
 

II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 

Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky 
zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. 
 

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 
životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. upravuje podmínky jednoho 
z opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 
2020, který byl schválen Evropskou komisí dne 26. května 2015. Předkládaný materiál 
zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření dobré 
životní podmínky zvířat na základě žádostí o dotaci podaných v jarním období roku 2015. 
Navrhované změny jsou součástí první modifikace Programu rozvoje venkova 2014-2020 
předložené Evropské komisi dne 29. září 2015.  

 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je reagovat na nezbytnost 

zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy v nařízení vlády a řešit odstranění 
nedostatků v procesu administrace, které ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti 
s administrací žádostí v roce 2015.  

 
K dalším cílů patří umožnit 

 žadatelům snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků při použití chemických 
přípravků s delší dobou účinnosti a 

 přesuny dojnic mezi jednotlivými hospodářstvími žadatele v podopatření„Zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy“ a navýšení sazby v podopatření„Zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy“ a „Zvětšení plochy pro odstavená selata“. 

 
Na základě podnětů z chovatelské praxe a po konzultaci s Evropskou komisí 

je upravena deklarace počtu selat v žádosti o poskytnutí dotace, a to z minimálního 
na průměrný. Změnou postupu při vyhodnocování hlášení stavu prasat do integrovaného 
zemědělského registru a úpravou příloh nařízení vlády se také snižuje administrativní zátěž 
žadatelů.     

 

Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 
odbornými útvary Ministerstva zemědělství a se zástupci Státního zemědělského 
intervenčního fondu, kteří s předkládaným materiálem souhlasí. 

 

Návrh nařízení vlády byl dne …listopadu 2015 rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do …prosince 2015. Návrh nařízení 
vlády byl zaslán ….. povinným připomínkovým místům, z toho ….. připomínková místa 
uplatnila připomínky, ….. připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a ….. 
připomínkové místo se nevyjádřilo. 

 
 

Pozn. Bude upraveno a doplněno na základě výsledků mezirezortního připomínkového 
řízení. 



III. 

N á v r h  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne……………………..2016, 

 

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,o podmínkách poskytování dotací 

na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. 

 
 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 

odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 

zákona 

č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 

 

Čl. I 

 
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 

životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „uvedená zvířata“) nahrazují slovy „(dále jen „uvedené 

zvíře“)“. 

 

2. V § 3 odst. 4 se slova „(dále jen „uvedené hospodářství“)“ zrušují. 

 

3. V § 6 odst. 1 písmeno b), včetně poznámky pod čarou č. 6, zní: 

„b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené 

hospodářství“) chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo 

usmrcování nepovoleným způsobem6), 

____________________ 

6) § 4, § 5,§ 12c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 
4. V § 6 odstavec2 zní: 

„(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých 

pro poskytnutí dotace (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření 
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a) podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června 

do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,  

b) podle § 2 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního 

roku, za který má být dotace poskytnuta a 

c) podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku.“. 

 

5. V § 7 odst. 4 se slova „ u objektu“ nahrazují slovy „ u trvalého objektu podle zákona 

o zemědělství“. 

 
6. V § 8 odst. 1 se slova „§ 2 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d) nebo e)“ a slova 

„hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy jednou za měsíc“ 

se nahrazují slovy „měsíční hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“)“.  

 

7. V § 9 odst. 1 písm. b), § 10odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) a v § 13 odst. 1 

písm. b) se slovo „objektů“ nahrazuje slovy „trvalých objektů“. 

 
8. V § 10 odst.2 písmeno b) zní: 

„b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že  

1. v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického 

přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s přílohou č. 3 k tomuto 

nařízení, a to jednou v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června 

do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě použití přípravku s dobou 

účinnosti nad 30 dnů provede alespoň 1 aplikaci chemického přípravku v průběhu 

každých dvou kalendářních měsíců v období od 1. června do 30. září příslušného 

kalendářního roku, nebo  

2. v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení 

biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to dvakrát 

v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září 

příslušného kalendářního roku,“. 

 
9. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických 

materiálů minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití; v případě likvidace obalů 

pověřenou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi: 

1. žadatel s uvedením jména a příjmení, případně názvu, 

2. registrační číslo hospodářství, 

3. číslo objektu, 
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4. kódové označení obalů, 

5. množství obalů a jejich obsah, 

6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval a 

7. identifikace pověřené osoby k likvidaci obalů s uvedením názvu, adresy sídla a 

IČ,“. 

 

10. V § 10 odst. 2 písm. d) se za slova „biologických materiálů“ vkládají slova „,případně 

o likvidaci jejich obalů,“. 

 
11. V § 10 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) 

a v § 13 odst. 2 písm. d) se slova „podle vzoru uvedeného“ nahrazují slovy 

„s náležitostmi uvedenými“. 

 
12. V § 10 odst.2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; tato podmínka se nevztahuje 

na porodny, které jsou stavebně odděleny“. 

 
13. V § 11 odstavec 1zní:  

„(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu 

pro suchostojné krávy je seznam  

a) identifikačních čísel dojnic chovaných žadatelem po celé retenční období, u kterých 

připadne doba porodu na období od 1. července do 30. listopadu příslušného 

kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 

b) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých budou dojnice podle písmene 

a) chovány žadatelem v průběhu retenčního období, 

c) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů podle zákona 

o zemědělství, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde 

podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku, a 

d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle 

zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 

písm. b).“. 

 

14. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „objektu definovaném v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují 

slovy „na trvalý objekt definovaný v odstavci 1 písm. c)“. 

 
15. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „z uvedených hospodářství“ nahrazují 

slovy „uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. c)“. 

 

16. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „objektu podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy 

„na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. c)“.  
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17. V § 11 odst. 4 se za slova „na uvedeném hospodářství“ vkládají slova „podle odstavce 1 

písm. c)“. 

 

18. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:  

„a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,“.  

 
19. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slova „(dále jen „turnusový provoz“)“ vkládají slova „, které 

jsou stavebně odděleny,“ a slova „jednoho dne“ se nahrazují slovy „24 hodin“. 

 
20. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „minimální denní počet odstavených selat“ nahrazují 

slovy „průměrný počet odstavených selat za retenční období“. 

 
21. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:  

„a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení 

se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po 

sobě jdoucích kalendářních dnů,“.  

 
22. V § 13 odst. 3 zní:  

„(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 

průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném 

hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet 

odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných 

odstavených selat za retenční období.“. 

 
23. V nadpisu § 14 se za slovo „Nahrazování“ vkládá slovo „uvedených“. 

 

24. V § 14 odst. 1 zní:  

„(1) Žadatel může nahradit uvedené zvíře novým zvířetem z uvedeného hospodářství, 

a to v termínu od podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak pouze v rámci jednoho dne 

v případě podopatření 

a) podle § 2 písm. a) nebo b) za předpokladu, že nové zvíře splňuje podmínky 

pro poskytnutí dotace na dané podopatření,  

b) podle § 2 písm. c), jestliže nové zvíře 

1. splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na danépodopatření, jedná-li se 

o nahrazení uvedeného zvířete, u kterého nebyla splněna podmínka podle § 11 

odst. 3 písm. b), nebo 

2. je dojnicí nahrazující uvedené zvířete, u kterého již byla splněna podmínka podle 

§ 11 odst. 3 písm. b).“. 
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25. V § 14 odst. 2 se slova „Jiným“ nahrazují slovy „Novým“ a slova „zvíře uvedené v žádosti 

o poskytnutí dotace na“ se nahrazuje slovy „uvedené zvíře v případě“. 

26. V § 14 odst. 3 se slovo „dojnic“ nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“ a slovo „zvířat“ 

se nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“. 

 

27. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Nahrazování uvedeného zvířete se neprovádí, pokud se účastní svodu podle § 3 

odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.“. 

 
28. V § 16 odst. 1 písm. c) se částka „52“ nahrazuje částkou „63“. 

CELEX: 32013R1305, 32013R1306 
 
29. V § 16 odst. 1 písm. f) se částka „65“ nahrazuje částkou „89“. 

CELEX: 32013R1305, 32013R1306 
 

30. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „nebo 2“ zrušují. 

