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Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci –
mimořádných okolností
(řešení kůrovcové kalamity a hraboše polního)
V Praze dne 2. dubna 2020

Na základě množících se dotazů veřejnosti informujeme, že společně s podáním Jednotné žádosti
2020, případně po jejím podání, je nově umožněno žadatelům doložit Ohlášení vyšší moci –
mimořádných okolností i v níže uvedených případech:
A) Složiště dřeva na DPB z důvodu kůrovcové kalamity v lesích
- skladování dřeva na zemědělském pozemku z důvodu kůrovcové kalamity, pokud daná
skutečnost nastane po podání žádosti o dotaci a to i s ohledem na délku skladování dřeva.
B) Poškození porostu z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního
- poškození porostu v souvislosti s nadměrným výskytem hraboše polního na pozemku žadatele
(nevzejití meziplodiny, zničení travního porostu apod.), čímž je ohroženo naplnění dotační
podmínky příslušného opatření na deklarovaných plochách.
C) Použití přípravku na ochranu rostlin na pozemcích zasažených kalamitním výskytem
hraboše polního
- aplikace přípravku na ochranu rostlin Ratron GW (5071-0) pro aplikaci do nor, Stutox II
(5114-0) pro aplikaci do nor, Stutox II (5114-0) pro aplikaci rozhozem na povrch v souladu s
mimořádnými nařízeními vydanými Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
(dále jen „ÚKZUZ“), přičemž tyto přípravky lze použít v období od 13. 2. 2020 do 11. 6. 2020 a to
nejvýše 3x, pokud trvá kalamitní výskyt hraboše polního.

Podmínky, formuláře a způsob podání těchto vyšších mocí, včetně nezbytných dokladů, prokazujících
příslušnou vyšší moc, jsou zpracovány v Informaci pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci –
úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské
činnosti (UZČ), která je umístěna na webových stránkách SZIF, v sekci JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v záložce KE
STAŽENÍ, v části OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ.
Současně je možné, pro bližší informace, kontaktovat místně příslušná pracoviště SZIF,
Oddělení příjmu žádosti a LPIS.
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