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Výzva  

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

(mimořádné dotační opatření pro podporu aplikace šetrných opatření 

k prevenci gradace hraboše polního) 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále 

jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) dle podmínek Národního programu 

Životní prostředí (dále jen „program“). 

Číslo výzvy mimořádná 

Prioritní oblast 4. Příroda a krajina 

Podoblast 4.2 Obnova ekologické stability krajiny 

Oprávnění příjemci podpory   

 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo podnikatel (§ 420 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), podnikající 

v zemědělské výrobě. 

 

Termíny výzvy   
Žádosti je možné podat v období od 6. 3. 2023 od 10:00 do 21. 6. 2023 do 17:00, 

nebo do vyčerpání alokace. 

Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány od 21. 2. 2023 do 21. 6. 2023. 

Výše podpory  500 Kč na 1 hektar aplikované plochy  

Alokace 40 000 000 Kč 
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 Cíl výzvy 

Výzva je zaměřena na podporu opatření k omezení výskytu hraboše polního s cílem zajištění environmentálně šetrných 

způsobů aplikace rodenticidů proti hrabošům polním.  

 Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory jsou vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu, a to pouze do nor 

a způsobem, který omezí rizika pro ostatní živočichy  (viz Nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin pro 

omezené a kontrolované použití ze dne 20. 2. 2023 čj. UKZUZ 027547/2023 a čj. UKZUZ 027553/2023) v oblastech 

s kalamitním výskytem hraboše polního potvrzeném ÚKZÚZ za účelem ochrany ostatních necílových živočichů a udržení 

populace hraboše polního pod prahem ekonomické škodlivosti. 

 Oprávnění příjemci podpory 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem  

č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), 

podnikající v zemědělské výrobě. 

 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu 

s programem, v souladu s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí 

o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „rozhodnutí“).  

Podpora je realizována v souladu s podmínkami Státní podpory SA.63134 (2021/N) - Náhrada škody způsobené 

chorobami zvířat nebo škůdci rostlin. 

Podpora je vyplácena zpětně.  

Náklady jsou způsobilé ode dne 21. 2. 2023.  

 Alokace prostředků pro výzvu 

40 000 000 Kč 

 Termíny výzvy 

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy jsou: 

Zahájení příjmu žádostí:   6. 3. 2023 od 10:00 

Ukončení příjmu žádostí:  21. 6. 2023 do 17:00, nebo do vyčerpání alokace 

  

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPBSPU6J5IEA5DQ
https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPMWK7UYE4G2VTQ
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 Místo realizace opatření  

Dotační podpora se vztahuje na zemědělsky obhospodařované pozemky s přemnoženým výskytem hraboše polního 

v oblastech s jeho kalamitním výskytem dle potvrzení ÚKZÚZ. Aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně 

závaznými právními předpisy, např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci 

rizik pro necílové organismy a prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona 

o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Z míst realizace opatření musí 

být vyjmuta území národních parků, prvních a druhých zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací 

a přírodních rezervací (kde je zákonem o ochraně přírody a krajiny stanoven zákaz použití biocidů, resp. chemizace) 

a území s prokázaným výskytem zvláště chráněných druhů. Pro čtyři bezprostředně nejohroženější chráněné druhy 

(křeček polní, sysel obecný, sýček obecný a sova pálená), je vymezení těchto území dostupné na odkaze 

https://www.nature.cz/omezeni-pro-aplikaci-rodenticidu. V těchto místech není aplikace možná, pokud pro ni nebyla 

povolena výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.  

8. Podmínky výzvy 

a) Žadatel nebude aplikovat na žádné jím obhospodařované zemědělské půdě rodenticid plošně a má povinnost po 

ukončení realizace projektu na dotčených pozemcích provést preventivní opatření (Podpora přirozených nepřátel 

hraboše polního – údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí a umisťování berliček pro dravé ptáky). Rozsah 

preventivních opatření s termínem realizace uvede žadatel v žádosti.  

b) Způsobilé pro podporu dle této Výzvy jsou až 3 dávky zvýšené aplikace rodenticidu do nor ve stanoveném období 

od 21. 2. 2023 do 21. 6. 2023. 

c) Příjemce podpory je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných 

subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění. Je rovněž povinen realizovat veškerá 

opatření k nápravě uložená MŽP nebo Fondem, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat 

o splnění subjekt, který takové opatření k nápravě uložil. 

d) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen od podání žádosti umožnit provedení kontroly, včetně kontroly 

souvisejících dokumentů, kontroly respektování relevantních právních předpisů v oblasti životního prostředí, a to 

osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům. V případě pochybností či podezření 

na jednání, které by mohlo způsobit ohrožení složek životního prostředí, či jiné jednání porušující zákon, může Fond 

postoupit podnět na Českou inspekci životního prostředí, která následně dané zařízení prošetří.  

e) Podpora je poskytována na základě vydaného kladného rozhodnutí.  

f) Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace 

projektů podpořených z programu. 

g) Žadatel nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, 

nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů.   

h) V případě, že dojde v průběhu realizace projektu z prostředků Fondu do doby ukončení realizace ke změně platnosti 

obecně platných předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup 

v jednotlivých případech.  

i) Podle Pokynů ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01) 

(AGRI pokyny) podporu nelze poskytnout, je-li podnik v obtížích. 

j) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně další závazný právní předpis, nelze podporu 

poskytnout.  
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k) Pokud by při kontrole bylo zjištěno, že došlo k porušení podmínek pro poskytnutí podpory, a místa realizace 

opatření,  žadatel má povinnost celkovou vyplacenou výši podpory vrátit poskytovateli. 

