
1 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IX. 

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

 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 58566/2016-MZE-12154, ze dne 10. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 2. prosince 
2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. Upozorňujeme, že úpravu obsaženou v § 17, který bude nyní 

obsahovat 16 odstavců, by bylo vhodné rozdělit na více 
ustanovení, a to s ohledem požadavek čl. 39 odst. 2 LPV (max. 6 
odstavců v jednom paragrafu). 

Vysvětleno. 

Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 39 odst. 2 uvádějí, 
že „V paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být 
obsaženo více jak 6 odstavců, …“. V tomto případě 
považujeme za srozumitelnější ponechat danou právní 
úpravu v jednom paragrafu. 

2. K Odůvodnění – na straně 4 se uvádí, že celková alokace 

finančních prostředků na opatření dobré životní podmínky zvířat 
v letech 2014-2020  je v PRV stanovena ve výši 133,334 mil. EUR 
celkových veřejných výdajů. Doporučujeme doplnit text příslušné 
části odůvodnění informací o předpokládané výši čerpání 
finančních prostředků na tato opatření v roce 2017. 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K názvu návrhu nařízení vlády: 

Doporučujeme upravit v názvu návrhu nařízení část: 
„o podmínkách dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat“ 
za „o podmínkách dotací na opatření dobrých životních podmínek 
zvířat.“ Současný název nařízení je chybný a není v souladu ani 
s čl. 33 nařízení 1305/2013, který hovoří o podpoře „dobrých 
životních podmínek zvířat“. 

Vysvětleno. 

Název nařízení vlády je v souladu s názvem opatření 
uvedeném v Programu rozvoje venkova na období 2014-
2020, schválném vládou ČR. V čl. 33 nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 se hovoří o 
podpoře „dobrých životních podmínek zvířat v rámci 
tohoto opatření“.  
Toto nařízení Evropského Parlamentu a Rady stanovuje 
jednotlivá opatření pro rozvoj venkova, viz čl. 13 a 
následující. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 5 – k § 17 odst. 15: 

Doporučujeme z daného ustanovení vypustit slova „na 
podopatření“, neboť jsou matoucí. Samotné podopatření zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je upraveno v § 2 písm. 
c) předmětného nařízení. V § 11 odst. 1 písm. a) je upravena 
pouze jedna z náležitostí žádosti o poskytnutí dotace. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 6 a 7 – k přílohám: 

Navrhujeme v daných novelizačních bodech nahradit slova „se 
slovy“ slovy „s nadpisem“. V případě zachování stávajícího znění 
by vyplývalo, že slova „Data zápisu“ by se měla vyskytovat na 
každém řádku nově doplňovaného sloupce. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K platnému znění: 

 Doporučujeme pro větší přehlednost do platného znění rovněž 
doplnit zamýšlené úpravy v přílohách č. 3 až 7 (čl. I body 6 a 7 
návrhu). 

Akceptováno. 

Text platného znění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
1. Definice problémů 
Doporučujeme přepracovat tuto pasáž, neboť ji nelze považovat za 
definici problému. Doporučujeme uváděné cíle přesunout do 
pasáže týkající se cíle návrhu právního předpisu. 
Odůvodnění: Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
má předkladatel popsat existující problém, který má být řešen, a 
jeho příčiny, a to na základě analýzy právního a skutkového stavu. 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. Konzultace a zdroje dat 

Doporučujeme upravit popis konzultací. 
Odůvodnění: Konzultace jsou povinnou součástí RIA. Nicméně se 
jedná o konzultace, které probíhají s dotčenými subjekty za účelem 
zpracování návrhu příslušné právní úpravy. Závěrečná zpráva RIA 
by neměla obsahovat popis procesu meziresortního 
připomínkového řízení, ale popis procesu konzultací, který 
meziresortnímu připomínkovému řízení předcházel, a v rámci 
kterého předkladatel rovněž identifikoval dopady navrhované 
regulace. 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Předkladatel nepostupoval u bodů 1. až 3. Čl. I podle přílohy č. 5 

LPV a ani nepřiložil srovnávací tabulky ve vztahu k relevantním 
předpisům EU. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Materiál byl doplněn a uveden do souladu s přílohou č. 5 
LPV. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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 2. K Čl. II – Přechodná ustanovení: 

