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

 
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. 61938/2017-MZE-12154, ze dne 23. listopadu 2017, s termínem dodání stanovisek do 14. prosince 
2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. V Předkládací zprávě a v Odůvodnění na str. 1 se uvádí 
„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.“ Toto 
souvětí, tak jak je nyní formulováno, nedává smysl. 
Doporučujeme jej upravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Dále je třeba řešit snížení četné chybovosti, která byla 
zjištěna v rámci dosavadní aplikační praxe při 
administraci žádostí podaných v předchozích letech. 
Z tohoto důvodu je navrhována úprava postupů při 
výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení podmínek 
způsobilosti.“. 

2. K bodu 1:  
Není nám jasný smysl použití slova „titul“ v § 2 odst. 1 písm. d) bod 
1 a 2 – doporučujeme zvážit vypuštění. Dále doporučujeme prověřit 
vhodnost použití spojky „a“ v § 2 odst. 1 písm. d) mezi body 1 a 2, 
kde by bylo možno vzhledem ke slučovacímu významu této spojky 
dovozovat, že podopatření „zlepšení životních podmínek chovu 
prasat“ musí zahrnovat jak zlepšení životních podmínek pro 
prasničky, tak zlepšení životních podmínek pro prasnice. Není nám 
jasné, zda toto je záměr předkladatele. 

Vysvětleno. 
Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat 
je rozděleno na tituly pro prasničky a prasnice. U 
jednotlivých titulů jsou stanoveny rozdílné podmínky a 
toto rozdělení je zohledněno i v následném znění 
nařízení vlády. 
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3. K bodu 6: 
Zavedení legislativní zkratky v neoznačené části § 6 odst. 3 
a rozšiřování jejího významu v § 6 odst. 4 nepovažujeme 
z legislativního hlediska za příliš vhodné. Doporučujeme tuto 
legislativní zkratku nezavádět, ustanovení § 6 odst. 3 a 4 spojit 
do jednoho odstavce, který vymezí, co se pro podopatření podle 
§ 2 odst. 1 písm. a) a c) považuje za způsobilou dojnici 
(a to takovým způsobem, neobsahoval tzv. závětí). V dalším textu 
pak používat pojem „dojnice způsobilá podle § 6 odst. 3“. 

Vysvětleno. 
V návrhu znění nařízení vlády je využito ustanovení 
čl. 21 odst. 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. Tímto ustanovením je 
umožněno členským státům zavést a využít postupy, 
jejichž pomocí mohou být údaje obsažené v počítačové 
databázi zvířat (dále jen „IZR“) využity pro účely 
podávání a administrace žádosti o poskytnutí dotace.   
Vzhledem k tomu, že žadatel v žádosti o dotaci již 
nebude deklarovat konkrétní registrační čísla dojnic, je 
zapotřebí jednoznačně definovat zvířata, která budou 
z IZR systémově (SW kontrolou) vybírána pro svou 
způsobilost. V § 6 odst. 3 jsou stanoveny podmínky, 
které dojnice musí splňovat pro tento prvotní výběr, tzn., 
že obsahuje informace, které lze zjistit z počítačové 
databáze IZR. V § 6 odst. 4 je pak stanovena výjimka pro 
výběr způsobilých dojnic chovaných žadatelem na 
deklarovaném hospodářství v rámci retenčního období, 
kterou lze zjistit až následným doložením příslušných 
dokladů o účasti dojnice na svodu podle veterinárního 
zákona. Evropskou legislativou, konkrétně v čl. 30 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
640/2014 je dále definován pojem zjištěné zvíře jako 
základ pro výpočet dotace. Dotace se poskytne na 
minimální denní počet VDJ zjištěných dojnic stanovený 
na základě minimálního denního počtu VDJ dojnic 
způsobilých chovaných na deklarovaném hospodářství 
při vyhodnocení po ukončení retenčního období.  
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 podle čl. 31 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014. Z tohoto důvodu považuje předkladatel za 
nezbytné zavést legislativní zkratku. 
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4. K bodu 12:  
Na konci věty slovo „slova“ nahradit slovem „slovo“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 14: 
Odstranit slova „v §“ před číslovkou „10“. 

Akceptováno. 
Text 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. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  
 

1. K bodu 1: 
V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„LPV“) doporučujeme v první větě návrhu § 2 odst. 2 slova 
„odstavce 1“ nahradit slovy „odst. 1“. 

Neakceptováno. 
Zkratka „odst.“ se použije v případě, odkazuje-li se na 
ustanovení jiného paragrafu. V tomto případě je 
odkazováno na odstavec v témže paragrafu. 

2. K bodu 12: 
Doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „slovo“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 17: 
V souladu s čl. 45 odst. 1 LPV doporučujeme na konci odstavce 
návrhu § 11 odst. 2 slova „odstavce 1“ nahradit slovy „odst. 1“. 

Neakceptováno. 
Zkratka „odst.“ se použije v případě, odkazuje-li se na 
ustanovení jiného paragrafu. V tomto případě je 
odkazováno na odstavec v témže paragrafu. 

4. K bodu 19: 
V souladu s čl. 45 odst. 1 LPV doporučujeme na konci odstavce 
návrhu § 11 odst. 4 slova „odstavce 1“ nahradit slovy „odst. 1“. 

