
Informace k prokázání produkce v rámci dobrovolné platby tzv. „citlivé komodity – VCS“ 

Vážení ovocnáři, ti z vás, kteří si v rámci přímých plateb požádali o dobrovolnou platbu na produkci 
v roce 2016, mají povinnost doložit objem vlastní sklizené produkce (prodané či případně 
zpracované) dle jednotlivých druhů a to účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. 
prosince 2016. Kopie dokladů se předkládají na místně příslušné pracoviště SZIF – OPŽL do 31.1.2017. 
 
Doložit musíte minimální výši produkce na jednotlivé ovocné druhy a plochu, o kterou jste si na jaře 
roku 2016 požádali v rámci tzv. Jednotné žádosti, dle následujících tabulek: 
 
Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s velmi vysokou pracností (t/ha):  
jabloň 10,0 
meruňka 1,5  
hrušeň 8,0 
třešeň 1,0  
sazba dotace za 2016: 13.850 Kč/ha 
 
Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s vysokou pracností (t/ha):  
slivoň švestka (kromě myrobalánu) 3,0 
broskvoň 2,0  
višeň 3,0 
rybíz černý 1,0 
rybíz červený 1,5 
maliník 0,5 
jahodník 3,5  
sazba dotace za 2016: 8.495 Kč/ha 
 
Spolu s kopiemi dokladů je nutné vždy vyplnit následující formulář pro prokázání produkce 

ovocných druhů: (otevřít lze v prohlížeči Explorer) 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F145208977840

5%2F1482231767397.pdf  

Ti, kteří nesplnili minimální výši produkce na hektar (viz výnosy výše) z důvodu vyšší moci 

(např. mrazy, sucho, krupobití apod.) a na základě dřívějšího ohlášení SZIF jim bylo vydáno 

Rozhodnutí o vyšší moci a tato vyšší moc jim byla uznána, musí i tak podat na OPŽL 

v termínu do 31.1.2017 vyplněný formulář pro prokázání produkce viz výše odkaz. 

V tomto formuláři vyplní sklizeň jednotlivých druhů, jejichž výši doloží také kopiemi účetních a 

daňových dokladů za období od 1. ledna do 31. prosince 2016. Pokud daňovými doklady žadatel 

neprokáže minimální výši výnosu na hektar, doložením uznané vyšší moci bude tento minimální 

výnos splněn a nárok na dotaci uznán. Pokud žadatel nesklidil vůbec nic a nemá v účetnictví za rok 

2016 žádný účetní a daňový doklad, pak do formuláře napíše nulovou produkci a logicky žádné kopie 

dokladů k žádosti nepodává.  

Závěr: 

Povinnost podat vyplněný formulář pro prokázání produkce ovocných druhů 

do 31.1.2017 má každý bez ohledu na to, zda uplatnil či neuplatnil vyšší moc, 

včetně doložení kopií účetních a daňových dokladů, které má v účetnictví,  

jinak mu nebude dotace přiznána !!! 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1452089778405%2F1482231767397.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1452089778405%2F1482231767397.pdf

