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III. 

 
Návrh 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 
ze dne          2018, 

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

na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
 

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., nařízení vlády č. 62/2016 
Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto: 

 
 

1. § 2 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 2 
 

Opatření dobré životní podmínky zvířat 
 

(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:  
a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,  
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,  
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,  
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje  

1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a  
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a  

e) zvětšení plochy pro odstavená selata.  
 

(2) Pro účely opatření dobré životní podmínky zvířat podle odstavce 1 se rozumí 
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v 

informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat3) (dále jen „ústřední 
evidence“) zaznamenán alespoň 1 porod, 

b) suchostojnou krávou dojnice, která je březí a nachází se v období maximálně 60 dnů 
před ukončením březosti, které připadne na období od 1. července do 30. listopadu 
příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 

c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti, 
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň jeden porod, a 
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu. 

 
(3) Obdobím pro plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat se rozumí 

období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 
do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen „doba závazku“).“. 
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CELEX: 32013R1305, 32014R0807 
 

2. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní: 
 
„c) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic 

evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až 
c); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a“. 

 
3. V § 3 odst. 1 písm. d), § 3 odst. 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. 

c) a d), § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 16 
odst. 1 a § 17 odst. 16 se za text „§ 2“ vkládá text „odst. 1“.  

 
4. V § 3 odst. 3 se slova „období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má 

být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen „doba 
závazku“)“ nahrazují slovy „době závazku“.  

 

5. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „způsobilých“ zrušuje a za slovo 
„jednotek8)“ se vkládají slova „uvedených zvířat“. 

 

6. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:  
 

„(3) Pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) je dojnice způsobilá v případě, 
že v ústřední evidenci3) je evidováno hlášení o události: 
a) zmetání po 7 měsících březosti, mrtvě narozeného telete nebo změny systému chovu, 

nejpozději do 30 dní od této události, nebo 
b) změny provedené v režimu dohlášení původu nebo narození telete ve lhůtě stanovené 

vyhláškou 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, 

(dále jen „způsobilá dojnice“); v ostatních případech je dojnice způsobilá až ke dni hlášení 
dané události v ústřední evidenci3) nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav 
odůvodňující její způsobilost. 
 

(4) Za způsobilou dojnici se považuje také dojnice, která se účastní svodu podle § 3 
odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 
 
CELEX: 32014R0809  
 

7. V § 7 odst. 3 písm. a) se za slova „došlo ke změně“ vkládají slova „rozměrů trvalého 
objektu nebo“. 

 

8. V § 7 odst. 4 se za slovo „změny“ při jeho prvním výskytu vkládají slovy „rozměrů trvalého 
objektu nebo“. 

 

9. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:  
 
„c) odstavená selata.“. 

 
10. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, s výjimkou května, kdy hlášení podává 

nejpozději do 10. června“. 
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11. V § 8 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „10“. 
  

12. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slovo „závazku,“ doplňuje slova „a“. 
 

13. V § 9 odst. 1 na konci písmene b) slovo „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 
 
14. V § 9 a v § 10 odstavce 3 znějí: 

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

zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 
6 odst. 3 a 4 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném 
hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.“.  

 
15. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „a“ a písmeno c) se zrušuje. 

 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 

 
16. V § 11 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. 

 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 

 
17. V § 11 odstavec 2 zní: 
 

„(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 na objekt podle odstavce 1 písm. b).“. 

 
18. V § 11 odst. 3 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“. 

 
19. V § 11 odstavec 4 zní: 

  
 „(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek suchostojných 
krav8) stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3 a 4 evidovaných 
v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství podle odstavce 1 
písm. b) splňující podmínky stanovené tímto nařízením.“.  

 
20. § 14 se zrušuje. 
 
21. V § 16 odst. 2 se slovo „způsobilých“ zrušuje a za slovo „jednotek8)“ se vkládají slova 

„zjištěných zvířat“. 
 
22. V § 17 odstavec 3 zní: 

„(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat8) chovaných 
žadatelem v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro 

podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e) pro uvedené hospodářství 
žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této 
žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle 
§ 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro 
podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v rámci daného podopatření 
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nebo titulu pro uvedené hospodářství sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace 
zamítne13).“. 