 

31. V § 17 odst. 2 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova 

„anebo pokud žadatel porušil § 4, § 5 nebo § 12c zákona na ochranu zvířat proti týrání“. 

 

32. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „u podopatření podle § 2 písm. a) až c), 

písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření 

podle § 2 písm. d) bodu 1“ zrušují. 

 

33. V § 17 odst. 5, § 17 odst. 6 a v § 17 odst. 12 se slova „uvedeného podopatření“ 

nahrazují slovy „daného podopatření“. 

 

34. V § 17 odst. 6 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. c)“. 

 

35. V § 17 odst. 7 ve větě druhé se za slovo „aplikací“ vkládají slova „nebo nedodržel 

zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bodu 1 nebo 2“. 

 

36. V § 17 odst. 10 se slova „na uvedené podopatření“ nahrazují slovy „v rámci daného titulu 

pro uvedené hospodářství“ a slova „dané podopatření“ se nahrazují slovy „daný titul“. 

 
37. V § 17 se doplňuje odstavec 14, který zní: 

„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2, avšak 

podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond v rámci daného 

podopatřenínebo titulu pro uvedené hospodářství o 

a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu, 

b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
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c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo 

d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení v daném termínu.“. 

CELEX: 32013R1306, 32014R0640 

38. V nadpisu Přílohy č. 3 až č. 5a č. 7 se slovo „Vzor“ nahrazují slovem „Náležitosti“. 

 
39. V Příloze č. 3 se slova „Datum a podpis osoby, která dezinsekci provedla“ zrušují. 

 
40. V Příloze č. 4, č. 5 a č. 7 se slova „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ zrušují. 

 

41.  Přílohač. 6 zní: 

„Náležitosti evidence o turnusovém provozu u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. b) a o 
kontrole, případně ošetření spárků u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. d) 
 

Žadatel (jméno a příjmení, 
příp. název) 

  

Registrační číslo 
hospodářství 

  

Číslo objektu   

  
Evidence o turnusovém provozu u prasnic 

Označení 
turnusu 

Počet 
prasnic 
v turnusu 

Datum a 
hodina 
naskladnění 
turnusu 

Změna 
(odsun, úhyn) 

Datum 
změny 

Datum 
ukončení 
turnusu 

Datum a hodina 
desinfekce 

            

            

  
Evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic 

Označení 
turnusu 

Číslo 
prasnice 

Datum 
odstavu 

Datum 
kontroly 
spárků 

Výsledek 
kontroly 

Datum 
ošetření 
spárků 

Typ 
ošetření 

             

             

„. 

 

 

Čl. II. 
Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení vlády č. 74/2015 

Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády 

č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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2. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 8 odst. 2 nařízení vlády 

č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, avšak podal 

hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle nařízení 

vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení,pro rok 2015 

o 10 %. 

 

3. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 

nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle § 17 odst. 10 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., 

ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2016. 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

Ministr zemědělství: 



1 
 

V. 

Platné znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací 

na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn, s přílohou č. 6: 

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 

č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., 

a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), 

ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:  

 

§ 1  

Předmět úpravy  

 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 

podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.  

 

§ 2  

Opatření dobré životní podmínky zvířat  

 

Opatření dobré životní podmínky zvířat jsou tvořena těmito podopatřeními:   

a) zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále 

                                                           
1)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005, v platném znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, 
(ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují 
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.  
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v 
režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.  
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o 
podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj 
venkova a podmíněnost.  
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá 
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.  
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).  
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní 
systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost. 
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jen „podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic“),  

b) zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále 

jen „podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic“),  

c) zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou 

březí a nachází se v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti (dále jen 

„podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy“),  

d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje  

1. titul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do 

ukončení první březosti (dále jen „prasničky“) a  

2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a  

e) zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto 

odstavu (dále jen „podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata“).  

 

§ 3  

Žadatel o poskytnutí dotace  

 

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která 

a) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2) 

a splňuje podmínky uvedené v § 4,  

b) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,  

c) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek krav chovaných v 

systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) evidovaných v informačním systému 

ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evidence“) v případě 

podopatření podle § 2 písm. a) až c); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých 

dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a  

d) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v 

ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 písm. d) a e); přepočítávací koeficient 

pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  

 

(2) O poskytnutí dotace může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), c) a d).  

                                                           
2)

 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.  
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 

3)
 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 

souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém 

chová osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 

„žadatel“) hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace (dále jen „uvedená 

zvířata“)(dále jen „uvedené zvíře“), není v období od 1. června příslušného kalendářního 

roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále 

jen „doba závazku“) zařazeno v systému ekologického zemědělství v souladu se zákonem č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

(4) Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. a) až c), musí 

po celou dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o poskytnutí 

dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) ve stájích s technologií volného ustájení.  

 

§ 4  

Aktivní zemědělec  

 

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR. Seznam nezemědělských 

činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je 

uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.  

 

(2) V případě, že se žadatele o poskytnutí dotace podle § 3 týkají podmínky podle 

odstavce 1, současně s žádostí o poskytnutí dotace  

a) uvede na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem (dále jen 

„Fond“) celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za 

poslední účetně uzavřené období k datu podání žádosti o poskytnutí dotace a  

b) přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho 

celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské 

činnosti s účetními záznamy žadatele.  

 

(3) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v 

přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby 

zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se na tohoto 

žadatele nevztahuje odstavec 2. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační 

složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí dotace dokument o svém založení, 

ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v 
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oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy 

majetku České republiky.  

 

§ 5  

Žádost o poskytnutí dotace  

 

(1) Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí Fondu do 15. května příslušného 

kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro 

příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti4).  

 

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje  

a) náležitosti stanovené zákonem o zemědělství,  

b) náležitosti podle § 9 až 13 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel o 

poskytnutí dotace žádá,  

c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v 

přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 

podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na 

veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a  

d) požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů podle § 7.  

 

(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za 

podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie5) sníží, popřípadě Fond 

žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

 

§ 6  

Podmínky poskytnutí dotace  

 

(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže 

žadatel po celou dobu závazku, pokud není v nařízení uvedeno jinak,  

a) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 

Sb.,  

b) chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování 

nepovoleným způsobem6), 

b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené 

                                                           
4)

 Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.  
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

5)
 Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

6)
 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
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hospodářství“) chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo 

usmrcování nepovoleným způsobem6), 

c) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření,  

d) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 10 

odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) nebo § 13 

odst. 2 písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití 

dotace minimálně po dobu 10 let7).  

 

(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro 

poskytnutí dotace je v případě podopatření podle § 2 písm. a) až c), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 

písm. e) období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být 

dotace poskytnuta (dále jen „retenční období“), pro podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1 je 

rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých velkých dobytčích jednotek8) doba závazku; 

přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v 

příloze č. 1 k tomuto nařízení.  

(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro 

poskytnutí dotace (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření 

a) podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června do 31. 

prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,  

b) podle § 2 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního 

roku, za který má být dotace poskytnuta a 

c) podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku. 

 

(3) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení podmínek 

opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení vedoucí ke snížení, 

neposkytnutí nebo vrácení dotace.  

 

§ 7  

Osvědčení parametrů  

 

(1) Žadatel podá Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u 

vybraných parametrů (dále jen „osvědčení“) na uvedených hospodářstvích, a to  

a) u podopatření podle § 2 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,  

b) u podopatření podle § 2 písm. a) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle 

                                                           
6)

 § 4, § 5, § 12c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
7)

§ 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
8)

 Čl. 30 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.  
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jednotlivých typů ustájení9) a počet lehacích prostor,  

c) u podopatření podle § 2 písm. c) neomezený přístup do výběhu včetně rozměru výběhu a  

d) u podopatření podle § 2 písm. e) rozměry v m2 plochy lehacích prostor (kotců)9) a počet 

lehacích prostor.  

 

(2) Osvědčení je zajištěno v průběhu doby závazku pro příslušný rok, ve kterém byla 

žádost o poskytnutí dotace podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li u žadatele ke 

změnám způsobu ustájení10) nebo změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy.  

