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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační 
program „Tornádo“. 

Mezi zemědělce rozdělí více než 600 miliónů korun 
 

Praha 16. září 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohová 

rozhodnutí ve výši 80 % na dotační program P.1. - Zmírnění škod způsobených 

přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území 

Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021. Platby budou následovat hned 

po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí.   

 

„Fond tak zareagoval na nelehkou situaci, do které se v důsledku živelní pohromy dostala řada 

zemědělců, a přijal mimořádná opatření, aby došlo k urychlení vyplácení záloh,“ řekla Kateřina 

Adamcová, ředitelka sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací. 

Adamcová dále dodala „Škodní komise provedly neprodleně po obdržení žádostí o dotaci šetření 

na místě u 81 žadatelů, kteří splnili podmínky dotace. Celkově se nakonec mezi zemědělce 

rozdělí přes 627 milionů korun.“ 

 

Doklady prokazující nárok na dotaci budou žadatelé moci podávat v termínu od 1. 10. 2021 

do 30. 9. 2022 prostřednictvím Portálu farmáře. Budou tak mít dostatek času na realizaci resp. 

obnovu. Na základě dokladů prokazujících nárok na dotaci, včetně doložených případných 

pojistných plnění bude provedeno zúčtování a žadatel následně obdrží rozhodnutí o doplatku 

nebo s ním bude zahájeno vratkové řízení. 

 

Způsobilé pro podporu jsou hmotné škody, které žadateli vznikly přímo v důsledku přírodní 

pohromy v dotčených katastrech dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 na pěstovaných plodinách, 

trvalých kulturách, hospodářských zvířatech, krmivech, stelivech, zásobách, surovinách, 

budovách, halách a stavbách včetně skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí apod. Dále škody 

způsobené na zařízeních, technologiích, mechanizaci a dalším vybavení, jakož i škody ve 

včelařství, mající přímou souvislost se zemědělskou nebo potravinářskou výrobou nebo výrobou 

krmiv. 

 

O dotaci mohli žádat zemědělci a potravináři z Jihomoravského kraje z obcí Břeclav, Hodonín, 

Hrušky, Kostice, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Ratíškovice, Tvrdonice 

a Týnec na Moravě. V Ústeckém kraji pak lidé z obcí Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice 

u Petrohradu, Krty, Malměřice, Petrohrad a Stebno u Petrohradu. Vymezení dotčených lokalit 

(katastrálních území) proběhlo na základě vydání potvrzení ze strany Českého 

hydrometeorologického ústavu o výskytu tornáda v Jihomoravském kraji a tzv. downburstu 

v Ústeckém kraji. 

 

Žádosti o dotaci za škody vzniklé tornádem mohli žadatelé podávat v termínu od 12. 7. 2021 

do 17. 8. 2021. SZIF přijal 87 žádostí z toho 73 v Jihomoravském kraji a 14 v Ústeckém kraji. 

Požadavek žadatelů před šetřením škodních komisí činil přes 638 milionů Kč.  
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Zemědělci, kteří čekají na dotaci, najdou rozhodnutí na Portálu farmáře. S případnými dotazy se 

mohou žadatelé obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo e-mail info@szif.cz. 

 

Oddělení tiskové SZIF 

e-mail: press@szif.cz 

mobil: +420 733 696 550 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 

a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky 

kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.  
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