CELEX: 32014R0640 
 

23. V § 17 odst. 6 se text „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 11 
odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b)“. 

 
24. V § 17 se odstavec 15 zrušuje. 
 

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 15. 
 
 
 
 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018. 

 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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V. 
 
Platné znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

§ 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 

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“).  

                                                           
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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§ 2  

 
Opatření dobré životní podmínky zvířat 

 
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:  

a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,  
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,  
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,  
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje  

1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a  
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a  

e) zvětšení plochy pro odstavená selata.  
 

(2) Pro účely opatření dobré životní podmínky zvířat podle odstavce 1 se rozumí 
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v 

informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat3) (dále jen 
„ústřední evidence“) zaznamenán alespoň 1 porod, 

b) suchostojnou krávou dojnice, která je březí a nachází se v období maximálně 60 
dnů před ukončením březosti, které připadne na období od 1. července do 30. 
listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 

c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti, 
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň jeden porod, a 
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu. 

 
(3) Obdobím pro plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat se 

rozumí období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace 
poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen „doba závazku“). 

 
§ 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  

c) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic 
evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 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 odst. 1 písm. d) a e); přepočítávací 
koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení.  

  

                                                           
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. 
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(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).  
  

(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 „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“)době 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 odst. 1 písm. a) 

až c), musí po celou dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o 
poskytnutí dotace 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 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 

                                                           
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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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 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 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 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 

Sb.,  
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), a dodržuje požadavky pro chov hospodářských 
zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,  

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) uvedených zvířat 

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

od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace 
poskytnuta,  

b) podle § 2 odst. 1 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního 
roku, za který má být dotace poskytnuta,  

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

(3) Pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) je dojnice způsobilá v případě, 
že v ústřední evidenci3) je evidováno hlášení o události: 

                                                           
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) § 2, 4 a 5 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.  



5 

 

a) zmetání po 7 měsících březosti, mrtvě narozeného telete nebo změny systému 
chovu, nejpozději do 30 dní od této události, nebo 

b) změny provedené v režimu dohlášení původu nebo narození telete ve lhůtě 
stanovené vyhláškou 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, 

(dále jen „způsobilá dojnice“); v ostatních případech je dojnice způsobilá až ke dni 
hlášení dané události v ústřední evidenci3) nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn 
stav odůvodňující její způsobilost. 
 

(4) Za způsobilou dojnici se považuje také dojnice, která se účastní svodu podle 
§ 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů. 
 

(3)(5) 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 odst. 1 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,  
b) u podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor 

podle jednotlivých typů ustájení9) a počet lehacích prostor,  
c) u podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) neomezený přístup do výběhu včetně rozměru 

výběhu a  
d) u podopatření podle § 2 odst. 1 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 rozměrů trvalého objektu nebo způsobu ustájení10),  
b) došlo ke změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, nebo  
c) žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (dále 

jen „trvalý objekt“) a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.  
  

(4) V případě změny rozměrů trvalého objektu nebo způsobu ustájení10) v rámci 
daného podopatření, nebo změny rozměrů výběhu u trvalého objektu pro suchostojné krávy 
v průběhu doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto 
změnu, a to nejméně 30 dnů před provedením.  

  
(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 

                                                           
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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podopatření zamítne.  
  

§ 8  
Hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru  

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

1 písm. d) nebo e) zasílá elektronicky po celou dobu závazku orgánu příslušnému pro vedení 
integrovaného zemědělského registru databáze ústřední evidence3) měsíční hlášení o 
denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) samostatně za každé uvedené hospodářství v 
těchto kategoriích:  
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“).  
c) odstavená selata. 
  

(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po 
měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou května, kdy hlášení podává nejpozději do 
10. června.  