 

(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno osvědčení v předchozích letech, požádá podle 

odstavce 1 o vyhotovení nového osvědčení pro aktuální rok, ve kterém byla žádost o 

poskytnutí dotace podána, pouze v případě, že  

a) došlo ke změně způsobu ustájení10),  

b) došlo ke změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, nebo  

c) žádá na jiné hospodářství nebo objekt, který žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona o 

zemědělství a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.  

 

(4) V případě změny způsobu ustájení10) v rámci daného podopatření, nebo změny 

rozměrů výběhu u objektuu trvalého objektu podle zákona o zemědělství pro suchostojné 

krávy v průběhu doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto 

změnu do 7 dnů ode dne provedení změny.  

 

(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit 

parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost o poskytnutí dotace pro dané 

podopatření zamítne.  

 

§ 8  

Hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru  

 

(1) Žadatel v případě podání žádosti o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. 

d) a e)§ 2 písm. d) nebo e)zasílá elektronicky po celou dobu závazku orgánu příslušnému pro 

vedení integrovaného zemědělského registru databáze ústřední evidence3)hlášení o denních 

stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy jednou za měsícměsíční hlášení o denních stavech 

prasat (dále jen „hlášení“) samostatně za každé uvedené hospodářství v těchto kategoriích:  

                                                           
9)

 Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10)
§ 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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a) prasnice,  

b) prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček 

podle § 12 odst. 2 písm. b), data jejich narození a data prvního zapuštění, nebo  

c) selata v kategorii ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto odstavu (dále jen „odstavené 

sele“).  

 

(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po 

měsíci, za který je hlášení zasíláno.  

 

(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení 

doby závazku.  

 

§ 9  

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic  

 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení lehacího prostoru v 

chovu dojnic je seznam  

a) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto 

podopatření po celou dobu závazku,  

b) čísel všech objektůtrvalých objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro 

chov dojnic po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle 

písmene a), a  

c) identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel 

plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období.  

 

 (2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, 

jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující 

podmínky:  

a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,  

b) zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že  

1. ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího 

prostoru stáje činí 2,90 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v 

případě jednořadého uspořádání boxů, 2,60 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované 

hospodářské zvíře3), v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m2 na 1 

dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě použití kombiboxů,  

2. ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího 

prostoru stáje činí 5,75 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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nebo  

3. ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího 

prostoru stáje činí 10,35 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).  

 

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu 

zjištěných dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky 

stanovené tímto nařízením.  

 

§ 10  

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic  

 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení stájového prostředí v 

chovu dojnic je  

a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  

b) seznam čísel všech objektůtrvalých objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel 

využívá pro chov dojnic po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství 

podle písmene a),  

c) seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude 

žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a  

d) uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. b) pro 

každý objekt uvedený v písmeni b).  

 

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, 

jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující 

podmínky:  

a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,  

b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že  

1. v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického 

přípravku v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním intervalem 

jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září daného kalendářního roku, nebo  

2. v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení 

biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním 

intervalem 14 dnů v období od 1. června do 30. září daného kalendářního roku, 

b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že  

1. v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace 

chemického přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s přílohou 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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č. 3 k tomuto nařízení, a to jednou v průběhu každého kalendářního měsíce v 

období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě použití 

přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede alespoň 1 aplikaci chemického 

přípravku v průběhu každých dvou kalendářních měsíců v období od 1. června do 

30. září příslušného kalendářního roku, nebo  

2. v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení 

biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to dvakrát v 

průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září 

příslušného kalendářního roku, 

c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů 

minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití,  

c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických 

materiálů minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití; v případě likvidace obalů 

pověřenou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi: 

1. žadatel s uvedením jména a příjmení,případně názvu, 

2. registrační číslo hospodářství, 

3. číslo objektu, 

4. kódové označení obalů, 

5. množství obalů a jejich obsah, 

6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval a 

7. identifikace pověřené osoby k likvidaci obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ, 

d) uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických 

přípravků nebo biologických materiálů, případně o likvidaci jejich obalů, nebo daňové, 

účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na které 

uvedené hospodářství byly aplikovány, minimálně po dobu 10 let7) od jejich užití,  

e) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu podle vzoru uvedenéhos náležitostmi 

uvedenýmiv příloze č. 3 k tomuto nařízení a  

f) nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby 

zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5; tato podmínka se 

nevztahuje na porodny, které jsou stavebně odděleny.  

 

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu 

zjištěných dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky 

stanovené tímto nařízením.  

§ 11  

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy  

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro 

suchostojné krávy je seznam  

a) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto 

podopatření po celou dobu závazku,  

b) čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov 

suchostojných krav po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství 

podle písmene a),  

c) identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne doba 

porodu na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být dotace 

poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního roku, u kterých bude žadatel plnit 

podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a  

d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle 

zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b). 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do 

výběhu pro suchostojné krávy je seznam  

a) identifikačních čísel dojnic chovaných žadatelem po celé retenční období, u kterých 

připadne doba porodu na období od 1. července do 30. listopadu příslušného 

kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 

b) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých budou dojnice podle 

písmene a) chovány žadatelem v průběhu retenčního období, 

c) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů podle zákona o 

zemědělství, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku, a 

d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 

podle zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 

písm. b). 

 

(2) Pro účely tohoto podopatření se výběhem rozumí  

a) ohraničená venkovní plocha, nebo  

b) díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o 

zemědělství s minimálním rozměrem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné 

evidované hospodářské zvíře3), v přímé návaznosti objektu definovaném v odstavci 1 písm. 

b)na trvalý objekt definovaný vodstavci 1 písm. c).  

 

(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství uvedeném hospodářství podle 
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odstavce 1 písm. c)plní v souladu s § 6 následující podmínky:  

a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,  

b) zajistí suchostojným krávám v období 60 dnů před ukončením březosti nepřetržitě po dobu 

minimálně 30 dnů nepřetržitý přístup do výběhu,  

c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu podle vzoru 

uvedenéhos náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení a  

d) nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu podle odstavce 1 

písm. b)na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. c) byla nastlána v minimálním rozměru 5 

m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).  

 

(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 

počtu zjištěných suchostojných krav8) v retenčním období na uvedeném hospodářstvípodle 

odstavce 1 písm. c) splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  

 

§ 12  

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat  

 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v 

chovu prasat je  

a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  

b) seznam čísel všech objektůtrvalých objektůpodle zákona o zemědělství, které žadatel 

využívá pro chov prasnic nebo prasniček po celou dobu závazku a které přísluší k 

uvedenému hospodářství podle písmene a),  

c) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat podle § 2 písm. d) bodu 1 počet prasniček zapouštěných na uvedeném hospodářství 

během doby závazku, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením, a  

d) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat podle § 2 písm. d) bodu 2 minimální denní počet prasnic na uvedeném hospodářství, 

u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v retenčním období.  

 

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

podle § 2 písm. d) bodu 1, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu 

s § 6 následující podmínky:  

a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasniček,  

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček, 

b) provádí individuální označení prasniček,  
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c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů,  

d) vede evidenci o zapouštění prasniček podle vzoru uvedenéhos náležitostmi uvedenými v 

příloze č. 5 k tomuto nařízení a  

e) eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle 

§ 8.  

 

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na počet velkých dobytčích jednotek 

stanovený podle počtu zjištěných prasniček8) během celé doby závazku na uvedeném 

hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  

 

(4) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

podle § 2 písm. d) bodu 2, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu 

s § 6 následující podmínky:  

a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,  

b) provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová 

prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí (dále 

jen „turnusový provoz“), které jsou stavebně odděleny, s následným ponecháním 

ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne24 hodin,  

c) pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě 

potřeby také jejich ošetření,  

d) vede evidenci podle vzoru uvedenéhos náležitostmi uvedenými v příloze č. 6 k tomuto 

nařízení o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků a e) eviduje prasnice 

v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle § 8.  

