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VII. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

§ 17 odst. 14, 
15, 16 

§ 17 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a 

snížení nebo neposkytnutí dotace  
 

(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 Fond 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 na podopatření 
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 velkou dobytčí 
jednotku takové dojnice. 
 
(16) 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 písm. 
e) je 15 odstavených selat. 
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článek 77 

odst. 1, 3 a 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 30 
odst. 1 až 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Článek 77  

Uplatnění správních sankcí  

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

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

4. Správní sankce mohou mít jednu z těchto forem:  

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

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

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

 
Článek 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. 
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článek 31 

 
 

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 
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 
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 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 
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 
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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 
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. 1306/2013 
(32013R1306) 

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

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