  
(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 3010 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, a 
b) čísel všech trvalých objektů, 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 některém z uvedených 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), 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 
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stanovené tímto nařízením. 
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek 

zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic 
podle § 6 odst. 3 a 4 evidovaných v ústřední evidenci3) 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 trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu 

závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a 
c) seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na některém z uvedených hospodářství, u 

kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a  
d)c) 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 v 

případě použití  
1. 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 2 kalendářních měsíců v 
období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo  

2. 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 po 
dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o 
odpadech. V případě odstranění obalů pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s 
těmito náležitostmi:  
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,  
2. registrační číslo hospodářství,  
3. číslo trvalého objektu,  
4. kódové označení obalů,  
5. množství obalů a jejich obsah,  
6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a  
7. identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ,  

d) uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických 
přípravků nebo biologických materiálů, nebo o odstranění 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 s náležitostmi uvedenými v 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; to neplatí, pokud 
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se jedná o 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.  

 (3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek 
zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic 
podle § 6 odst. 3 a 4 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na 
uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením. 

 
§ 11  

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy  
 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro 
suchostojné krávy je seznam  
a) identifikačních čísel dojnic, u kterých bude žadatel plnit podmínky po celou dobu 

retenčního období, a u kterých připadne doba porodu na období od 1. července do 30. 
listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,  

b)a) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů, ve kterých budou 
dojnice podle písmene a) chovány žadatelem v průběhu retenčního období,  

c)b) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů, které žadatel 
využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky tohoto podopatření po celou 
dobu závazku, a  

d)c) 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 na objekt definovaný v odstavci 1 
písm. c).  

(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 na objekt podle odstavce 1 písm. b). 
  

(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 
krávy, jestliže žadatel na každém uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. c)písm. b) 
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 s náležitostmi 

uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení a  
d) nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti na objekt podle odstavce 1 

písm. c)písm. b) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, 
případně jiné evidované hospodářské zvíře 3).  

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

počtu zjištěných suchostojných krav8) v retenčním období na uvedeném hospodářství podle 
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odstavce 1 písm. c) splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  
 (4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek 

suchostojných krav8) stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3 a 4 
evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství 
podle odstavce 1 písm. b) 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 trvalých objektů, 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 odst. 1 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 odst. 1 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 odst. 1 písm. d) bodu 1, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní 
v souladu s § 6 následující podmínky:   
a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,  
b) provádí individuální označení prasniček,  
c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů; stáří prasničky se počítá ode 

dne následujícího po dni narození,  
d) vede evidenci o zapouštění prasniček s 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 odst. 1 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 trvalých objektech na hospodářství, kde 

chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění 
sekcí, které jsou stavebně odděleny (dále jen „turnusový provoz“), s následným 
ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně 24 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 s 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 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


10 

 

§ 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 trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po 

celou dobu závazku a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a  
c) průměrný 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 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 s náležitostmi uvedenými v 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 počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 

průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném 
hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených 
selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za 
retenční období.  
  

§ 14  
Nahrazování uvedených zvířat  

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

od podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak pouze v rámci 1 kalendářního 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. splní v retenčním období podmínky pro poskytnutí dotace na dané podopatření na 
uvedeném hospodářství žadatele, jedná-li se o nahrazení uvedeného zvířete, u kterého 
nebyla splněna podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b), nebo  

2. je dojnicí nahrazující uvedené zvíře, u kterého již byla splněna podmínka podle § 11 
odst. 3 písm. b).  

  
(2) Novým zvířetem nelze nahradit uvedené zvíře v případě podopatření podle § 2 písm. 

d) a e).  
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(3) Nahrazení uvedeného zvířete u podopatření uvedených v § 2 písm. a) až c) 
oznamuje žadatel na formuláři vydaném Fondem8). Nahrazení uvedeného zvířete je žadatel 
povinen oznamovat průběžně, nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po 
roce, za který má být dotace poskytnuta.  

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

odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, 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 odst. 
1 písm. a),  

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

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

d) 107 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2 
odst. 1 písm. d) bodě 1,  

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

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

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

dobytčích jednotek8) zjištěných zvířat 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 trvalých objektů, 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),  

                                                           
11) Čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 809/2014. 
12) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  
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b) § 3 odst. 3 nebo 4,  
c) § 6 odst. 1 písm. d),  
d) § 8 odst. 1,  
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), v § 6 odst. 1 písm. b) anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na 
ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle 
přílohy č. 8 k tomuto nařízení.  

