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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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNATDFVNOC)



7 

 

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. 
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