 

(5) Fond poskytne dotaci podle odstavce 4 na minimální denní počet velkých dobytčích 

jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasnic8) v retenčním období na uvedeném 

hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  

 

§ 13  

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata  

 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení plochy pro odstavená 

selata je  

a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  

b) seznam všech čísel objektůtrvalých objektůpodle zákona o zemědělství, které žadatel 
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využívá pro chov odstavených selat po celou dobu závazku a které přísluší k hospodářství 

podle písmene a), a  

c) minimální denní počet odstavených selatprůměrný počet odstavených selat za retenční 

období na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto 

podopatření v retenčním období.  

 

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata, jestliže 

žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:  

a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky odstavených selat,  

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení se 

nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů, 

b) zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému evidovanému hospodářskému zvířeti3), 

plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,  

c) označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata,  

d) vede evidenci odstavených selat podle vzoru uvedenéhos náležitostmi uvedenýmiv 

příloze č. 7 k tomuto nařízení a e) eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském 

registru databáze ústřední evidence podle § 8.  

 

(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek stanovený 

podle počtu zjištěných8) odstavených selat v retenčním období na uvedeném hospodářství 

splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 

průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném 

hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet 

odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných 

odstavených selat za retenční období. 

 

§ 14  

Nahrazování uvedenýchzvířat  

 

(1) V průběhu retenčního období může žadatel nahradit zvíře uvedené v žádosti o 

poskytnutí dotace jiným zvířetem pouze za předpokladu, že i toto nové zvíře splňuje podmínky 

pro poskytnutí dotace na příslušné podopatření. Původní zvíře musí být nahrazeno jiným 

zvířetem z uvedeného hospodářství v rámci jednoho dne.  

(1) Žadatel může nahradit uvedené zvíře novým zvířetem 

z uvedeného hospodářství, a to v termínu od podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak 
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pouze v rámci jednoho dne v případě podopatření 

a) podle § 2 písm. a) nebo b) za předpokladu, že nové zvíře splňuje podmínky pro 

poskytnutí dotace na dané podopatření,  

b) podle § 2 písm. c), jestliže nové zvíře 

1. splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na danépodopatření, jedná-li se o 

nahrazení uvedeného zvířete, u kterého nebyla splněna podmínka podle § 11 odst. 

3 písm. b), nebo 

2. je dojnicí nahrazující uvedené zvířete, u kterého již byla splněna podmínka podle 

§ 11 odst. 3 písm. b). 

 

(2) JinýmNovým zvířetem nelze nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace 

nauvedené zvíře v případěpodopatření podle § 2 písm. d) a e).  

 

(3) Nahrazení dojnicuvedeného zvířeteu podopatření uvedených v § 2 písm. a) až c) 

oznamuje žadatel na formuláři vydaném Fondem8). Nahrazení zvířatuvedeného zvířete je 

žadatel povinen oznamovat průběžně, nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení retenčního 

období.  

 

(4) Nahrazování uvedeného zvířete se neprovádí, pokud se účastní svodu podle § 3 

odst. 1 písm. e) veterinárníhozákona, který trvá nejdéle 10 dnů. 

 

§ 15  

Oznámení o převodu obchodního závodu  

 

 Oznámení o převodu obchodního závodu11) podá nabyvatel Fondu na Fondem 

vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu zvířat v ústřední 

evidenci3) na nabyvatele.  

 

§ 16  

Výše dotace  

 

 (1) Sazba dotace činí  

a) 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. 

a),  

b) 67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. 

                                                           
11)

 Čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 809/2014. 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


15 
 

b),  

c) 5263EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. 

c),  

d) 107 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2 

písm. d) bodě 1,  

e) 59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. 

d) bodě 2 a  

f) 6589EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. 

e).  

 

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu způsobilých velkých 

dobytčích jednotek8) a sazby uvedené v odstavci 1.  

 

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 

unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace 

poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející 

směnný kurz.  

 

(4) Fond dotaci na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň 

jeden z objektů pro chov zvířat, uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, se nachází na území 

hlavního města Prahy12).  

 

§ 17  

Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace  

 

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství 

neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v  

a) § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),  

b) § 3 odst. 3 nebo 4,  

c) § 6 odst. 1 písm. d),  

d) § 8 odst. 1 nebo 2,  

e) § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),  

f) § 10 odst. 2 písm. a) nebo d),  

g) § 11 odst. 2,  

                                                           
12)

Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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h) § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo d),  

i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),  

j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo  

k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).  

 

(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se 

neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) 

nebo b) anebo, v § 6 odst. 1 písm. b)anebo pokud žadatel porušil § 4, § 5 nebo § 12c 

zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných 

žadatelem na uvedeném hospodářství v retenčním období u podopatření podle § 2 písm. a) až 

c), písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření podle 

§ 2 písm. d) bodu 1 je  

a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet 

velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, dotaci v 

rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o 

poskytnutí dotace zamítne13).  

 

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky 

zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 

Sb., dotaci v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie14) neposkytne nebo sníží.  

 

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci 

uvedenéhodanéhopodopatření pro uvedené hospodářství sníží o 10 %.  

 

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 1 

písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b)§ 11 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 1 písm. b) 

nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci uvedenéhodanéhopodopatření pro uvedené 

hospodářství sníží o 3 %.  

 (7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 

písm. b) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2, a to tak, že neprovedl jednu ze 

                                                           
13)

 Čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
14)

 Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'


17 
 

stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené 

hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu 

aplikacínebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bodu 1 

nebo 2, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.  

 

(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c) a 

zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. d), sníží dotaci v rámci daného 

podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.  

 

(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. f), Fond rozhodne u 

daného podopatření o  

a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,  

b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, 

nebo  

c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.  

 

(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 

maximálně u tří prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci na uvedené 

podopatřenív rámci daného titulu pro uvedené hospodářství o 20 %. Pokud bude počet 

prasniček, u kterých žadatel porušil tuto podmínku, větší než 3 nebo počet dnů porušení vyšší 

než 5, Fond dotaci na dané podopatřenídaný titul pro uvedené hospodářství neposkytne.  

 

(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), 

sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.  

 

(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci 

skotu13), dotaci v rámci uvedenéhodanéhopodopatření pro uvedené hospodářství žadatele 

sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

 

(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti4) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie15) a rozdíl mezi celkovou plochou 

uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 %16),  

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 %16), 

nebo  

                                                           
15)

 Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění. 
16)

 Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='EU'&link='32013R1306%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 %16).  

 

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2, avšak 

podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond v rámci daného 

podopatřenínebo titulu pro uvedené hospodářství o 

a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu, 

b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  

c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo 

d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení v daném termínu. 

 

§ 18  

Vrácení dotace  

 

Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za 

příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; 

obdobně Fond postupuje v případě snížení dotace.  

 

§ 19  

Společná ustanovení  

 

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 

moci a mimořádných okolností17), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace Fond neprovede.  

 

§ 20  

Zaokrouhlování 

 

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 

zaokrouhlování na 2 desetinná místa.  

 

 

 

 

§ 20a  

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015  

                                                           
17)

 Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 29. 

května 2015.  

 

(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, 

použije se § 5 odst. 3 obdobně.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 6k nařízenívlády č. 74/2015 Sb. 