Neakceptováno. 
Zkratka „odst.“ se použije v případě, odkazuje-li se na 
ustanovení jiného paragrafu. V tomto případě je 
odkazováno na odstavec v témže paragrafu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
  

 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 3: 
Navrhujeme text ustanovení revidovat, neboť spojení definice a 
legislativní zkratky považujeme za nevhodné a vlastně i 
nadbytečné. Není totiž důvodu, aby pro předmětné období bylo 
definováno jako „období pro splnění podmínek …“ a zároveň i 
označeno jako „doba závazku“. Doporučujeme proto použít pouze 
druhý zmíněný výraz. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(3) Období pro plnění podmínek opatření dobré životní 
podmínky zvířat trvá 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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2. K čl. I bodu 3 – k § 12 odst. 2 a 4: 
Doporučujeme v daném novelizačním bodě vypustit slova „úvodní 
části ustanovení“ pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 5 – k § 6 odst. 2: 
Navrhujeme novelizační bod v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády uvést ve znění: „V § 6 odst. 2 se slovo 
„způsobilých“ nahrazuje slovy „uvedených zvířat“.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 6 – k § 6 odst. 3: 
Způsob zavedení legislativní zkratky „způsobilá dojnice“ 
nepovažujeme z legislativního hlediska za vhodný, neboť 
zkracován by měl být jednoznačný a významově ucelený text, nikoli 
dlouhá pasáž obsahující alternativy. Je třeba rozlišovat mezi 
definicí a legislativní zkratkou. Doporučujeme proto ustanovení 
přepracovat tak, aby se jednalo o definici způsobilé dojnice.  

Vysvětleno. 
V návrhu znění nařízení vlády je využito 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. Tímto ustanovením je umožněno 
členským státům zavést a využít postupy, jejichž pomocí 
mohou být údaje obsažené v počítačové databázi zvířat 
(dále jen „IZR“) využity pro účely podávání a 
administrace žádosti o poskytnutí dotace.     
Vzhledem k tomu, že žadatel v žádosti o dotaci již 
nebude deklarovat konkrétní registrační čísla dojnic, je 
zapotřebí jednoznačně definovat zvířata, která budou 
z IZR systémově (SW kontrolou) vybírána pro svou 
způsobilost. V § 6 odst. 3 jsou stanoveny základní 
podmínky, které dojnice musí splňovat pro tento prvotní 
výběr, tzn., že obsahuje informace, které lze zjistit 
z počítačové databáze IZR. Události, které jsou uvedeny 
ve dvou pododstavcích § 6 odst. 3, jsou odlišné svým 
významem i způsobem zjištění a mají i jiné lhůty pro 
jejich hlášení do IZR v rámci vyhodnocení způsobilosti 
konkrétního zvířete. Musí být proto uváděny odděleně a 
nelze je tedy spojovat. Zkratku pro způsobilou dojnici je 
třeba vymezit pro účely dalšího administrativního 
postupu (způsobilá vs. zjištěná dojnice pro výpočet 
dotace) a je třeba do ní odděleně zahrnout oba 
pododstavce § 6 odst. 3.  

5. K čl. I bodu 7 – k § 7 odst. 3 písm. a): 
Dle čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme upravit znění novelizačního bodu 7, neboť postačí 
uvést, že za slovo „změně“ se vkládají slova „rozměrů trvalého 
objektu nebo“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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7. K čl. I bodu 17 – k § 11 odst. 2: 
Doporučujeme přepracovat navrhovanou strukturu ustanovení, 
neboť použití středníku není správné. Ten by měl rozdělovat dvě 
relativně samostatné věty, nikoli jedno ucelené sdělení (závětí 
v navržené podobě ani neobsahuje sloveso). Doporučujeme proto 
středník vypustit, případně též ustanovení spojit do jednoho celku a 
nečlenit je na pododstavce. 

Částečně akceptováno. 
Středník byl nahrazen čárkou. Spojením písmen a) a b) 
v souvětí by nebylo zřejmé, že text, který je uveden 
závětí, se týká obou typů výběhu. Přesunem závětí do 
úvodní části ustanovení se úvodní část stane 
nepřehlednou. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučujeme upravit větu druhou a třetí ve 2. odstavci 
předkládací zprávy takto:  
„Úpravou postupů při výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení 
podmínek způsobilosti by mělo být dosaženo snížení četné 
chybovosti, která byla zjištěna v rámci dosavadní aplikační praxe 
při administraci žádostí podaných v předchozích letech. Jsou proto 
upraveny podmínky při podávání Jednotné žádosti s využitím 
ustanovení článku 21 odst. 3 a 4 nařízení Komise (EU) č. 
809/2014.“ 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Dále je třeba řešit snížení četné chybovosti, která byla 
zjištěna v rámci dosavadní aplikační praxe při 
administraci žádostí podaných v předchozích letech. 
Z tohoto důvodu je navrhována úprava postupů při 
výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení podmínek 
způsobilosti.“. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Ke Srovnávací tabulce: 
- Přiložené srovnávací tabulky neobsahují ve sloupci „Číslo 

Sb./ID“ číslo ID novely. 