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

žadatelem na uvedeném hospodářství v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

daného podopatření nebo titulu 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 nebo titulu pro uvedené hospodářství žadatele sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13). 

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat8) 
chovaných žadatelem v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace 

pro podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e) pro uvedené 
hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích 
jednotek uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření 
podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo uvedený v žádosti o poskytnutí dotace 
pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v rámci daného 
podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství 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 až 4 k nařízení vlády č. 
48/2017 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 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. b), § 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c)§ 11 odst. 1 písm. 
a), § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci 
daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství sníží o 3 %.  

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

                                                           
13) Čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
14) Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

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'
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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.  

  
(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 6 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 6 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 

skotu13), dotaci v rámci daného podopatření 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  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 %16).  
  

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal 
hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného 
podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o  
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,  
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,   
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo  
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.  
  

(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 
písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který 
má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na 

                                                           
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. 
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velkou dobytčí jednotku takové dojnice.  
  
(16)(15) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 
odst. 1 písm. e) je 15 odstavených selat.  
  

§ 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  

 
(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.  
  

 
 
  
 

                                                           
17) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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VI.  
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

§ 2 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 odst. 3 

 
 

 
 (1) Opatření dobré životní podmínky zvířat 
jsou tvořena těmito podopatřeními:  
a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,  
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,  
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 
krávy,  
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, 
které zahrnuje  
1. titul zlepšení životních podmínek pro 
prasničky a  
2. titul zlepšení životních podmínek pro 
prasnice, a  
e) zvětšení plochy pro odstavená selata.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3)  Pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) 
až c) je dojnice způsobilá v případě, že v 
ústřední evidenci3) je evidováno hlášení o 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0809 
 
 

článek 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

článek 21 
 
 

článek 33 

Dobré životní podmínky zvířat  

1. Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat v rámci 
tohoto opatření se poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění operací sestávajících z jednoho nebo více závazků 
týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a kteří jsou aktivními 
zemědělci ve smyslu článku 9 nařízení (EU) č. 1307/2013.  

2. Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat se vztahují 
pouze na závazky přesahující rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013 a 
dalších příslušných závazných požadavků. Tyto příslušné požadavky 
se určí v programu.  

Uvedené závazky se přijímají na období jednoho roku až sedmi let s 
možností obnovení.  

 

Článek 10 

Dobré životní podmínky zvířat 

Závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které jsou 
způsobilé k získání podpory podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1305/2013, zajistí vyšší úroveň produkčních metod v jedné z 
následujících oblastí: 

a) poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými 
potřebami chovu hospodářských zvířat; 

b) podmínky ustájení, například větší přidělený prostor, podlažní 
povrch, materiály používané k obohacení prostředí, přirozené světlo;  

c) přístup do venkovních prostor; 

d) postupy, které se vyhýbají mrzačení nebo kastraci zvířat, nebo ve 
zvláštních případech, kdy je mrzačení nebo kastrace považována za 
nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a 
protizánětlivé léky či imunokastrace. 

 

Článek 21 

Požadavky týkající se žádosti o podporu na hospodářská zvířata 
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události: 
a) zmetání po 7 měsících březosti, mrtvě 
narozeného telete nebo změny systému 
chovu, nejpozději do 30 dní od této události, 
nebo 
b) změny provedené v režimu dohlášení 
původu nebo narození telete ve lhůtě 
stanovené vyhláškou 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, 
(dále jen „způsobilá dojnice“); v ostatních 
případech je dojnice způsobilá až ke dni 
hlášení dané události v ústřední evidenci3) 
nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav 
odůvodňující její způsobilost. 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata 