 
 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Vzor evidence o turnusovém provozu u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. b) a o kontrole, 

případně ošetření spárků u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. d) 

Žadatel (jméno a příjmení, 
příp. název) 

  

Registrační číslo 
hospodářství 

  

Číslo objektu   

  
 
Evidence o turnusovém provozu u prasnic 

Označení 
turnusu 

Počet 
prasnic 
v turnusu 

Datum 
naskladnění 
turnusu 

Datum 
ukončení 
turnusu 

Datum 
desinfekce 

Datum a podpis 
osoby, která 
zápis provedla 

            

            

  
 
Evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic 

Číslo 
prasnice 

Datum 
odstavu 

Datum 
kontroly 
spárků 

Výsledek 
kontroly 

Podpis 
pověřené 
osoby, 
která 
kontrolu 
provedla 

Datum 
ošetření 
spárků 

Typ 
ošetření 

Datum 
a podpis 
pověřené 
osoby, která 
ošetření 
provedla 

                

                

 

 

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 

Náležitosti evidence o turnusovém provozu u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. b) a o 
kontrole, případně ošetření spárků u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. d) 
 

Žadatel (jméno a příjmení, 
příp. název) 

  

Registrační číslo 
hospodářství 

  

Číslo objektu   

  
 
Evidence o turnusovém provozu u prasnic 

Označení 
turnusu 

Počet 
prasnic 
v turnusu 

Datum a 
hodina 
naskladnění 
turnusu 

Změna 
(odsun, 
úhyn) 

Datum 
změny 

Datum 
ukončení 
turnusu 

Datum a hodina 
desinfekce 
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Evidence o kontrole, případněošetřeníspárků u prasnic 

Označení 
turnusu 

Číslo 
prasnice 

Datum 
odstavu 

Datum 
kontroly 
spárků 

Výsledek 
kontroly 

Datum 
ošetření 
spárků 

Typ 
ošetření 
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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 16 odst. 1 § 16 
Výše dotace 

 
(1) Sazba dotace činí: 

a) 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
dojnice v případě podopatření uvedeného v 
§ 2 písm. a), 

b) 67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
dojnice v případě podopatření uvedeného v 
§ 2 písm. b), 

c) 63 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
dojnice v případě podopatření uvedeného v 
§ 2 písm. c), 

d) 107 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
prasničky v případě podopatření 
uvedeného v § 2 písm. d) bod 1, 

e) 59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
prasnice v případě podopatření uvedeného 
v § 2 písm. d) bod 2 a 

f) 89 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
selete v případě podopatření uvedeného v 
§ 2 písm. e). 
 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 

článek 33 
odst. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
příloha II 

 
 
 
 

 
 
 

článek 7 
 
 
 
 
 
 
 

článek 10 

Článek 33 

Dobré životní podmínky zvířat 

3. Platby se poskytují ročně a v plné výši či částečně kompenzují 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců vyplývající z přijatého 
závazku. V případě potřeby mohou krýt rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % podpory vyplacené na závazky týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat.  

Podpora je omezena maximální částkou stanovenou v příloze II. 

 

PŘÍLOHA II 
ČÁSTKY A MÍRY PODPORY 

Článek Předmět 
Maximální částka v EUR 

nebo míra 

Čl. 33 odst. 

3 

Dobré životní podmínky 

zvířat 
500 na dobytčí jednotku  

 

Článek 7 
Akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů a 
odnímání této akreditace 
1. Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států 
pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a 
v článku 5. 
 
 
Článek 10 
Přípustnost plateb prováděných platebními agenturami 
Výdaje uvedené čl. 4 odst. 1 a v článku 5 mohou být financovány 
Unií, pouze pokud je uskutečnily akreditované platební agentury. 
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§ 17 
 
 

§ 17 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a 

snížení nebo neposkytnutí dotace  
(1) Dotace za příslušný kalendářní rok 

podle § 5 se pro uvedené hospodářství 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 
podmínky stanovené v  
a) § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),  
b) § 3 odst. 3 nebo 4,  
c) § 6 odst. 1 písm. d),  
d) § 8 odst.,  
e) § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),  
f) § 10 odst. 2 písm. a) nebo d),  
g) § 11 odst. 2,  
h) § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo d),  
i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),  
j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo  
k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).  
 

(2)  Dotace pro opatření dobré životní 
podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 
podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) 
nebo b) anebo, v § 6 odst. 1 písm. b) anebo 
pokud žadatel porušil § 4, § 5 nebo § 12c 
zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých 

dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných 
žadatelem na uvedeném hospodářství v 
retenčním období u podopatření podle § 2 
písm. a) až c), písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo 
v průběhu celé doby závazku v případě 
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1 je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek 

uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v 
rámci daného podopatření pro uvedené 
hospodářství žadatele, použije pro výpočet 
dotace počet velkých dobytčích jednotek 
uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 77 
odst. 1, 3 a 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 77  

Uplatnění správních sankcí  

1. Pokud jde o správní sankce podle čl. 63 odst. 2, použije se tento 
článek v případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných 
povinností vyplývajících z uplatňování pravidel pro podporu podle čl. 
67 odst. 2. 
 

3. Správní sankce lze uložit příjemci podpory, včetně jejich sdružení 
nebo seskupení, na nějž se vztahují povinnosti stanovené v 
pravidlech podle odstavce 1.  

4. Správní sankce mohou mít jednu z těchto forem:  

a) snížení částky podpory, která je nebo má být vyplácena v 
souvislosti s žádostmi o podporu nebo s žádostmi o platbu, jichž se 
týká nesplnění, a/nebo v souvislosti s žádostmi o podporu nebo 
žádostmi o platbu podanými na předchozí nebo následující roky;  

b) vyplacení částky vypočtené na základě množství nebo období 
dotčených nesplněním;  

c) vyloučení z práva na účast na dotčeném režimu podpory nebo na 
dotčeném opatření podpory.  

 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 
1.   Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny zemědělské 
pozemky související s plochami uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou ohlášenou v 
jednotné žádosti nebo žádosti o platbu na jedné straně a ohlášenou 
plochou plus celkovou plochou neohlášených pozemků na druhé 
straně je větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka přímých 
plateb na plochu nebo podpory v rámci opatření podpory na plochu 
splatných tomuto příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním pododstavcem se sníží o 
částku jakýchkoli správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.   Odstavec 1 se použije rovněž na platby související s režimy 
stanovenými v článcích 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se 
na příjemce vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle článku 
92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní podíl snížení se uplatní na 
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uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, 
dotaci v rámci daného podopatření pro 
uvedené hospodářství žadatele sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dotace 
zamítne

13)
.   

 
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí 

dotace v rámci opatření dobré životní 
podmínky zvířat porušil pravidla podmíněnosti 
uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 
309/2014 Sb., dotaci v rámci opatření dobré 
životní podmínky zvířat podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie

14)
 

neposkytne nebo sníží. 
 
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v 
rámci uvedeného daného podopatření pro 
uvedené hospodářství sníží o 10 %.  

 
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 
1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 1 
písm. c), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 
odst. 1 písm. b), dotaci v rámci uvedeného 
daného podopatření pro uvedené hospodářství 
sníží o 3 %.  

 
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 
2 písm. b) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. b) 
bodě 2, a to tak, že neprovedl jednu ze 
stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v 
rámci daného podopatření pro uvedené 
hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel 
neprovedl více než jednu ze stanoveného 
počtu aplikací nebo nedodržel zbývající 
podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) 
bodu 1 nebo 2, Fond dotaci na dané 
podopatření pro uvedené hospodářství 
neposkytne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

článek 30 
odst. 1 až 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celkovou částku plateb souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 
47 nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro účely 
restrukturalizace a konverze. 
3.   Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. 1307/2013. 
 
Článek 30 
Základ pro výpočet 
  
1.Podporu nelze v žádném případě poskytnout na vyšší počet zvířat, 
než jaký je uveden v žádosti o podporu nebo v žádosti o platbu. 
 
2.Zvířata, která se nacházejí v zemědělském podniku, lze považovat 
za zjištěná pouze tehdy, pokud jsou identifikována v žádosti o 
podporu nebo žádosti o platbu. Identifikovaná zvířata lze bez ztráty 
práva na výplatu podpory nahradit za předpokladu, že daný příjemce 
již nebyl příslušným orgánem upozorněn na nesoulad v žádosti nebo 
nebyl vyrozuměn o záměru tohoto orgánu provést kontrolu na místě. 
Pokud členský stát nevyužije možnosti zavést systém bez žádostí v 
souladu s pravidly stanovenými Komisí na základě čl. 78 písm. b) 
nařízení (EU) č. 1306/2013, zajistí všemi prostředky, že neexistují 
žádné pochybnosti o tom, kterých zvířat se žádosti příjemců týkají. 
 
3. Aniž je dotčen článek 31, platí, že je-li počet zvířat ohlášených v 
žádosti o podporu nebo žádosti o platbu vyšší než počet zvířat 
zjištěných při správních 
 kontrolách nebo kontrolách na místě, podpora se vypočítá podle 
počtu zjištěných zvířat. 
 