- Srovnávací tabulka a rozdílové tabulky nejsou vypracovány 
podle vzoru, jak stanoví uváděná Legislativní pravidla vlády a 
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Akceptováno. 
Tabulky byly upraveny podle vzoru, který stanoví 
Legislativní pravidla vlády a Metodické pokyny pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
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2. K odůvodnění materiálu: 
Ve „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami práva Evropské unie, s legislativními 
záměry a s návrhy předpisů Evropské unie“ předkladatel nesprávně 
– nadbytečně hodnotí ústavnost návrhu a jeho soulad 
s mezinárodními smlouvami: „Předložený návrh nařízení vlády je 
v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.“  
Hodnocení ústavnosti návrhu a souladu návrhu 
s mezinárodními smlouvami je nutné z této části vypustit a 
uvést je na jiném místě v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K odůvodnění materiálu: 
Odůvodnění obsahuje výše uvedený výčet nařízení a směrnic EU, 
avšak není zřejmé, ke kterým směrnicím a nařízením je návrh 
přímo implementační a u kterých pouze upravuje materii, jež spadá 
do rozsahu jejich působnosti v širších souvislostech. Skutečnost, 
že je návrh implementační vůči nařízení č. 1305/2013, č. 640/2014, 
č. 807/2014 a č. 809/2014, je možné vyčíst jen z dalších částí 
návrhu (bodové novely, srovnávacích tabulek a rozdílové tabulky).  
V odůvodnění materiálu je třeba výslovně uvést, že se jedná o 
implementaci nařízení č. 1305/2013, č. 640/2014, č. 807/2014 a 
č. 809/2014 a že dalších předpisů EU se návrh dotýká jen 
v širších souvislostech. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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4. K bodu 20. návrhu: 
V bodě 20. návrh počítá se zrušením § 14 nařízení vlády. Toto 
ustanovení je však implementací čl. 30 nařízení č. 640/2014. 
Vzhledem k tomu, že předkladatel zrušení tohoto ustanovení 
nevykazuje v materiálu, důvodové zprávě ani ve srovnávacích 
tabulkách či v rozdílové tabulce, je třeba vyjasnit, zda tímto 
zrušením nedojde ke snížení úrovně implementace a jak bude 
nadále implementace čl. 30 nařízení č. 640/2014 zajištěna.  
Je třeba vyjasnit zachování úrovně implementace po zrušení § 
14 nařízení vlády. 

Akceptováno. 
V návrhu nařízení vlády je využito 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. 
Tímto ustanovením je umožněno členským státům 
zavést a využít postupy, jejichž pomocí mohou být údaje 
obsažené v počítačové databázi zvířat využity pro účely 
žádosti o poskytnutí dotace.  
Změna systému v podávání žádosti spočívá v tom, že 
žadatel v žádosti o dotaci nebude deklarovat konkrétní 
dojnice (registrační čísla), bude deklarovat pouze 
hospodářství a trvalé objekty na nich, kde jsou chovány 
dojnice, 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. Dotace 
se poskytne na minimální počet dojnic chovaných na 
deklarovaném hospodářství.  
Z výše uvedeného vyplývá, že zrušením § 14 nedochází 
ke snížení úrovně implementace, neboť ustanovení čl. 30 
nařízení (EU) č. 640/2014 se uplatňuje v případě, že jsou 
v žádosti o poskytnutí dotace uváděna identifikační čísla 
konkrétních dojnic, na které je žádost podávána. 
Výše uvedené bylo doplněno do zvláštní části 
odůvodnění k bodu 20. návrhu.  
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5. K bodu 24. návrhu: 
Ustanovením § 17 odst. 15 je implementován čl. 77 nařízení č. 
1306/2013. Rovněž v případě zrušení tohoto ustanovení 
předkladatel neuvádí, jaký bude mít tato změna vliv na zachování 
plné implementace unijního práva. Rovněž v tomto případě je tedy 
nutné vyjasnit, zda tímto zrušením nedojde ke snížení úrovně 
implementace a jak bude nadále implementace čl. 77 nařízení č. 
1306/2013. 
Je třeba vysvětlit zachování úrovně implementace po zrušení § 
17 odst. 15 nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Pokud žadatel deklaroval dojnici do žádosti o poskytnutí 
dotace v květnu, mohl počítat pouze s jejím 
předpokládaným datem ukončení březosti do konce 
retenčního období, tj. do 30. 11. příslušného 
kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že pro administraci 
a kontroly v návrhu nařízení vlády jsou využita data z IZR 
pro způsobilé dojnice (viz vysvětlení k připomínce č. 4), 
bude z těchto údajů jednoznačně zjištěno, zda konkrétní 
dojnice ukončila březost do konce retenčního období. 
Stanovení sankce pro ukončení březosti po konci 
retenčního období (od 1. 12. do 15. 12.) se tak stává 
bezpředmětné. Z výše uvedeného vyplývá, že úroveň 
implementace čl. 77 nařízení (EU) č. 1306/2013 zůstává 
nadále zachována. 
Výše uvedené bylo doplněno do zvláštní části 
odůvodnění k bodu 24. návrhu. 

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 

  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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Agrární komora  1. Současnými pravidly je stanoveno, že „Fond rozhodne v rámci 
uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství o:a) snížení 
dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu, 
b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení 
v daném termínu,  
c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení 
v daném termínu, nebo 
d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení 
v daném termínu.“. 

Ačkoli chápeme, že je nutné, jsou výše uvedené pokuty 
nepřiměřeně tvrdé. V případě pozdního zaslání hlášení, se nejedná 
o porušení welfare, který je hlavním cílem celého opatření, ale jen 
o porušení administrativních náležitostí, jejichž funkcí je 
zdokumentování odpovídajících stavů zvířat. Zpoždění hlášení 
žádným způsobem neohrožuje dobré životní podmínky zvířat. Proto 
jsou, podle našeho názoru, takto stanovené sankce nepřiměřeně 
tvrdé. Pokud by podobná výše postihu byla uvedena v obchodní 
smlouvě, pak by ji soud prakticky jistě, podle dřívější judikatury 
Nejvyššího soudu, označil za nepřiměřenou a zrušil. 