Dle navrhované úpravy se řízení o žádostech o poskytnutí dotace 
zahájená v roce 2015 dokončí ve znění nařízení vlády č. 74/2015 
Sb. účinném přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného nařízení 
vlády, kdežto řízení zahájená v roce 2016 ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády. 
Z navrhované úpravy tedy vyplývá, že příznivější postup podle 
navrhované úpravy § 17 odst. 10, 14 a 16 bude aplikován pouze 
v řízeních o žádostech o poskytnutí dotace zahájených v roce 
2015. Bez bližšího odůvodnění se takový postup jeví jako 
zakládající nerovné zacházení mezi žadateli o dotaci, kteří svoji 
žádost podali v roce 2015 a žadateli, kteří ji podali v roce 2016. 
Je nutné navrhovanou úpravu řádně odůvodnit, co se týče 
nerovného zacházení, nebo změnit.   

Dále z navrhované úpravy bodu 2. vyplývá, že úprava § 17 odst. 
15, která se jeví jako přísnější vůči žadateli, bude aplikována 
zpětně na situace vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
navrhovaného nařízení vlády. Takový postup je v rozporu se 
zásadou zákazu retroaktivity v případě trestního i administrativního 
postihu, kdy žádný právní akt nemůže založit nebo zpřísnit trestní 
či jinou sankční odpovědnost těch, kteří jednají v rozporu s jeho 
ustanoveními, jestliže je tento právní předpis vyhlášen nebo 
nabude účinnosti až po okamžiku relevantního jednání (viz body 41 
až 44 rozsudku C – 331/88 Fedesa a body 220 a 221 rozsudku T – 
23/99 LRAF).  
Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu se zásadou 
zákazu retroaktivity v případě trestního i administrativního 
postihu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Na základě připomínek vznesených v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení, a to zejména z důvodu doplnění 
dalších novelizačních bodů, došlo k úpravě přechodných 
ustanovení, kdy vybraná ustanovení předkládaného návrhu 
novely nařízení vlády budou použita již na žádosti podané 
v roce 2016 a vybraná ustanovení, zejména ta, která mají 
negativní dopad na žadatele, se budou týkat až žádostí 
podávaných v roce 2017. 
Přechodná ustanovení byla formulována tak, aby doposud 
nezadministrované žádosti o poskytnutí dotace podané v roce 
2015 byly posuzovány pro všechny žadatele shodně – tedy 
rovným přístupem.  
Ustanovení § 17 odst. 10, 14 až 16 jsou pro žadatele 
příznivější, a proto pro žádosti, které byly podány v rámci 
administrace dotace v roce 2016 a budou vyhodnocovány po 
uplynutí doby závazku, tedy po 31. 5. 2017, budou platit tato 
příznivější sankční ustanovení.  
Úpravy § 17 odst. 10, 14 a 16 rozvolňují, resp. odstupňují 
sankční systém, případně zvyšují limitní počet zvířat pro 
udělení sankce.  
Úprava § 17 odst. 15 umožňuje poskytnutí alespoň snížené 
dotace pro suchostojnou krávu, která se z fyziologického 
důvodu neotelila v předpokládaném požadovaném termínu od 
1. července do 30. listopadu [podle § 11 odst. 1 písm. a)], 
avšak doba porodu připadla až na období od 1. do 15. 
prosince příslušného kalendářního roku. Doposud byla tato 
suchostojná kráva považována za nezpůsobilou, a nebylo 
možné na ni poskytnout žádnou dotaci. 
Všechny tyto změny jsou provedeny ve prospěch žadatele a 
nedochází tím k nerovnému zacházení ani retroaktivitě. 
Pro úplnost předkladatel dodává, že v tomto smyslu bude 
doplněno odůvodnění jednotlivých novelizačních bodů a 
přechodného ustanovení. 