4.Při zjištění případů nesouladu se systémem identifikace a evidence 
skotu platí, že: 

a) kus skotu, který se nachází v zemědělském podniku a který ztratil 
jednu ze dvou ušních značek, se považuje za zjištěný za 
předpokladu, že ho lze jednoznačně a jednotlivě identifikovat podle 
ostatních prvků systému identifikace a evidence skotu uvedených v 
čl. 3 prvním pododstavci písm. b), c) a d) nařízení (ES) č. 1760/2000; 

b) pokud jeden jediný kus skotu nacházející se v zemědělském 
podniku ztratil obě ušní značky, považuje se za zjištěný za 
předpokladu, že ho lze nadále identifikovat podle evidence, zvířecího 
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(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c) a 
zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 
odst. 2 písm. d), sníží dotaci v rámci daného 
podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.  

 
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku 

stanovenou v § 10 odst. 2 písm. f), Fond 
rozhodne u daného podopatření o  
a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota 

výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 
8,49,  

b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota 
výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 
7,99, nebo  

c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota 
výsledného pH bude nižší než 7,50.  
 
(10)  Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 
maximálně u tří prasniček a u každé z nich 
maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci 
daného titulu pro uvedené hospodářství o 20 
%. Pokud bude počet prasniček, u kterých 
žadatel porušil tuto podmínku, větší než 3 
nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond 
dotaci na daný titul pro uvedené hospodářství 
neposkytne.  

 
(11)  Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), 
sníží dotaci v rámci daného podopatření pro 
uvedené hospodářství o 10 %.  

 
(12)  Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, 

pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci 
skotu

13)
, dotaci v rámci uvedeného daného 

podopatření pro uvedené hospodářství 
žadatele sníží, popřípadě žádost o poskytnutí 
dotace zamítne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 31 

pasu, databáze nebo jiného prostředku stanoveného v nařízení (ES) 
č. 1760/2000 a že chovatel zvířat může doložit, že již před 
oznámením kontroly na místě podnikl kroky k nápravě situace; 

c) pokud se zjištěný nesoulad týká chybných záznamů v evidenci 
nebo ve zvířecích pasech, považuje se dotyčné zvíře za nezjištěné 
pouze v případě, že jsou tyto chyby zjištěny alespoň při dvou 
kontrolách v průběhu 24 měsíců. Ve všech ostatních případech se 
dotyčná zvířata považují za nezjištěná již po prvním zjištění 
nesrovnalosti. 

Zápisy a hlášení do systému identifikace a evidence skotu lze kdykoli 
pozměnit, pokud došlo ke zjevným chybám uznaným příslušným 
orgánem. 
 
Článek 31 
Správní sankce související se zvířaty ohlášenými v rámci režimů 
nebo opatření podpory na zvířata 
  
1.Pokud je v souvislosti se žádostí o podporu v rámci režimu podpory 
na zvířata nebo v souvislosti se žádostí o platbu v rámci opatření 
podpory na zvířata zjištěn rozdíl mezi počtem ohlášených zvířat a 
počtem zvířat zjištěných v souladu s čl. 30 odst. 3, sníží se celková 
výše podpory, na niž má příjemce v rámci daného režimu nebo 
opatření podpory v daném roce podání žádosti nárok, o procentní 
podíl, který se stanoví podle odstavce 3 tohoto článku, pokud byl 
nesoulad zjištěn nejvýše u tří zvířat. 
 
2. Pokud byl nesoulad zjištěn u více než tří zvířat, sníží se celková 
částka podpory, na niž má příjemce v daném roce podání žádosti 
nárok v rámci režimu nebo opatření podpory uvedených v odstavci 1: 

a)o procentní podíl, který se stanoví v souladu s odstavcem 3, pokud 
uvedený procentní podíl není vyšší než 10 %; 

b) o dvojnásobek procentního podílu stanoveného v souladu s 
odstavcem 3, pokud je procentní podíl vyšší než 10 %, ale 
nepřesahuje 20 %. 

Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s odstavcem 3 
vyšší než 20 %, nebude příjemci v daném roce podání žádosti 
vyplacena žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci 
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(13)  Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci 

jednotné žádosti
4)

 neuvedl veškerou plochu v 
souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie

15)
 a rozdíl mezi celkovou 

plochou uvedenou v žádosti a souhrnem 
celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti 
nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % 

plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 
%

16)
,  

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % 
plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 
%

16)
, nebo  

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, 
sníží dotaci o 3 %

16)
.  

 
(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 

podmínku stanovenou v § 8 odst. 2, avšak 
podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 
odst. 3, rozhodne Fond v rámci uvedeného 
daného podopatření pro uvedené hospodářství 
o 
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel 

nepodal 1 hlášení v daném termínu, 
b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel 

nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel 

nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo 
d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel 

nepodal 4 a více hlášení v daném termínu. 

režimu nebo opatření podpory nárok. 
Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s odstavcem 3 

vyšší než 50 %, nebude příjemci v daném roce podání žádosti 
vyplacena žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci 
režimu nebo opatření podpory nárok. Příjemce musí navíc uhradit 
další sankci ve výši rovnající se částce, která odpovídá rozdílu mezi 
počtem ohlášených zvířat a počtem zvířat zjištěných podle článku 30 
odst. 3. Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po 
kalendářním roce, ve kterém bylo zjištěno, že uvedenou částku 
nebude možné plně vyrovnat v souladu s pravidly stanovenými 
Komisí na základě čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, 
nevyrovnaný zůstatek se zruší. 
 
3. Pro stanovení procentních podílů uvedených v odstavcích 1 a 2 se 
počet zvířat, která byla ohlášena v rámci režimu nebo opatření 
podpory na zvířata a v jejichž případě byl zjištěn nesoulad, vydělí 
počtem zvířat zjištěných pro daný režim nebo opatření podpory na 
zvířata v souvislosti s příslušnou žádostí o podporu nebo žádostí o 
platbu na daný rok. 
Pokud členský stát využije možnosti zavést systém bez žádostí v 
souladu s pravidly stanovenými Komisí na základě čl. 78 písm. b) 
nařízení (EU) č. 1306/2013, považují se zvířata, která jsou 
potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory a která nejsou řádně 
identifikována nebo evidována v systému identifikace a evidence 
zvířat, za zvířata, u nichž byl zjištěn nesoulad. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 

(32013R1305)  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 

(32013R1306) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské 
politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. 
března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní 
systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce 
uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost. 
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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb. 

 
1.2 Definice problémů 
 

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 
životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) 
upravuje podmínky jednoho z opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova České 
republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014-2020“),který byl schválen vládou 
České republiky usnesením č. 532 dne9. července 2014. Evropskou komisí byl tento 
dokument schválen dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.Nařízení vlády 
zohledňujepotřebu zpřesnění podmínek zjištěnouv průběhu administrace opatření dobré 
životní podmínky zvířatna základě žádostí o dotaci podaných v jarním období roku 2015. 
Navrhované změny jsou součástí první modifikace PRV 2014-2020 předložené Evropské 
komisi dne 29. září 2015.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 

33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 - opatření dobré životní 
podmínky zvířat. 

 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je reagovat na potřebu 

zpřesnitpodmínky poskytování dotace a postupyv nařízení vlády a řešitodstranění 
nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala dosavadní aplikační praxea zkušenosti 
s administrací žádostí v roce 2015.Je umožněno žadatelům snížit četnost aplikací 
dezinsekčních přípravků při použití chemických přípravků s delší dobou účinnosti. Dalším 
cílem je umožnit přesuny dojnic mezi jednotlivými hospodářstvími žadatele v podopatření 
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy a navýšení sazby v podopatření Zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy a Zvětšení plochy pro odstavená selata. Na 
základě podnětů z chovatelské praxe a po konzultaci s Evropskou komisí je upravena 
deklarace počtu selat v žádosti o poskytnutí dotace, a to z minimálního na průměrný.Změnou 
postupu při vyhodnocování hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru a 
úpravou příloh nařízení vlády se také snižuje administrativní zátěž žadatelů.    