I v porovnání se sankcemi v ostatních oblastech jsou postihy 
uvedené v nařízení vlády extrémně vysoké. Při pozdním podání 
přiznání k dani z přidané hodnoty je účtováno 0,05 % denně s 
maximem 5 %. 

Žádáme Vás proto, aby sankce byla stanovena na 
podobné bázi, jak jsou stanoveny v daňové oblasti – za každý 
den prodlení po termínu hlášení 0,05 % z celkové částky 
dotace. 

Neakceptováno.  
Nastavení sankce je vzhledem k závažnosti porušení 
základní podmínky přiměřené. Hlášení jednotlivých 
kategorií prasat do IZR podle nařízení vlády č. 74/2015 
Sb. je základní podmínkou podopatření určených pro 
chovatele prasat a zajišťuje věrohodnost údajů, podle 
kterých jsou poskytovány finanční prostředky do tohoto 
sektoru (povinné hlášení prasat do Ústřední evidence 
rozdělení na jednotlivé kategorie nezohledňuje, a proto je 
nezbytné pro zajištění nastavení a funkce kontrolních 
mechanismů v rámci nařízení vlády č. 74/2015 Sb.). 
Lhůta pro zasílání elektronického hlášení dle § 8, resp. § 
12 a 13 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., je nastavena 
v souladu s  vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 
evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem, kde se v § 53 stanoví, že 
hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a 
přemístění je povinen chovatel hlásit pověřené osobě 
jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího 
kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc. 
Lhůta pro zasílání hlášení podle tohoto nařízení vlády je 
tedy stanovena v délce trvání i nad rámec 
plemenářského zákona.  
Chtěli bychom také upozornit, že znění § 17 odst. 14 
nařízení vlády bylo již na základě připomínek 
zemědělské veřejnosti novelizováno v předchozích 
letech, čímž došlo k většímu rozvolnění sankčního 
systému za podání pozdního hlášení, resp. jeho 
nepodání. Dále bylo pro žadatele zajištěno v rámci SW 
podpory databáze IZR, resp. portálu farmáře pravidelné 
zasílání upozornění na povinnost podávání hlášení o 
stavu jednotlivých kategorií prasat ke stanovenému datu. 
V závěru je třeba uvést, že příjem dotací a s tím spojené 
plnění podmínek nelze srovnávat s uzavřením smlouvy. 
Uzavření smlouvy probíhá na základě smluvního 
ujednání dvou stran, v tomto případě je zcela na 
dobrovolnosti žadatele, jestli o dotaci požádá či nikoliv. 
Pokud ano, je povinen plnit podmínky, které mu z dané 
žádosti vyplývají. 
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2. Druhou oblastí, kde bychom rádi požádali o změnu, jsou hranice 
pro udělování sankce za nedodržení minimálního věku při 
připuštění prasničky. Sankce je ukládána, pokud chovatel nedodrží 
minimální věk u 6 prasniček. V tomto případě již jde o zásadní 
prohřešek proti programu DŽPZ, a proto nezpochybňujeme výši 
sankce, ale způsob, jak je definována hranice porušení. Do 
programu se zapojují diametrálně odlišné podniky s rozsahem 
výroby od několika málo prasnic až po podniky s tisíci prasnic. 
Přitom jsou však hranice pro sankce stanovovány v absolutních 
číslech. To naprosto zanedbává velikost podniku i velikost 
pochybení. Pro srovnání: podnik s 50 prasnicemi zařazuje přibližně 
25 prasniček ročně a dosažení šesti prasniček s nižším věkem tak 
představuje 24 % chybovost. V podniku čítajícím 1000 prasnic je 
podle stejného klíče zařazováno přibližně 500 prasniček ročně a 
chybovost, při šesti kusech připuštěných nesprávně, je 1,2 %.  
Žádáme proto, aby byla tato disproporce upravena uvedením 
hranice v procentech. Náš konkrétní návrh zní: „Zjistí-li Fond, 
že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 
písm. c) maximálně u 2 % prasniček ……“ 
Rádi bychom zdůraznili, že není naším zájmem snižovat standardy 
welfare, které jsou v rámci dotačního titulu podporovány, ale 
odstranit body, které jsou podle našeho názoru nepřiměřené, a 
působí v mnoha případech odstrašivě. Chovatelé se kvůli ní do 
programu ani nezapojí a ve výsledku tedy zhoršují welfare mnohem 
více než výše uvedená pochybení. Jsme přesvědčeni, že i při 
navrhovaných změnách zůstává zachován preventivní účel sankce 
a mohlo by paradoxně dojít ke zlepšení životních podmínek většího 
počtu zvířat. Do programu se podle našeho názoru zapojí větší 
počet chovatelů a tím se zlepší životní podmínky většího počtu 
prasat. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že nastavení sankce je vzhledem 
k závažnosti porušení základní podmínky přiměřené. 
Platná evropská legislativa ukládá, že sankce musí být 
přiměřené, účinné a odrazující. Na základě Vašeho 
příkladu by u 500 prasniček 2 % představovalo chybu u 
10 prasniček, a naopak např. nastavení sankce na 2 % 
v případě 25 prasniček už chyba u 1 prasničky by 
znamenala neposkytnutí dotace. 
Pro menší chovatele by podle Vašeho návrhu nevznikla 
možnost přiměřeného odstupňování sankčního systému, 
které je z pohledu auditních zjištění z minulých let 
nezbytné.  
Dle naší analýzy bylo zjištěno, že procentní vyjádření 
sankce by se projevilo spíše negativně u menších 
chovatelů, přičemž žadatelů s méně než 150 VDJ 
prasniček je přibližně 75 %.  
Rovněž v rámci hlášení do IZR je systém nastaven tak, 
aby upozorňoval chovatele (žadatele) na případné 
administrativní pochybení v hlášení počtu dnů stáří 
zapouštěných prasniček.    