Rozpor byl odstraněn. 
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 3. K Čl. I bod 6. a 7. – doplnění sloupce „Datum zápisu“ do 
relevantních tabulek 

Jelikož většina tabulek obsahuje místo pro zápis více jak jednoho 
provedení úkonu, pouhé doplnění odstavce „Datum zápisu“ bude 

zmatečné (nemusí být jasné, ke kterému provedení úkonu se 
jednotlivé datum vztahuje). 
Doporučujeme navrhovanou zpřesnit v tom směru, aby bylo jasná 
provázanost mezi jednotlivým provedením úkonu a datem jeho 
zápisu.  

Akceptováno. 

Upraveno ve smyslu připomínky. Celý sloupec se bude 
nazývat „Datum zápisu“. Vzhledem k nutnosti kontrolovat 
plnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. d) je nezbytné, 
aby každý provedený zápis do tabulky byl opatřen datem 
tohoto zápisu. Pro jednoznačný výklad a srozumitelnost 
novelizačních bodů 6. a 7. budou do textu platného znění 
doplněny přílohy 3 až 7 s upravenými tabulkami. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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Agrární komora  1. Obecně:  

U veškerých podkladů, u kterých je to možné, žádáme využít 
hlášení z Centrální evidence v Hradišťku (případ Slovenska) nebo 
alespoň vyjít z průměrných stavů za období – snížila by se tímto 
opatřením vysoká administrativní náročnost pro zemědělské 
podniky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Pro potřeby administrace opatření DŽPZ je plně využíván 
Integrovaný zemědělský registr (IZR), který zpracovává 
data vedená v ústřední evidenci zvířat (ČMSCH). 
IZR slouží k evidenci hospodářských zvířat, evidenci 
chovatelů a jejich hospodářství, na nichž jsou tato zvířata 
chována. V tomto registru se eviduje nejen stav zvířat, 
ale i veškerý pohyb těchto zvířat, tedy nákup, prodej, 
převod mezi jednotlivými chovateli a jejich 
hospodářstvími, jakož i narození a úhyn těchto zvířat a je 
datovým zdrojem pro administraci jednotné žádosti, tedy 
i opatření DŽPZ. Každý žadatel, který má zřízen přístup 
do Portálu farmáře, má přístup do IZR. Pro přípravu 
Jednotné žádosti vstupuje žadatel do této aplikace právě 
přes Portál farmáře.  
V rámci IZR je žadatelům k dispozici předtisková 
aplikace, která čerpá data z registru a slouží k vytvoření 
datové sady pro podání dotačních žádostí, mimo jiné i na 
opatření DŽPZ. 
Každý žadatel zde má možnost si generovat datovou 
sadu pro jednotlivá podopatření DŽPZ. Tyto datové sady 
se generují na základě legislativních podmínek 
stanovených pro jednotlivá podopatření. Žadateli jsou 
nabízena v systému IZR jen ta zvířata, která jsou 
způsobilá pro platbu (tzn., jedná se o dojnice v systému 
chovu dojeném, které se nacházejí na hospodářství 
žadatele, které si žadatel vybral pro plnění podmínek 
tohoto dotačního titulu atd.). 
Dále je v rámci IZR žadateli nabízena také předtisková 
aplikace pro změnové žádosti (viz vypořádání k bodu 3). 
Pro podávání žádostí a následnou administraci 
podopatření cílených do sektoru skotu je od roku 2018 
diskutována možnost přímého využití údajů IZR, resp. 
ústřední evidence, která však s sebou přinese i nutnou 
změnu stávající legislativy, a to nejen tohoto nařízení 
vlády. 
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2. K Příloze 3: 
Požadujeme z textu pod první tabulkou vypustit „uvedené na 
Seznamu DDD“ 
Odůvodnění: V zemědělských provozech se používají i jiné účinné 
preparáty (např.  spot-on) s širším spektrem působnosti (např. i na 
klíšťata, vši a jiné). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Pro účely tohoto podopatření je žadatel povinen použít 
přípravky uvedené na seznamu DDD přípravků 
schválených Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Na stránkách ÚSKVBL v 
záložce biocidy je tento seznam, který je průběžně 
během roku aktualizován, zveřejněn. Žadatel má za 
povinnost řídit se návodem k použití, který je uveden u 
každého přípravku a jeho součástí je také časová 
aplikace u každého přípravku. Z důvodu 
kontrolovatelnosti účinnosti podopatření není možné 
rozvolnit výčet prostředků a přípravků a zahrnout např. 
obecně přípravky s repelentním účinkem. Pokud chovatel 
používá přípravky pouze na tělo zvířat, např. formou 
spotonů, sprejů, pudrů apod., je umožněna jejich 
kombinace s jinými schválenými přípravky, není však 
možné, při jejich výhradném použití, poskytnout dotaci v 
rámci tohoto podopatření. 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 14 odst. 3: 
Slovo …. průběžně … požadujeme vyjmout. 