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské unie pro poskytování 

podpor podle PRV 2014-2020 a národní právní předpisy umožňující provádění opaření PRV 
2014-2020: 

 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení,  

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění,  

 směrnice Rady (ES) č. 98/58 ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro 
hospodářské účely, v platném znění,  

 směrnice Rady (ES) č. 2008/120 ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu prasat, v platném znění,  

 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o zemědělství“), 

 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů, 

 zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  

pro provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, proces administrace a stanovení 
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
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Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů, které chovají hospodářská zvířata 
(skot a prasata)při dodržení příslušného způsobu chovuvymezeného tímto nařízením. 

 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která 

 provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, 

 je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona o zemědělství, 

 splňuje definici aktivního zemědělce, 

 chová stanovený minimální počet velkých dobytčích jednotek (VDJ)hospodářských zvířat, 

 zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 

 plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

Žadatelem o dotaci může být za splnění výše uvedených podmínek rovněž organizační 
složka státu. 

 
Orgánem příslušným k poskytování dotací z prostředků Evropské unie žadatelům 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o Fondu“). 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zpřesnit podmínky provádění opatření 

dobré životní podmínky zvířat od roku 2016, odstranit nedostatky v procesu administrace tak, 
jak to ukázala dosavadní aplikační praxe a snížit administrativní zátěž žadatelů. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
Při zachování současného stavu by docházelo k problémům s administrací žádosti o 

dotaci pro opatření dobré životní podmínky zvířat, včetně vysoké administrativní zátěže 
žadatelů. Takový stav by mohl véstke stagnacikonkurenceschopnosti českých chovatelů 
hospodářských zvířat,a tím i ke zhoršení stavu z pohledu udržitelnosti zemědělského 
hospodaření. 

 
2. Návrhy variant řešení 

 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému, které by mohly z obecného 

(regulatorně-technického) hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě novelizace nařízení vlády č. 74/2015 Sb. Důvodem je 
skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně 
novelizací stávajícího nařízením vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a 
povinnosti lépe obhajitelnéa vymahatelné. 

 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 

přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 

 
 
 
 

2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 
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Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat.Toto řešení by mělo za následek komplikace při plnění podmínek opatření 
v souladu s chovatelskou praxí, ztíženou administraci žádostí o dotaci a neúměrně vysokou 
administrativní zátěží žadatelů.  

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („novelizace nařízení vlády č. 74/2015 Sb.“) 
 
Novelizací nařízení vlády č. 74/2015 Sb. dojde k odstranění nepřesností v textaci 

stávajícího znění, které způsobovalo nejasný výklad při plnění podmínek nařízení vlády a 
ztížení administracea kontrolních postupů v rámci opatření dobré životní podmínky zvířatv 
roce 2015. Zároveň by nebylo možné ani navýšit sazbu dotací u vybraných podopatření. 

Tato varianta je jedinou možností pro řešení stávající situace.   
 

3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant 
 
3.1 Varianta 1 
 

Nezohlednění zjištěných nepřesností při administraci nařízení vlády v roce 2015 by 
vedlo ke ztížení čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova, a tudíž ke zvýšení nákladů českých zemědělců na chov hospodářských zvířat. Tato 
situace by logicky vedla ke stagnacikonkurenceschopnosti českých zemědělců a k 
pomalejšímu postupu při zavádění inovativních technologií v českých chovech 
hospodářských zvířat. 
 
3.2 Varianta 2 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty, a to vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na 
spolufinancování tohoto opatření v rámci programového období 2014-2020 jsou alokované 
v rámci PRV 2014-2020, který byl schválen vládou České republiky dne 9. července 2014a 
Evropskou komisí dne 26. května 2015. S předpokládaným navýšením počtu podpořených 
selat změnou přístupu při jejich deklaraci do žádosti o poskytnutí dotace a zvýšením sazby 
na tuto kategorii je v alokaci na toto podopatření již kalkulováno. V případě navýšení sazby u 
podopatření na suchostojné krávy je zároveň zkráceno retenční období, za které jsou 
suchostojné krávy deklarovány, a proto se ani zde nepředpokládá žádné další navýšení 
finančních nároků na státní rozpočet. 
 

Varianta 2 zajistí promítnutí změn vyplývajících ze zjištěnínepřesností při aplikační praxi 
a administraci nařízení vlády v roce 2015. 
 
4. Návrh řešení 

 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedynovelizace nařízení vlády č. 

74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací naopatření dobré životní podmínky zvířat.  
 
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zohlednit potřeby a 

odstranit nepřesnosti definované v průběhu administrace žádostí o dotaci v roce 2015.  
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Varianta 1 má za následek ztížení čerpání finančních prostředků z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a proto se nedoporučuje. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci opatření v rámci PRV 2014-2020 je Fond 

(v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jako akreditovaná 
platební agentura). Tento orgán je odpovědný za přijímání žádostí, jejich posuzování, 
rozhodování o nich ve správním řízení, jakož i za výkon kontrolní a případné sankční 
činnosti.  

 
Fond je plně vybavenýpro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci přímých plateb a plateb 
v rámci Programu rozvoje venkova.  

 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Problematika stanovení podmínek pro poskytování dotací v rámci Programu rozvoje 
venkova souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a Programovým dokumentem 
Programu rozvoje venkova. Lze proto očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde především  
v návaznosti na případné změny předpisů Evropské unie či PRV 2014-2020 a dále na 
základě auditních nálezů, doporučení Monitorovacího výboru (podle článku 49 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanovenícho Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), zkušeností s implementací nebo v důsledku 
změn národních právních předpisů, které mají vztah k příslušnému nařízení vlády. Účinnost 
a přiměřenost jednotlivých ustanovení nařízení vlády lze také posoudit na základě výsledků 
kontrol prováděných Fondem, případně Fondem delegované kompetentní dozorové 
organizace. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti. Uvedení s návrhem souhlasí. 

 
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 

s článkem 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy 
a bude rovněž zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou 
pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, schválenou usnesením vlády 
České republiky č. 1146/2009, a s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění 
usnesení vlády České republiky č. 26/2014. 
 
 
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. David Kuna 
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Funkce:  ředitel odboru  
Útvar:   odbor environmentálních podpor PRV – 14130 
Telefon:  221 812 595 
E-mail:   david.kuna@mze.cz 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2c odst. 5 

zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Fondu. 
 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 

Evropské unie: 
 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 

mailto:david.kuna@mze.cz
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jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění,  

 směrnice Rady (ES) č. 98/58 ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro 
hospodářské účely, v platném znění, 

 směrnice Rady (ES) č. 2008/120 ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu prasat, v platném znění.  

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
 

 Celková alokace na opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního 
plánu uvedeného v PRV 2014-2020, který byl schválen vládou České republikya Evropskou 
komisí.Navrhované změny jsou součástí první modifikace PRV 2014-2020, předložené 
Evropské komisi dne 29. září 2015. Podle aktuální verze finančního plánu bude celé opatření 
financováno z finančních prostředků převedených z 1. pilíře Společné zemědělské 
politikyv souladu s možnou flexibilitou mezi pilíři dle článku 14 odstavce 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013. 

 
Podle článku 59 odst.4 písm.e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1305/2013 činí míra spolufinancování z rozpočtu Evropské unie až 100 % celkových 
veřejných výdajů. Alokace finančních prostředků na opatření dobré životní podmínky zvířat 
v letech 2014-2020 je stanovena schváleným programovým dokumentem PRV 2014-2020na 
výši 66 666 667 EUR celkových veřejných výdajů, přičemž míra spolufinancování ze strany 
ČR činí 25 %. 

 
S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 

zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se,  

že budou převážně neutrální.  
 
Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, nejsou předpokládány. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 

Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace. 
 
 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Fondu, jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopni plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K bodům1 a 2: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 

K bodům 3 a 31: 
Zpřesňuje se podmínka poskytnutí dotacev návaznosti na dodržování zákona  

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů na jednotlivých 
hospodářstvích žadatele. Ve vztahu k poskytování dotací na dobré životní podmínky zvířat je 
dodržování zákona kontrolováno cíleně pouze na hospodářstvích deklarovaných žadatelem 
v žádosti o poskytnutí dotace, nicméně v případě zjištění porušení zákona i na jiných 
hospodářstvích žadatele je toto zohledňováno v nastavení sankčního mechanismu. 

