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 Právní norma stanovující pravidla poskytování 

náhrad za náklady a ztráty způsobené v důsledku 

plnění Mimořádných RL opatření (MRO), nařízených 

ÚKZÚZ  (§ 76 zák. o RL) 

 Formy MRO

 Rozsah náhrad a proces řízení o náhradách

Zákon č. 326/2004 Sb.
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1. Zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek 

po dobu stanovenou a v území vymezeném, 

popřípadě v terénu vyznačeném Ústavem pro

 dovoz, pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, 

uvádění na trh, průmyslové zpracování a jiné použití 

rostlin a rostlinných produktů, popřípadě jiných 

předmětů,

 užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení 

anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů, 

zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě 

jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků 

a živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých 

organismů

NEPODLÉHÁ KOMPENZACÍM

Obsah MRO I
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2. jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a 

jiných předmětů napadených nebo podezřelých z 

napadení škodlivými organismy nebo jejich 

jednorázové ošetření stanovenými postupy a 

prostředky

PODLÉHÁ KOMPENZACÍM

3. jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace 

skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních 

prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů

PODLÉHÁ KOMPENZACÍM

4. jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo 

rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů na 

napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti 

nim

PODLÉHÁ KOMPENZACÍM

Obsah MRO II
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 NÁHRADY SE POSKYTNOU:

 osobě který splnila MRO v nařízeném 

termínu a rozsahu (ověřuje ÚKZÚZ 

kontrolou)

 osobě dotčené MRO na její písemnou 

žádost do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát

ve výši účelně vynaložených a žadatelem 

prokázaných nákladů a způsobených ztrát 

(tj. 100%)

 z prostředků státního rozpočtu na základě 

rozhodnutí ÚKZÚZ

Poskytování náhrad
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 NÁHRADY SE NEPOSKYTNOU:

osobě, která 

 nesplnila povinnost vyplývající z RL zákona 

nebo ze souvisejícího zvláštního právního 

předpisu, a tím způsobila nutnost nařízení 

MRO, nebo 

 nesplnila nařízené mimořádné 

rostlinolékařské opatření
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 Podléhá notifikaci Komisi

 Současný režim náhrad za MRO – notifikován do r. 

2021

 Komise – svým nařízením omezuje rozsah 

poskytnutých kompenzací z důvodu ztrát 

způsobených ŠO i nemocemi zvířat (i pro VETE)

 Kompenzace = hodnota porostu/rostlin v době 

nařízené likvidace nebo omezení, náklady na 

dezinfekci, na ošetření rostlin, nikoliv za ušlou 

budoucí sklizeň nebo např. životnost sadu apod.

Rozsah náhrad
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 Rámcový program pro řešení rizik a krizí 

v zemědělství (vize MZe), který:

 umožní ČR realizovat kompenzaci nejenom škod 

způsobených klimatickými, ale i dalšími vlivy 

včetně působených škůdci rostlin

 bude uceleně řešit vliv biotických a abiotických 

faktorů na zemědělskou půdu (obdobně bylo 

postupováno při řešení kůrovcové kalamity)

Rámcový program pro řešení rizik a 

krizí v zemědělství
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Rok 2020 = Mezinárodní rok zdraví rostlin

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST