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

K příloze č. 8, část II, tab. 2:  
Žádáme, aby byla tabulka doplněna o další kategorii „ostatní 
kategorie výkrmového skotu“, což by umožnilo chovatelům 
zohlednit i např. výkrmové jalovice, nebo výkrmové volky, kteří se 
do momentálně stanovených kategorií nevchází. 

Vysvětleno. 
Minimální standardy pro ustájení skotu, které je povinen 
chovatel (žadatel) dodržovat, jsou stanoveny v souladu s 
vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech 
pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších 
předpisů. V rámci nařízení vlády nelze stanovovat 
požadavky na ustájení u ostatních kategorií skotu nad 
rámec dané vyhlášky.    

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 2 odst. 2 písm. a): 
(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 zvířat2) (dále jen „ústřední evidence“) 
zaznamenán alespoň 1 porod, 

Odůvodnění: Je zapotřebí upravit číslování odkazů pod čarou, tak 
aby byla souvislá číselná řada. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna by znamenala zrušení poznámky 
pod čarou č. 3 a její nahrazení poznámkou pod čarou 
s číslem, které by navazovalo na poslední označení 
poznámky pod čarou. Z tohoto důvodu považujeme 
navrženou úpravu za přehlednější. 

2. K § 2 odst. 2 písm. b): 
(2) Pro účely opatření dobré životní podmínky zvířat podle 

odstavce 1 se rozumí 
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, 

Odůvodnění: Je zapotřebí zpřesnit podmínku termínu otelení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Stanovení období ukončení březosti v § 2 odst. 2 písm. 
b) vypuštěno. Toto vymezení období ukončení březosti 
bylo doplněno do ustanovení § 11 odst. 4. 
„(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých 
dobytčích jednotek zjištěných 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. a) splňující podmínky stanovené tímto nařízením, a 
které ukončily březost v období od 1. července do 30. 
listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být 
dotace poskytnuta.“. 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 3 odst. 1 písm. c): 
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická 

osoba, která  
c) ke dni podání žádosti a po celou dobu závazku 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 

Odůvodnění: Je zapotřebí doplnit text o „a po celou dobu závazku“. 
Důvodem je povinnost žadatele chovat po celou dobu závazku min. 
5 VDJ dojnic evidovaných v ÚE a tím bylo umožněno přesouvat 
v průběhu závazku dojnice z jednoho hospodářství na druhé. 

Akceptováno částečně.  
Podmínka chovu minimálně 5 velkých dobytčích jednotek 
po celou dobu závazku byla promítnuta do § 6 odst. 1 
písmene e). 

4. K § 5 odst. 2 písm. c): 
(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje  

c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje po celý kalendářní rok 
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, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 48/2017 
Sb.,“), a po celý kalendářní rok na veškeré jím 
obhospodařované zemědělské půdě, a 

Odůvodnění: Navrhujeme: 
z důvodu lepší srozumitelnosti textu přesunout text „po celý 
kalendářní rok“ na začátek daného pododstavce;  
doplnit text „ve znění pozdějších předpisů“, pro sjednocení 
označení legislativy v celém NV; 
odstranit text „na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě“, 
neboť je toto zavádějící. Kontrola podmíněnosti se nevztahuje jen 
na zemědělskou půdu. 

Vysvětleno.  
Přesunutí (resp. vypuštění) textu není předkladatelem 
akceptováno pro zachování jednotného výkladu, neboť 
obdobný text je uveden u všech ostatních nařízení vlády, 
která implementují plošná opatření Programu rozvoje 
venkova.  
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. nebylo doposud 
novelizováno, proto není uvedeno „ve znění pozdějších 
předpisů“ a zavádění legislativní zkratky je v souladu 
s Legislativními pravidly nadbytečné. 
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5. K § 6 odst. 1 písm. d): 
(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,  
d) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném 

úkonu, evidence podle § 10 odst. 2 písm. d) e), § 11 odst. 3 
písm. b) 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). 

Odůvodnění: Navrhujeme upravit odkazy na § 10 a 11, neboť zde 
došlo k přejmenování pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K § 6 odst. 4: 
(4) Za způsobilou dojnici se považuje také dojnice, která se 

účastní svodu podle § 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 
zákon“), který trvá nejdéle 10 dnů. 
Odůvodnění: Navrhujeme zpřesnit název zákona o veterinární péči 
a odkaz, neboť je toto první zmínka o veterinárním zákoně, tím, že 
se podmínka svodu přesunula z § 14 do § 6. 

Vysvětleno. 
V souladu s čl. 63 63 odst. Legislativních pravidel vlády 
lze slovní citaci právního předpisu v případě citace 
zákoníků a jiných obecně známých předpisů použít i bez 
jejich předchozí úplné citace. 

7. K § 7 odst. 3 písm. c): 
(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 
c) žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt podle nařízení vlády 

č. 307/2014 Sb. (dále jen „trvalý objekt“) a tyto trvalé objekty 
nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let. 

Odůvodnění: Navrhujeme doplnit text o „trvalé objekty“ pro 
upřesnění daného textu. 

Vysvětleno. 
Vydání nového osvědčení se vztahuje nejen na trvalé 
objekty, ale i na hospodářství, která nebyla zahrnuta 
v osvědčení z předchozích kalendářních let. Domníváme 
se, že opakování rozvitého podmětu je v jedné větě 
nadbytečné. 
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8. K § 9 odst. 2: 
(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, 
a) 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). 

Odůvodnění: Navrhujeme vypustit podmínku v písm. a), neboť 
místo ní navrhujeme zavést přesněji definovanou podmínku, která 
je uvedena v bodě 3. Návazně na to navrhujeme přejmenovat 
název dalšího pododstavce. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

„(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení 
lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na 
každém z uvedených hospodářství plní podmínky v 
souladu s § 6 a zajistí každé dojnici minimální celkovou 
plochu lehacího prostoru, a to tak, že  
a) 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,  

b) 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  

c) 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).“. 

9. K § 10 odst. 1 písm. c): 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření 

zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic je  
c) uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu 

podle odstavce 2 písm. a) b) pro každý objekt uvedený v 
písmeni b). 

Odůvodnění: Navrhujeme upravit odkaz na písm. a) v závislosti na 
navrhované úpravě v bodě 10. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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10. K § 10 odst. 2: 
(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, 
a)   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,  

b)  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,  
c) 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,  

d) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu s náležitostmi uvedenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení a  

e) 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 se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny. 

Odůvodnění: Navrhujeme vypustit podmínku v písm. a), neboť místo ní 

navrhujeme zavést přesněji definovanou podmínku, která je uvedena v bodě 3. 
Návazně na to navrhujeme přejmenovat název dalších pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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11. K § 11 odst. 1: 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření 

zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam  
a) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých 

objektů, ve kterých budou dojnice podle písmene a) chovány 
žadatelem v průběhu retenčního období,  

a) 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  

b) 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). 

Odůvodnění: Navrhujeme odstranit podmínku deklarování reg.č. 
hospodářství, kde žadatel chová dojnice v průběhu retenčního 
období a návazně na to je zapotřebí přejmenovat názvy 
jednotlivých pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

12. K § 11 odst. 2: 
(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. a)b). 

Odůvodnění: Na základě úpravy provedené v bodě 11 navrhujeme 
přejmenovat daný pododstavec. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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13. K § 11 odst. 3: 
(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do 

výběhu pro suchostojné krávy, jestliže žadatel na každém 
uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. a)b) plní v souladu 
s § 6 následující podmínky:  
a)   chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,  
a)   zajistí suchostojným krávám v období 60 dnů před ukončením 

březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů nepřetržitý 
přístup do výběhu,  

b)   vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem 
do výběhu s náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 k tomuto 
nařízení a  

c)  nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti 
na objekt podle odstavce 1 písm. a)b) byla nastlána v 
minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně 
jiné evidované hospodářské zvíře 3). 

Odůvodnění: Na základě úpravy provedené v bodě 11 navrhujeme 
přejmenovat daný pododstavec. 
Navrhujeme vypustit podmínku v písm. a), neboť místo ní 
navrhujeme zavést přesněji definovanou podmínku, která je 
uvedena v bodě 3. Návazně na to je zapotřebí přejmenovat názvy 
jednotlivých pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

14. K § 11 odst. 4: 
(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. a)b) splňující podmínky stanovené tímto nařízením, které 
ukončily březost v období od 1. července do 30. listopadu 
příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta. 
Odůvodnění: Na základě úpravy provedené v bodě 11 navrhujeme 
přejmenovat daný pododstavec. 
Je zapotřebí zpřesnit odstavec 4 o termín otelení pro suchostojné 
krávy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky (viz připomínka 
č. 2. 
Rozpor byl odstraněn. 
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15. K § 13 odst. 2: 
(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. 

Odůvodnění: Pro zpřehlednění textu a jednotlivých písmen v rámci 
odstavce 2 je zapotřebí odsadit písm. e). 

Akceptováno.  
Text platného znění byl upraven ve smyslu připomínky. 

16. K § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19: 
Odůvodnění: Z důvodu vypuštění § 14 je nutné paragrafy, které po 
něm následovaly přečíslovat 

Neakceptováno. 
V souladu s Legislativními pravidly vlády se paragrafy 
nepřečíslovávají. 

17. K § 17 odst. 1: 
(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené 

hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 
podmínky stanovené v  
a) § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),  
b) § 3 odst. 3 nebo 4,  
c) § 6 odst. 1 písm. d),  
d) § 8 odst. 1,  
e) § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),  
f) § 10 odst. 2 písm. c)a) nebo d),  
g) § 11 odst. 2,  
h) § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo c)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). 