 
K bodu 4: 

Upravuje se rozsah rozhodnéhoobdobí (retenční období) pro stanovení způsobilých VDJ 
v členění pro jednotlivá podopatření. V návaznosti na změnu vymezení doby porodu při 
deklaraci suchostojných krav do žádosti o poskytnutí dotace je upraveno i retenční období 
v rámci podopatření pro suchostojné krávy. Pro ostatní podopatření, resp. tituly zůstává 
retenční období nezměněno.     
 
K bodům5 a 7: 

Zpřesňuje se definice objektů pro chov hospodářských zvířat. Nově se jedná o trvalý 
objekt jasně definovaný v nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence 
využití půdy podle uživatelských vztahů, který je prováděcím předpisem k zákonu o 
zemědělství. 

 
K bodu 6: 

Upravuje se podmínka hlášení o denních stavech prasat tak, aby nebyl stanoven pevný 
interval jednoho měsíce.   

 
K bodu 8: 

Stanovuje se možnost aplikovat chemickýpřípravek s delší dobou účinnosti než je 30 
dnů, čímž budesplněna podmínkaprovádění dezinsekce objektu.Zároveň dochází i k úpravě 
termínů, resp. intervalů pro aplikaci chemických a biologických přípravků. Stávající znění 
umožňuje aplikovat tyto přípravky v pevně stanoveném intervalu jednoho měsíce a nikoliv 
v kratším, popř. delším podle aktuální potřeby, avšak stále jednou za měsíc. Změna je 
předkládána na základě podnětů z chovatelské praxe.  
 
K bodům 9 a10: 

Stanovují se podmínky pro možnost likvidace obalů od chemických dezinsekčních 
přípravků aplikovaných žadatelem pověřenou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, včetně náležitostípotvrzení o jejich likvidaci.Změna je předkládána na základě 
podnětů z chovatelské praxe, kdy uchovávání obalů je pro žadatele z kapacitních důvodů 
obtížné. 
 
K bodu11: 
      Na základě ohlasů z chovatelské praxe se snižuje administrativní zatížení chovatelů při 
vedení evidencí k jednotlivým podopatřením tím, že se mění forma jejich vedení, a to pouze 
jako náležitosti, nikoli přesný vzor.    
 
K bodu 12: 

Stanovuje se výjimka pro podmínku nastýlání slámou nebo separátem s alkalizací 
přípravkem s obsahem vápence pro porodny, které jsou stavebně odděleny.Změna je 
předkládána na základě podnětů z chovatelské praxe, neboť alkalizace podestýlky není 
vhodná pro právě narozená telata. 
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K bodům13 až 17: 

Zpřesňují se náležitosti deklarace dojnic v návaznosti na změnu období jejich otelenía 
deklarace hospodářství, kde jsou deklarované dojnice ustájeny. Nově bude tedy umožněno 
deklarovat v žádosti o poskytnutí dotace všechny dojnice chované žadatelem, u kterých 
lze předpokládat v uvedeném termínu otelení. Zároveň je umožněno, aby se tato zvířata 
mimo dobu stání na sucho nacházela na jakémkoliv jiném hospodářství žadatele.   

Změna je předkládána na základě podnětů z chovatelské praxe. 
 

K bodu 18: 
Snižuje se minimální počet velkých dobytčích jednotek prasniček, které žadatel chová po 

celou dobu závazku, a to na základě poznatků chovatelské praxe a v návaznosti na 
stanovený minimální počet chovaných prasnic (3 VDJ) a obrat stáda. 
 
K bodu 19: 

Upřesňuje se podmínka způsobu oddělení jednotlivých sekcí při turnusovém provozu na 
porodnách prasnic pro jasné vymezení podmínky. Bude tak omezeno rušení zvířat 
v ostatních sekcích objektu a zabráněno jejich kontaktu s dezinfenčními prostředky. Dále se 
blíže definuje délka období mezi dezinfekcí sekce a následným naskladněním prasnicemi.  
 
K bodu 20: 

Upravuje se podmínka pro počet odstavených selat, který žadatel uvádí do žádosti o 
poskytnutí dotace, kdy nově je uváděn průměrný počet odstavených selat za retenční 
období. Úprava reaguje na obvyklou chovatelskou praxi, při které vznikají během roku 
početní výkyvy jejich stavů.  

Tato úprava je prováděna rovněž v návaznosti na stanovisko Evropské komise 
k problematice deklarace průměrných stavů odstavených selat. 
 
K bodu 21: 

Snižuje se minimální počet velkých dobytčích jednotekzjištěných odstavených selatpro 
poskytnutí dotace v návaznosti na stanovený minimální počet chovaných prasnic (3 VDJ). 
Dálese stanovuje výjimka pro nedodržení minimálního počtu velkých dobytčích jednotek 
odstavených selatv délce deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů, přičemž není omezeno 
opakování této výjimky v průběhu doby trvání závazku. Jedná se o zohlednění podnětů z 
chovatelské praxe. 

 
K bodu 22: 

Upravuje se stanovení velkých dobytčích jednotekzjištěných odstavených selatpro 
poskytnutí dotace v návaznosti na novelizační bod č. 20. 
 
K bodům23 až 26: 

Stanovuje se možnost podávání změnových žádostí již od podání žádosti o poskytnutí 
dotace. Snižuje se tak administrativní zatížení žadatele, resp. platební agentury,v začátku 
retenčního období.  

 
Dále se rozdělují náležitosti nahrazování zvířat u podopatření pro dojnice (podle § 2 

písm. a) a b)) a podopatření pro suchostojné krávy (podle § 2 písm. c)). U nahrazování 
v podopatření pro suchostojné krávy jsou, na základě podnětů z chovatelské praxe a 
průběhu administrace v roce 2015, definovány dvě možnosti nahrazování, a to buď u zvířete, 
které je nahrazováno před splněním podmínky podle § 11 odst. 3 písm. b) nebo až po 
splnění této podmínky. 
 
K bodu 27: 

Stanovuje se výjimka pro podmínku nahrazování dojnic v době svodu v trvání nejdéle 10 
dnů v návaznosti na podnět z chovatelské praxe a pro snížení administrativní zátěže 
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žadatele, resp. platební agentury. Svodem, podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů 
na určitém místě a k určitému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona 
 
K bodům 28 a 29: 

Upravují se sazby v důsledku dorovnání vypočtené újmy do 100 % pro dané 
podopatření, resp. titul. 
 
K bodu 30 a 37: 

Upravují se sankce pro podmínku podávání hlášení o denních stavech prasat podle § 8 
na základě zkušeností z chovatelské praxe. Nově navrhované sankce odlišují závažnost 
porušení podmínky, kdy v případě opožděného podání hlášení (max. 3 za období závazku) 
je navrhována mírnější sankce než v případě nepodání žádného hlášení.  
 
K bodům 32 a 33: 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. 
 
K bodu 34: 
       Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se změnami navrženými v § 11 
odst. 1. 
 
K bodu 35: 
       Upravují se sankce za nedodržení aplikace přípravků proti hmyzu tak, aby bylo možné 
postihnout i případy nepoužití stanovených přípravků a intervalu pro jejich aplikaci.  
 
K bodu 36: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci podopatření zlepšení životních podmínek v chovu 
prasat jsou podporovány dva různé tituly, jsou nově sankce za porušení podmínky prvního 
zapuštění prasniček vztahovány pouze na titul týkající se prasniček, nikoliv na celé 
podopatření. 
 
K bodům 38 až 41: 
Upravuje se znění jednotlivých příloh v souvislosti s umožněním vedení evidencí 
v elektronické podobě a snížením administrativní zátěže žadatelů.  
 
K Přechodnému ustanovení: 

Upravuje se sankce za pozdní podání hlášení o denních stavech jednotlivých kategorií 
prasat, neboť rok 2015 byl prvním rokem administrace zcela nového nařízení vlády a v 
průběhu retenčního období mohlo dojít k technickým problémům v souběžném podávání 
hlášení podle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon a podle tohoto nařízení vlády. 

 
Sankce za porušení podmínky prvního zapuštění prasniček jsou vztahovány podle 

novelizačního bodu 36pouze na titul týkající se prasniček, nikoliv na celé podopatření. 
Změna se týká již žádostí podaných v roce 2015. 
 