 Sledované indikátory 

Žadatel předloží v žádosti výčet indikátorů, které jsou v rámci předkládaného projektu relevantní. Plnění indikátorů je 

pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné, v případě nenaplnění těchto indikátorů dojde ke krácení podpory.  

Tabulka č. 1: Sledovaný indikátor 

Název indikátoru Měrná jednotka 

Plocha, na které bude realizováno opatření ha 

 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat prostřednictvím 

Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „AIS SFŽP ČR“) níže uvedené 

dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v prosté kopii, není-li stanoveno jinak. 

a) k podání žádosti: 

- Smlouva o zřízení běžného účtu; 

- Doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů – vyplněné čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby v případě, že žadatel má právní 

formu obchodní společnosti (příloha č. 1). 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu projektového cyklu stanou 

nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 Způsob podání žádostí 

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, výhradně elektronicky 

prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný na webových stránkách: www.narodniprogramzp.cz.  

  Administrace žádosti 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní. 

Žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny mohou být pouze 

úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí MŽP č. 4/2015, programem a touto výzvou, 

maximálně však do výše disponibilní alokace výzvy. 

 Posouzení žádostí 

Žádosti předložené Fondu podléhají kontrole úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti.  

http://www.narodniprogramzp.cz/
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12.1.1 Kontrola úplnosti a formální správnosti 

Při kontrole úplnosti a formální správnosti se zejména ověřuje, zda byly žadatelem předloženy všechny požadované 

dokumenty, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty splňují požadované formální náležitosti.  

12.1.2 Kontrola přijatelnosti 

Kontrola přijatelnosti navazuje na úspěšně uzavřenou formální kontrolu a ověřuje se při ní věcná správnost a splnění 

podmínek této výzvy. Fond může kontrolu úplnosti a formální správnosti sloučit s kontrolou přijatelnosti do jediné 

kontroly, a to v případě, že podklady dodané k žádosti jsou dostatečné pro provedení plné kontroly přijatelnosti. Do 

dalšího administrativního procesu budou postoupeny pouze úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. řádně 

doplněné na základě výzvy k odstranění nedostatků.  

12.1.3 Odborný posudek 

Po kontrole přijatelnosti Fond požádá ÚKZÚZ o zpracování vyjádření, které bude považováno za odborný posudek ve 

smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015. 

ÚKZÚZ ve svém vyjádření potvrdí: 

 nahlášení zvýšené dávky rodenticidu ze strany žadatele. V potvrzení musí být specifikovány podmínky aplikace, 

místo provedení - obec, katastrální území, číslo PB nebo DPB, popřípadě přesnější označení místa, užívací vztahy 

dotčených pozemků musí být doloženy dle LPIS.  

 výsledek kontroly (pokud byla provedena) aplikace ze strany ÚKZÚZ, zejména potvrzení skutečnosti, že žadatel 

provedl šetrnou aplikaci rodenticidu proti hraboši polnímu na obhospodařovaném pozemku, a to pouze do nor 

a způsobem, který omezí rizika pro ostatní živočichy   

 provedení aplikace osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy 

řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

12.1.4 Usnesení o zastavení administrace žádosti 

Nesplňuje-li žádost podmínky dané výzvy, může být řízení o žádosti, kdykoli v průběhu její administrace až do vydání 

rozhodnutí zastaveno a administrace takovéto žádosti ukončena usnesením Fondu.  

12.1.5  Akceptace žádosti  

Je-li žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek pro přijetí žádosti, je žádost 

akceptována, o čemž je žadatel informován prostřednictvím AIS SFŽP ČR.  

 Rada Státního Fondu životního prostředí ČR a rozhodnutí ministra 

Žádost, u které nebyly v rámci posouzení žádosti dle čl. 12.1 zjištěny nedostatky, předloží Fond, společně se svým 

stanoviskem, k projednání Radě Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rada Fondu“). Podpořeným projektům 

je vydáno Rozhodnutí ministra (dále jen „rozhodnutí“).  

O podpoře rozhoduje ministr. 

 Čerpání podpory 

Čerpání podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podpora je Fondem poskytována formou ex post 

platby, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS 

SFŽP ČR.  



 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4; IČ: 00020729, www.narodniprogramzp.cz 

 
6/6 

 Doplnění/oprava žádosti 

V případě zjištění nedostatků v rámci kontrol je žadatel prostřednictvím AIS SFŽP ČR vyzván k jejich odstranění, a to ve 

stanovené lhůtě. V odůvodněných případech je možné požádat Fond o prodloužení lhůty. O prodloužení lhůty je třeba 

požádat prostřednictvím AIS SFŽP ČR, a to před uplynutím původně stanovené lhůty. 

 Změny projektu 

Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních údajů, parametrů projektu, 

podmínek realizace projektu aj.), a to od předložení žádosti do ukončení realizace projektu. Budou-li změny realizovány 

bez souhlasného stanoviska Fondu a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek výzvy, nebude podpora, resp. její 

část poskytnuta. 

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami programu a změnu dle posouzení buď 

odsouhlasí, nebo zamítne.  

 Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat tyto pracovníky: 

 Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů, tel.: 267 994 673, e-mail: 

martin.novosad@sfzp.cz 

 Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: 267 994 469,  

e-mail: michal.slezak@sfzp.cz  

 Přílohy 

Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby v případě, že žadatel má právní formu obchodní společnosti. 

 

 

V Praze dne 2. 3. 2023                                                                                  

                                                                                                                             Ing. Marian Jurečka 

                                                                                                                         ministr životního prostředí 
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