Odůvodnění: V současné době se každý týden podává hlášení se 
všemi doklady, což je pro řadu podniků velmi administrativně 
náročné. Navrhujeme podat jedno hlášení po skončení 
retenčního období bez krácení dotace. Dále požadujeme možnost 
podání elektronického hlášení změnové žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Oznamování o nahrazování zvířat je nezbytné provádět 
průběžně, a to pro zajištění relevantního prokázání 
plnění stanovených podmínek daného podopatření ze 
strany žadatele v průběhu retenčního období, zejména 
pak v případě kontroly na místě. Elektronické podání 
změnové žádosti je již v rámci opatření Dobré životní 
podmínky zvířat umožněno, a to s využitím Portálu 
farmáře.   
Po podání dotační žádosti je deklarace dotační žádosti 
(viz vypořádání k bodu 1) porovnávána na základě 
replikace dat se stavem zvířat v ústřední evidenci. 
V případě, že u zvířete je zjištěn nesoulad (např. 
deklarované zvíře uhynulo) - žadateli je zobrazeno toto 
zvíře v systému IZR jako zvíře s problémem. Žadatel má 
možnost u zvířete zvolit si z nastavené nabídky 
(nahrazení zvířete, vyřazení zvířete nebo ohlášení vyšší 
moci) a poté se automaticky předvyplní příslušný 
formulář SZIF, který žadatel ze systému IZR odešle 
přímo na Portál farmáře SZIF, kde dokončí jeho podání. 
Po zpracování formuláře na straně SZIF je žadateli v IZR 
zobrazen aktuální stav zvířat na deklaraci. 
Pro úplnost dodáváme, že možné diskutované úpravy 
administrace podopatření cílených do sektoru skotu od 
roku 2018 budou zohledněny i v případě podávání 
změnových žádostí. 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. § 10 odst. 2 písm. b): 

Navrhujeme možnost aplikace i přímo na zvířata. 
Odůvodnění: Není jasno, zda žadatel provádí desinsekci ve všech 
objektech nebo aplikuje přípravek přímo na zvířata či kombinace 
obou možností. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Újma chovatele je spočítána na určitý počet aplikací 
chemického přípravku, případně nasazení biologického 
materiálu. Pro účely tohoto podopatření je žadatel 
povinen použít přípravky uvedené na seznamu DDD 
přípravků schválených Ústavem pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Z důvodu 
kontrolovatelnosti účinnosti podopatření není možné 
rozvolnit výčet prostředků a přípravků a zahrnout např. 
obecně přípravky s repelentním účinkem.  
Obě uvedené metody regulace nežádoucího hmyzu 
(chemická a biologická) lze kombinovat (tak, aby nedošlo 
k vzájemnému negativnímu ovlivnění požadovaného 
účinku) na jednom objektu, žadatel si však na žádosti 
vybírá pouze jednu metodu a její podmínky striktně 
dodržuje.  
Pokud chovatel používá přípravky pouze na tělo zvířat, 
např. formou spotonů, sprejů, pudrů apod., je umožněna 
jejich kombinace s jinými schválenými přípravky, není 
však možné, při jejich výhradném použití, poskytnout 
dotaci v rámci tohoto podopatření.  
Rozpor byl odstraněn. 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 11 odst. 1: 

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam 
b) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých 
objektů, ve kterých budou dojnice podle písmene a) chovány 
žadatelem v průběhu retenčního období, 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava umožní jednoznačně 
identifikovat, zda je nutné žadateli vystavit nové Osvědčení 
parametrů (viz § 7 NV) ze strany Státní veterinární správy (v rámci 
realizace delegované kontroly). 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. K § 12 odst. 2 písm. c): 
„c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů; 
stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni 
narození,“ 