1. Žádost o podporu na hospodářská zvířata podle definice čl. 2 odst. 
1 druhého pododstavce bodu 15 nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014 nebo žádost o platbu v rámci opatření podpory na 
zvířata podle definice čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce bodu 14 
uvedeného nařízení musí obsahovat veškeré informace nutné k 
zjištění způsobilosti pro podporu, a zejména: 

a) totožnost příjemce; 

b) odkaz na jednotnou žádost, pokud již byla podána; 

c) počet zvířat každého druhu, pro která se podává žádost o podporu 
na hospodářská zvířata nebo žádost o platbu, a v případě skotu 
identifikační kódy zvířat; 

d) v případě potřeby závazek příjemce držet zvířata uvedená v 
písmenu c) během období stanoveného členskými státy ve svém 
hospodářství a informace o místu nebo místech, kde budou zvířata 
držena, včetně příslušného období; 

e) případně jakékoli podklady nezbytné k prokázání způsobilosti pro 
dotčený režim nebo dotčené opatření; 

f) prohlášení příjemce, že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí 
dotyčné podpory. 

2. Každý chovatel zvířat má právo dostávat bez omezení od 
příslušného orgánu v přiměřených intervalech a bez přílišného 
prodlení informace o údajích v počítačové databázi zvířat, které se 
vztahují k němu a jeho zvířatům. Při podání žádosti o podporu na 
hospodářská zvířata nebo žádosti o platbu příjemce prohlásí, že tyto 
údaje jsou správné a úplné, a opraví chybné údaje nebo doplní 
chybějící údaje.CS L 227/90 Úřední věstník Evropské unie 31.7.2014 

3. Členské státy mohou rozhodnout, že některé informace uvedené v 
odstavci 1 nemusí být v žádosti o podporu na hospodářská zvířata 
nebo žádosti o platbu obsaženy, pokud již byly dříve sděleny 
příslušnému orgánu. 

4. Členské státy mohou zavést postupy, jejichž pomocí mohou být 
údaje obsažené v počítačové databázi zvířat použity pro účely 
žádosti o podporu na hospodářská zvířata nebo žádosti o platbu, za 
předpokladu, že počítačová databáze zvířat poskytuje dostatečnou 
úroveň jistoty a provádění nezbytnou pro řádnou správu dotyčných 
režimů podpory nebo opatření podpory na úrovni jednotlivých zvířat. 

Postupy uvedené v prvním pododstavci může představovat systém, 
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§ 17 odst. 3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích 
jednotek zjištěných zvířat8) chovaných 
žadatelem v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro 
podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. 
d) nebo e) pro uvedené hospodářství žadatele, 
použije pro výpočet dotace počet velkých 
dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, 
nebo  
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek 
způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 
odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo uvedený v 
žádosti o poskytnutí dotace pro podopatření 
podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v 
rámci daného podopatření nebo titulu pro 
uvedené hospodářství sníží, popřípadě žádost 
o poskytnutí dotace zamítne13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 30 
odst. 1 až 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podle něhož může příjemce žádat o podporu pro všechna zvířata, 
která jsou k určitému dni nebo během období stanoveného členským 
státem způsobilá pro podporu na základě údajů obsažených v 
počítačové databázi zvířat. 

V tomto případě přijmou členské státy nezbytná opatření, která 
zaručí, že: 

a) v souladu s ustanoveními použitelnými na dotyčný režim podpory 
a/nebo opatření podpory bude jasně určeno a dáno na vědomí 
příjemci datum nebo období uvedené v druhém pododstavci; 

b) příjemce si je vědom toho, že jakákoli potenciálně způsobilá 
zvířata, která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému 
pro identifikaci a evidenci zvířat, jsou považována za zvířata, u 
kterých byl zjištěn nesoulad, jak je uvedeno v článku 31 uvedeného 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

5. Členské státy mohou stanovit, že některé informace uvedené v 
odstavci 1 mohou nebo musí být dále předány prostřednictvím 
subjektu nebo subjektů, které schválí. Za předávané údaje však 
nadále nese odpovědnost příjemce. 

 

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. 

3a. Pokud byla zvířata přemístěna na jiná místa, než která byla 
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32014R0640 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
článek 31 

 
 
 

oznámena podle čl. 21 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 
809/2014, během období stanoveného členským státem v uvedeném 
písmeni, považují se za zjištěná, pokud během kontroly na místě 
došlo k bezprostřední lokalizaci těchto zvířat v rámci zemědělského 
podniku. 