Odůvodnění: Na základě změn provedených v bodech 8, 10 a 13 je 
zapotřebí přejmenovat názvy jednotlivých pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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18. 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. 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 %. 
Odůvodnění: Je zapotřebí přejmenovat název daného 
pododstavce. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

19. K § 17 odst. 7: 
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek 

stanovených v § 10 odst. 2 písm. ba) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 
písm. ba) 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. ba) bodu 1 
nebo 2, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené 
hospodářství neposkytne. 
Odůvodnění: Na základě změn provedených v bodu 10 je zapotřebí 
přejmenovat název daného pododstavce. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

20. K § 17 odst. 8: 
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 

10 odst. 2 písm. b)c) a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 
10 odst. 2 písm. d c), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro 
uvedené hospodářství o 30 %.  
Odůvodnění: Na základě změn provedených v bodu 10 je zapotřebí 
přejmenovat název daných pododstavců. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

21. K § 17 odst. 9: 
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 

písm. e)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. 
Odůvodnění: Na základě změn provedených v bodu 10 je zapotřebí 
přejmenovat název daného pododstavce. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

22. K § 20a: 
§ 20a je zapotřebí celý vyškrtnout, jelikož je bezpředmětný. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky, resp. § 20a byl 
zrušen. 
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23. K § 2 odst. 3: 
(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“). 
Odůvodnění: Pokud se musí v čase dopředu posunout výplata 
podpory a provádění KNM, nelze ponechat zde uvedenou dobu 
závazku. 

Neakceptováno. V návaznosti na povinnost vyplývající z 
ustanovení čl. 75 nařízení (EU) 1306/2013 (vyplacení dotací 
do 30. 6. kalendářního roku následujícího po roce podání 
žádosti) došlo ke zkrácení lhůt pro podávání hlášení, resp. 
změny hlášení denních stavů jednotlivých kategorií prasat do 
IZR, tj. byly navrženy takové úpravy, které by umožnili 
vyplácení dotací před 30. 6. 
Zároveň touto novelou dochází ke změně podávání žádostí na 
podopatření cílená do sektoru dojeného skotu, kdy již nebude 
nutné deklarovat jednotlivá identifikační čísla dojnic, ale v 
rámci administrace se bude vycházet z dat v ústřední evidenci. 
V důsledku toho tedy nebude nutné administrovat náhradové a 
změnové žádosti, čímž by mělo dojít ke zkrácení období 
potřebného pro administraci žádostí.  
Dále upozorňujeme na skutečnost, že v rámci OMNIBUSu, 
jehož předpokládané nabytí účinnosti je na počátku roku 2018, 
je navrhováno posunutí termínu pro aplikaci čl. 75 na vybraná 
opatření PRV až na rok 2019, resp. pro žádosti podávané v 
roce 2019.  
Vzhledem ke skutečnosti, že z celkového počtu žadatelů 915 v 
roce 2017 jich 80 % je žadateli pouze na podopatření cílená do 
sektoru dojeného skotu, domníváme se, že administraci je 
možné provádět odděleně s tím, že primárně by byly řešeny 
žádosti pouze na dojnice a po uplynutí zkrácené lhůty pro 
podání hlášení prasat by bylo možné začít administrovat 
žádosti kombinované, resp. žádosti cílené výhradně do sektoru 
prasat. Dále konstatujeme, že v návrhu novely prováděcího 
nařízení č. 907/2014 je pro výdaje financované z EZFRV 
navrhována 5% hranice výdajů uhrazených po uplynutí lhůty 
pro výplatu (30. 6.), které jsou způsobilé pro financování ze 
zdrojů EU. 
Zkrácení období závazku na dobu dřívější, viz připomínka č. 
24, např. do 31. 1., by vyžadovalo revizi kalkulace újmy v 
hospodaření a navazující revizi sazby dotace. Jedná se o 
změny mající vazbu na změnu programového dokumentu 
PRV. Vzhledem k citlivosti tohoto kroku by měla před jeho 
provedením proběhnout diskuze s dotčenou zemědělskou 
veřejností.  
V důsledku přílišného zkrácení období závazku by také mohlo 
dojít ke zpochybnění smyslu opatření, které bylo původně 
navrženo jako roční. 
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24. K § 2 odst. 3: 
(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. ledna 
následujícího kalendářního roku (dále jen „doba závazku“). 
Odůvodnění: Prodloužení lhůty je nezbytné pro včasné vyplacení 
finančních prostředků (do 30. 6. 2019) dle čl. 75 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 

Neakceptováno. 
Viz vypořádání připomínky č. 23. 

25. K § 8 odst. 2: 
(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. února. 
Odůvodnění: V souladu s § 2 odst. 3 navrhujeme termín 31. ledna, 
resp. pozdější 

Neakceptováno. 
Viz vypořádání připomínky č. 23. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  
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Svaz chovatelů 
prasat 

Současnými pravidly je stanoveno, že „Fond rozhodne v rámci 
uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství o: 
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném 

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

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

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

v daném termínu.“. 
Ačkoli chápeme, že je nutné, jsou výše uvedené pokuty 
nepřiměřeně tvrdé. V případě pozdního zaslání hlášení, se nejedná 
o porušení welfare který je hlavním cílem celého opatření, ale jen o 
porušení administrativních náležitostí, jejichž funkcí je 
zdokumentování odpovídajících stavů zvířat. Zpoždění hlášení 
žádným způsobem neohrožuje dobré životní podmínky zvířat. Proto 
jsou, podle našeho názoru, takto stanovené sankce nepřiměřeně 
tvrdé. Pokud by podobná výše postihu byla uvedena v obchodní 
smlouvě, pak by ji soud prakticky jistě, podle dřívější judikatury 
Nejvyššího soudu, označil za nepřiměřenou a zrušil. 
I v porovnání se sankcemi v ostatních oblastech jsou postihy 
uvedené v nařízení vlády extrémně vysoké. Při pozdním podání 
přiznání k dani z přidané hodnoty je účtováno 0,05% denně s 
maximem 5%. 

Žádáme Vás proto, aby sankce byla stanovena na podobné 
bázi, jak jsou stanoveny v daňové oblasti – za každý den prodlení 
po termínu hlášení 0,05% z celkové částky dotace. 

