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SZIF přijímá žádosti na zmírnění škod způsobených 

přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě 

a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje 

v červnu 2021 

V Praze dne 12. července 2021 

Žádosti o dotaci za vzniklé škody se podávají v termínu od 12. 7. 2021 do 17. 8. 2021 Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím příslušných pracovišť OPŽL SZIF 

v závislosti na místě, kde vznikla škoda. Konkrétně se jedná o: 

OPŽL Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9, 690 02 Břeclav 

- Ing. Eva Horsáková, M: 725 409 940, E: eva.horsakova@szif.cz, 

- Ing. Ludmila Jochmanová, M: 735 762 774, E: ludmila.jochmanova@szif.cz, 

OPŽL Hodonín, Na Pískách 3234/1, 695 01 Hodonín 

- JUDr. Zdeňka Hanáčková, M: 728 248 755, E: zdenka.hanackova@szif.cz, 

- Bc. Petra Růžičková, M: 731 536 296, E: petra.ruzickova@szif.cz, 

OPŽL Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

- Ing. Olga Říhová; M: 725 793 703, E: olga.rihova2@szif.cz 

- Renata Liesková; M: 724 913 943; E: renata.lieskova@szif.cz 

OPŽL Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 

- Ing. Jiří Košler, M: 725 836 570, E: jiri.kosler@szif.cz 

 

Pracovníci výše uvedených pracovišť jsou připraveni všem poškozeným subjektům poskytnout 

maximální podporu a pomoc. 

 

Podání je možné provést osobně, prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou. Následovat 

bude návštěva škodní komise. Po ověření situace na místě bude žadateli poskytnuta záloha 

až ve výši 50 % celkových předpokládaných škod. 

 

Po předchozí domluvě lze podat žádost i přímo na místě u žadatele zároveň s návštěvou škodní 

komise. Stejně tak se dá žádost při návštěvě upřesnit a doplnit. 

 

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

pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji (vyjmenovaných 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.  

 

 

Kompletní informace ohledně podmínek čerpání dotace včetně formuláře Žádosti jsou 

pro žadatele k dispozici na https://www.szif.cz/cs/rizika v části Zpravodajství a Ke stažení. 
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