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 
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 nebo v počítačové databázi zvířat, ale není 
relevantní pro ověření dodržování jiných podmínek způsobilosti než 
podmínek uvedených v čl. 53 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) č. 639/2014 v rámci režimu nebo opatření podpory, 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 nebo typu operace v rámci tohoto 
opatření podpory zjištěn rozdíl mezi počtem ohlášených zvířat a 
počtem zvířat zjištěných v souladu s čl. 30 odst. 3, sníží se celková 



5 
 

výše podpory, na niž má příjemce v rámci daného režimu nebo 
opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto 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 nebo typu operace v 
rámci tohoto 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 za daný rok podání žádostí vyplacena 
žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci režimu 
nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření 
podpory nárok.  

Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s odstavcem 3 vyšší 
než 50 %, nebude příjemci za daný rok podání žádostí vyplacena 
žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci režimu 
nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření 
podpory nárok. U příjemce bude navíc uplatněna další sankce 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 
zjištění nelze tuto částku plně vyrovnat v souladu s článkem 28 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný 
zůstatek se zruší.  
Pro jiné druhy než druhy uvedené v čl. 30 odst. 4 a 5 tohoto nařízení 
mohou členské státy rozhodnout, že stanoví jiný počet zvířat než ten, 
který odpovídá prahové hodnotě tří zvířat podle odstavců 1 a 2 tohoto 
článku. Při stanovování tohoto počtu členské státy zajistí, aby byl v 
podstatě rovnocenný s uvedenou prahovou hodnotou, mimo jiné tím, 
že zohlední dobytčí jednotky a/nebo výši poskytnuté podpory.  
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 nebo typu operace a v jejichž případě byl zjištěn 
nesoulad, vydělí počtem zvířat zjištěných pro daný režim nebo 
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opatření podpory nebo typ operace v rámci tohoto opatření podpory 
na zvířata v souvislosti s příslušnou žádostí o podporu nebo žádostí o 
platbu nebo typem operace v rámci tohoto opatření podpory na daný 
rok podání žádosti.  
Pro účely tohoto odstavce, pokud členský stát využije možnosti 
zavést systém bez žádostí v souladu s čl. 21 odst. 4 prováděcího 
nařízení (EU) č. 809/2014, se zvířata, která jsou potenciálně 
způsobilá k poskytnutí podpory a která nejsou řádně identifikována 
nebo evidována v systému identifikace a evidence zvířat, považují za 
zvířata, u nichž byl zjištěn nesoulad, a to bez ohledu na jejich status, 
pokud jde o plnění požadavků způsobilosti podle čl. 53 odst. 4 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.  
4. Zakládá-li se výpočet celkové výše podpory, na niž má příjemce v 
rámci režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci 
tohoto opatření podpory v daném roce podání žádosti nárok, na počtu 
dnů, během nichž se zvířata, která splňují podmínky způsobilosti pro 
poskytnutí podpory, nachází v zemědělském podniku, provede se 
výpočet počtu zvířat, u nichž byl zjištěn nesoulad podle odstavců 1 a 
2, rovněž na základě počtu dní, během nichž se zvířata nachází v 
zemědělském podniku.  
V případě zvířat, která jsou podle odst. 3 druhého pododstavce 
potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory, se výpočet počtu zvířat, 
u nichž byl zjištěn nesoulad, provede na základě počtu dní, během 
nichž lze zvířata považovat za způsobilá pro poskytnutí podpory. 
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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 (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 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, ve 
znění nařízení vlády v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1393 ze dne 4. 
května 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014, 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 (32014R0807) 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. 809/2014 (32014R0809) 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, 
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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
 

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 
životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 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 dne 9. července 2014. Evropskou komisí byl tento 
dokument schválen dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001. Nařízení 
vlády zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření 
dobré životní podmínky zvířat na základě žádostí o dotaci podaných v předchozích letech.  