Neakceptováno.  
Nastavení sankce je vzhledem k závažnosti porušení 
základní podmínky přiměřené. Hlášení jednotlivých 
kategorií prasat do IZR podle nařízení vlády č. 74/2015 
Sb. je základní podmínkou podopatření určených pro 
chovatele prasat a zajišťuje věrohodnost údajů, podle 
kterých jsou poskytovány finanční prostředky do tohoto 
sektoru (povinné hlášení prasat do Ústřední evidence 
rozdělení na jednotlivé kategorie nezohledňuje, a proto je 
nezbytné pro zajištění nastavení a funkce kontrolních 
mechanismů v rámci nařízení vlády č. 74/2015 Sb.). 
Lhůta pro zasílání elektronického hlášení dle § 8, resp. § 
12 a 13 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., je nastavena 
v souladu s  vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 
evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem, kde se v § 53 stanoví, že 
hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a 
přemístění je povinen chovatel hlásit pověřené osobě 
jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího 
kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc. 
Lhůta pro zasílání hlášení podle tohoto nařízení vlády je 
tedy stanovena v délce trvání i nad rámec 
plemenářského zákona.  
Chtěli bychom také upozornit, že znění § 17 odst. 14 
nařízení vlády bylo již na základě připomínek 
zemědělské veřejnosti novelizováno v předchozích 
letech, čímž došlo k většímu rozvolnění sankčního 
systému za podání pozdního hlášení, resp. jeho 
nepodání. Dále bylo pro žadatele zajištěno v rámci SW 
podpory databáze IZR, resp. portálu farmáře pravidelné 
zasílání upozornění na povinnost podávání hlášení o 
stavu jednotlivých kategorií prasat ke stanovenému datu. 
V závěru je třeba uvést, že příjem dotací a s tím spojené 
plnění podmínek nelze srovnávat s uzavřením smlouvy. 
Uzavření smlouvy probíhá na základě smluvního 
ujednání dvou stran, v tomto případě je zcela na 
dobrovolnosti žadatele, jestli o dotaci požádá či nikoliv. 
Pokud ano, je povinen plnit podmínky, které mu z dané 
žádosti vyplývají. 
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Druhou oblastí, kde bychom rádi požádali o změnu, jsou 
hranice pro udělování sankce za nedodržení minimálního věku při 
připuštění prasničky. Sankce je ukládána, pokud chovatel nedodrží 
minimální věk u 6 prasniček. V tomto případě již jde o zásadní 
prohřešek proti programu DŽPZ a proto nezpochybňujeme výši 
sankce, ale způsob, jak je definována hranice porušení. Do 
programu se zapojují diametrálně odlišné podniky s rozsahem 
výroby od několika málo prasnic až po podniky s tisíci prasnic. 
Přitom jsou však hranice pro sankce stanovovány v absolutních 
číslech. To naprosto zanedbává velikost podniku i velikost 
pochybení. Pro srovnání: podnik s 50 prasnicemi zařazuje přibližně 
25 prasniček ročně a dosažení šesti prasniček s nižším věkem tak 
představuje 24% chybovost. V podniku čítajícím 1000 prasnic je 
podle stejného klíče zařazováno přibližně 500 prasniček ročně a 
chybovost, při šesti kusech připuštěných nesprávně, je 1,2%. Rádi 
bychom, aby byla tato disproporce upravena uvedením hranice v 
procentech. Náš konkrétní návrh zní: „Zjistí-li Fond, že žadatel 
nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) maximálně 
u 2 % prasniček ……“  

Rádi bychom zdůraznili, že není naším zájmem snižovat 
standardy welfare, které jsou v rámci dotačního titulu podporovány, 
ale odstranit body, které jsou podle našeho názoru nepřiměřené a 
působí v mnoha případech odstrašivě. Chovatelé se kvůli ní do 
programu ani nezapojí a ve výsledku tedy zhoršují welfare mnohem 
více, než výše uvedená pochybení. Jsme přesvědčeni, že i při 
navrhovaných změnách zůstává zachován preventivní účel sankce 
a mohlo by paradoxně dojít ke zlepšení životních podmínek většího 
počtu zvířat. Do programu se podle našeho názoru zapojí větší 
počet chovatelů a tím se zlepší životní podmínky většího počtu 
prasat. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že nastavení sankce je vzhledem 
k závažnosti porušení základní podmínky přiměřené. 
Platná evropská legislativa ukládá, že sankce musí být 
přiměřené, účinné a odrazující. Na základě Vašeho 
příkladu by u 500 prasniček 2 % představovalo chybu u 
10 prasniček, a naopak např. nastavení sankce na 2 % 
v případě 25 prasniček už chyba u 1 prasničky by 
znamenala neposkytnutí dotace. 
Pro menší chovatele by podle Vašeho návrhu nevznikla 
možnost přiměřeného odstupňování sankčního systému, 
které je z pohledu auditních zjištění z minulých let 
nezbytné.  
Dle naší analýzy bylo zjištěno, že procentní vyjádření 
sankce by se projevilo spíše negativně u menších 
chovatelů, přičemž žadatelů s méně než 150 VDJ 
prasniček je přibližně 75 %.  
Rovněž v rámci hlášení do IZR je systém nastaven tak, 
aby upozorňoval chovatele (žadatele) na případné 
administrativní pochybení v hlášení počtu dnů stáří 
zapouštěných prasniček.    

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské 
asociace 

Bez připomínek.  
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Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 27. února 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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