, 

který obsahuje návrh na realizaci a zajištění finančních prostředků na kompenzace škod 

ovocnářům a lesním školkařům způsobených jarními mrazy v dubnu a květnu 2017 a škod 

zemědělcům v důsledku sucha v roce 2017, včetně návrhu na posílení rozpočtu národního 

dotačního programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského 

komplexu – závlahy II“.  

Uvedený návrh reflektuje aktuální vývoj ohledně Usnesení vlády ČR ze dne 

25. 9. 2017 č. 701 k návrhu na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných 

kulturách a v lesních  školkách v dubnu a květnu 2017 a Usnesení vlády ČR ze dne 

25. 9. 2017 č. 704 k návrhu na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 

plodinách v roce 2017, která byla vládou ČR zrušena. 

Předkládaný materiál řeší nastalou situaci a vytváří rámec pro realizaci kompenzací 

za škody způsobené suchem a jarními mrazy v roce 2017 včetně identifikace odpovídajících 

finančních prostředků následovně: 

 

- návrh na zajištění finančních prostředků na zmírnění škod způsobených jarními 

mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017 ve výši 

151 mil. Kč vyčleněním z nespotřebovaných finančních prostředků Ministerstva 

zemědělství;  

 

- návrh na zajištění finančních prostředků na zmírnění škod způsobených suchem 

na zemědělských plodinách v roce 2017 ve výši 2,0 mld. Kč; 

 
- návrh na zajištění finančních prostředků na posílení rozpočtu národního 

dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 310 „Podpora 

konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy II“ (dále jen 

program 129 310) ve výši 141 mil. Kč z nespotřebovaných finančních prostředků 

Ministerstva zemědělství.  

 



Program NDP 129 310 byl spuštěn v roce 2017 a pokračuje i v roce 2018. Je 

zaměřen na podporu investic do agropotravinářského komplexu, které pomohou zamezit 

snížení výnosů plodin v obdobích sucha. V dlouhodobém horizontu tyto investice mohou 

výrazným způsobem předcházet a omezit další potřeby na saturaci škod způsobených právě 

suchem, jež bude mít na producenty rostlinných komodit vzrůstající negativní vliv. S ohledem 

na objem požadovaných dotačních prostředků z žádostí přijatých již v roce 2017 je nutné 

posílit rozpočet programu o 141 mil. Kč. 

 

Výše uvedená usnesení vlády a podkladové materiály k projednání vládou ČR 

čj. 941/17 (Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních 

školkách v dubnu a květnu 2017) a čj. 1042/17 (Zmírnění škod způsobených suchem 

na zemědělských plodinách v roce 2017) jsou přiloženy jako obsah vlastního materiálu 

v části III. 

 