 
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 nařízení vlády je úprava a zjednodušení podmínek 

při podávání žádostí o poskytnutí dotace na toto opatření v rámci Jednotné žádosti. Úpravou 
postupů při výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení podmínek způsobilosti řešit snížení 
četné chybovosti, která byla zjištěna v rámci dosavadní aplikační praxe při administraci 
žádostí podaných v předchozích letech. Jsou upraveny podmínky při podávání Jednotné 
žádosti s využitím ustanovení čl. 21 odstavce 3 a 4 nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
V návaznosti na tuto úpravu je zpřesněna definice způsobilého zvířete pro stanovení výše 
dotace a odstraněna povinnost podávání a administrace náhradových žádostí pro dojnice. 
  

Dalším cílem je odstranění nedostatků v procesu administrace, které ukázala dosavadní 
aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí v předchozích letech. 

 
Poslední úprava souvisí s aplikací čl. 75 odstavce 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1306/2013, kde se uvádí, že platby příjemcům, mimo jiné na opatření Dobré 
životní podmínky zvířat, na žádosti podané od roku 2018 se vyplatí do 30. června 
následujícího kalendářního roku.   

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské unie pro poskytování 

podpor podle PRV 2014-2020 a národní právní předpisy umožňující provádění opatření 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, 

 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,  
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 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 pozdějších předpisů. 

 
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. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů, které chovají hospodářská zvířata 

(skot a prasata) při dodržení příslušného způsobu chovu vymezeného 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. 
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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 o zemědělství 
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“). 
 

Cílem předkládaného návrhu je snížení administrativní zátěže žadatelů a snížení 
chybovosti při podávání žádosti o poskytnutí dotace a v průběhu administrace nařízení vlády 
na základě zkušeností z předchozích let.  

 
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. 
 
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 upravuje podmínky jednoho z opatření PRV 2014-2020, který byl 

schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
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 
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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.  

 
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 
 

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu 
uvedeného v PRV 2014-2020, který byl schválen vládou České republiky a Evropskou 
komisí dne 26. 5. 2015. Toto opatření je částečně financováno z finančních prostředků 
převedených z 1. pilíře Společné zemědělské politiky v 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. Dále 
podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou všechna opatření PRV 
2014-2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou sazbou ve výši 
maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky rozhodla usnesením 
č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. Dne 20. srpna 2015 
vláda České republiky usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných zdrojů na 
35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014-2020 je předmětem 2. modifikace PRV 
2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 
22. 6. 2016.  

 
Alokace finančních prostředků opatření dobré životní podmínky zvířat v letech 2014-

2020 je v PRV stanovena ve výši 133,334 mil. EUR celkových veřejných výdajů. Míra 
kofinancování tohoto opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 50 %. 
 

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.  
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Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, nejsou předpokládány. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 

 
 
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.  

 
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. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, 

nejen s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bez 
požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
K bodu 1:  

Legislativně technickou úpravou se upravují názvy jednotlivých podopatření v souvislosti 
s jednoznačným vymezením druhů a kategorií hospodářských zvířat, na které jsou 
poskytovány dotace. 

Vymezuje se období stanovené pro plnění podmínek opatření dobré životní podmínky 
zvířat, a to od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 
do 31. května následujícího kalendářního roku, včetně zavedení zkratky používané dále 
v textu nařízení vlády.  

 
K bodu 2: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 1.  
 

K bodu 3: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 1.  

 
K bodu 4: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 1.  
 
K bodu 5: 

V souvislosti s novelizačním bodem 6 se jedná o legislativně technickou úpravu. 
 
K bodu 6: 

Nově se vkládají odstavce 3 a 4, ve kterých je definována způsobilost dojnice pro 
stanovení minimálního počtu dojnic pro poskytnutí dotace v návaznosti na údaje vedené 
v ústřední evidenci, včetně stanovení lhůt pro režim hlášení jednotlivých změn.   
 
K bodům 7 a 8: 

Na základě zkušeností s administrací opatření v minulých letech se doplňuje změna 
rozměrů trvalého objektu pro účely vyhotovení nového osvědčení pro aktuální rok.  

 
K bodu 9: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 1.  
 
K bodu 10 a 11:  

Úprava termínů hlášení souvisí s aplikací čl. 75 odstavce 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ve kterém je stanoveno, že platby příjemcům mimo 
jiné na opatření Dobré životní podmínky zvířat na žádosti podané od roku 2018 se vyplatí do 
30. června následujícího kalendářního roku.  Stávající znění nařízení vlády neumožňovalo 
zahájit výplaty dotací dříve než 1. července následujícího kalendářního roku. 
 