Odůvodnění: V rámci přechodných ustanovení by mělo být řešeno, 
jakých žádostí se navrhovaná změna dotýká. Změnu je vhodné 
vztáhnout na žádosti přijaté v roce 2016 a dále. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K § 17 odst. 6: 

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek 
stanovených v § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 11 
odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v 

§ 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci daného podopatření pro 
uvedené hospodářství sníží o 3 %. 
Odůvodnění: Na upravenou podmínku § 11 odst. 1 písm. b) je 
nutné navázat sankci za nesplnění podmínky. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky ve znění: 
„(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z 
podmínek stanovených v § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 
1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c), § 

12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v 
rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství 
sníží o 3 %.“ 
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4. K § 17 odst. 15: 
Odstavec 15 žádáme vypustit, neboť dle našeho názoru neřeší 
problém s přenášením a porodem zvířat po konci retenčního 
období. Žadatelé budou do žádosti deklarovat zvíře, které má 

porodit do 15. 12. a nikoli do 30. 11. 
 
SZIF tuto připomínku uplatnil již v rámci VPŘ, nicméně vypořádání 
MZe nevyvrátilo námi uvedené konstatování. 
 
Nerozumíme větě „Výše sazby dotace odráží skutečnost, že 
retenční období je stanoveno pouze do 30. 11.; oproti roku 2015 
bylo pro rok 2016 zkráceno retenční období z 1. 6. - 31. 12. na 1. 6. 
- 30. 11., zároveň ale došlo k navýšení sazby dotace z 52 
EUR/VDJ na 63 EUR/VDJ.“ Viděno logikou argumentace MZe by 
mělo dojít ke snížení sazby pro dané podopatření, jelikož počet 
krav, které podmínky podopatření splní, bude oproti stávajícímu 
stavu vyšší. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Úpravou v navrhovaném odstavci 15 předkladatel 
reaguje jak na zkušenosti s administrací žádostí roku 
2015 a tak na požadavky zemědělské veřejnosti, neboť 
dojnice, která se neotelí v požadovaném termínu, není 
způsobilá pro poskytnutí dotace.  
Pokud se jedná o tvrzení, že žadatelé budou v rámci 
žádosti deklarovat zvířata, u kterých předpokládají 
otelení až v období od 1. 12. do 15. 12., je nutné 
upozornit na skutečnost, že v rámci předtiskové aplikace 
budou i nadále nabízena pouze zvířata 
s předpokládaným datem porodu do 30.11. Jedná se 
pouze o výjimečné případy, kdy z fyziologických důvodů 
dojde k otelení se zpožděním v řádu několika dnů. 
Předkladatel neočekává nárůst počtu deklarovaných 
zvířat.  
Pokud se jedná o zmiňované navýšení sazby dotace, 
bylo toto možné v důsledku zkrácení retenčního období. 
Zkrácením retenčního období došlo ke snížení počtu 
způsobilých suchostojných krav, což umožnilo zvýšit 
míru kompenzace vypočtené újmy. V případě, že by 
např. došlo k zpětnému posunutí data porodu a s tím 
spojeného prodloužení retenčního období, mělo by toto 
za následek, nárůst počtu způsobilých suchostojných 
krav, který by zpětně vyvolal nutnost snížení míry 
kompenzace újmy.  
Rozpor byl odstraněn. 

5. K § 17 odst. 16: 

Návrh změny navazuje na možnost danou čl. 31 odst. 2 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v platném znění. 
Nicméně není zcela zřejmé, že se „jinými druhy než druhy uvedené 
v čl. 30 odst. 4 a 5“ mohou rozumět i selata, resp. prasata. Existuje 
tak riziko, že selata/prasata pod danou „definici“ nespadají a limit 
pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace by tak 
neměl být navýšen na 15 selat. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že dikce nařízení Komise č. 640/2014 
v platném znění nevylučuje, že jinými druhy než druhy 
uvedenými v čl. 30 odst. 4 a 5 mohou býti i odstavená 
selata.  
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Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.   

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 3. června 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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