K bodům 12, 13, 15 a 16: 

Na základě využití ustanovení čl. 21 odstavec 3 a 4 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, 
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, se zrušuje povinnost deklarace jednotlivých 
identifikačních čísel dojnic, které jsou předmětem dotace.  

Změna systému v podávání žádosti spočívá v tom, že žadatel v žádosti o dotaci bude 
deklarovat pouze hospodářství a trvalé objekty na nich, kde jsou chovány dojnice, nebude 
nutné deklarovat konkrétní dojnice (registrační čísla), které budou v průběhu administrace 
přiřazovány přímo z databáze ústřední evidence. Předností nově zavedeného 
administrativního sytému je, že nebude nutné podávat změnové ani náhradové žádosti. 
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Změna bude aplikována na všechna podopatření cílená do sektoru dojeného skotu. 
Dotace se poskytne na minimální počet dojnic chovaných na deklarovaném hospodářství.  

V rámci Integrovaného zemědělského registru (dále jen „IZR“) je sledován denní počet 
dojnic v ústřední evidenci, přičemž minimální počet bude vyhodnocen po ukončení 
retenčního období. Dále je v rámci IZR sledován rovněž minimální počet způsobilých dojnic 
(tj. dojnic, které splňují definici způsobilosti podle nového § 6 odst. 3 a 4). 

V případě, že na konci retenčního období bude zjištěn rozdíl mezi minimálním počtem 
dojnic chovaných na hospodářství a minimálním počtem způsobilých dojnic chovaných na 
hospodářství, bude tento rozdíl vyhodnocován v rámci tzv. předeklarace (čl. 31 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014). Dojnice, u kterých bude nahlášena vyšší 
moc a tato vyšší moc i uznána Fondem, bude zohledněna v minimálním počtu chovaných 
dojnic. 
 
K bodům 14 a 19: 

V souvislosti se změnou systému při podávání žádostí o poskytnutí dotace a postupu 
administrace (vypuštění povinnosti deklarovat konkrétní čísla dojnic) a v návaznosti na 
novelizační bod 6 se upravuje stanovení počtu velkých dobytčích jednotek, na který Fond 
poskytne dotaci. 

 
K bodu 17: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu tak, aby se závětí vztahovalo na obě písmena 
odstavce.  

 
K bodu 18: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 15.   
 

K bodu 20: 
V návaznosti na změny systému při podávání žádostí o poskytnutí dotace a postupu 

administrace (vypuštění povinnosti deklarovat konkrétní čísla dojnic) se zrušuje nahrazování 
zvířat uváděných žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace, čímž se podstatně sníží 
administrativní zátěž žadatelů i Fondu a následně prováděných kontrol.  
 
K bodu 21: 

V návaznosti na novelizační bod 6, kde se zavádí legislativní zkratka pro způsobilé 
dojnice, se upřesňuje způsob výpočtu dotace.  
 
 
K bodu 22: 

V souvislosti se změnou systému při podávání žádostí o poskytnutí dotace a postupu 
administrace a v návaznosti na novelizační bod 6 se upřesňuje stanovení rozdílu mezi 
počtem zvířat způsobilých a zjištěných a dále se člení na stanovení tohoto rozdílu zvlášť pro 
podopatření na dojnice a pro podopatření na prasata. 

  
K bodu 23: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na novelizační bod 15.  
 

K bodu 24: 
V návaznosti na změny v postupu administrace (vypuštění povinnosti deklarovat 

konkrétní čísla dojnic) se zrušuje ustanovení o snížení dotace při ukončení březosti dojnice 
po stanoveném termínu.  
 
K Čl. II – přechodné ustanovení 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2015 
až 2017 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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K Čl. III - účinnost: 
Stanovuje se doba účinnosti na 1. března 2018 s ohledem na příjem žádostí 

o poskytnutí dotace, resp. potřeby promítnutí a nastavení změn pro administrativní 
a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 


