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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 pozdějších předpisů (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. 
Navrhované změny budou součástí 6. modifikace PRV 2014-2020. 

 
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 sjednocení délky doby 

závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí 
dotace na toto opatření. Délka doby závazku, resp. její zkrácení, je upravena v souvislosti 
se zněním článku 75 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
ze kterého vyplývá povinnost členskému státu zajistit, aby finanční prostředky za podané 
žádosti byly vyplaceny do 30. června kalendářního roku následujícího po roce podání 
žádosti. 

 
Nařízení vlády stanoví plnění podmínek v rámci ročního závazku, přičemž závazek 

začíná 1. 6. roku podání žádosti a končí 31. 5. následujícího kalendářního roku. Nad rámec 
doby trvání závazku je podle nařízení vlády možnost ještě do 10. 6. zasílat povinná hlášení  
u podopatření pro prasata. Z tohoto důvodu reálné vydávání rozhodnutí a následné 
vyplácení finančních prostředků je možné nejdříve od poloviny června kalendářního roku, 
následujícího po roce podání žádosti. Do procesu vydávání rozhodnutí také vstupují lhůty 
podle správního řádu. Takto nastavené období závazku neumožňuje splnit výše uvedenou 
podmínku nařízení (EU) č. 1306/2013.  

 
V rámci auditního šetření DG AGRI RD2/2017/012/CZ/, které proběhlo v České 

republice ve dnech 30. 10. až 3. 11. 2017, byl připomínkován nesoulad časového rozpětí 
doby závazku a retenčního období. Na základě tohoto nálezu je dále upravena, 
resp. prodloužena délka retenčního období u všech podopatření mimo podopatření cíleného 
na prasničky, kde se naopak období pro stanovení způsobilých zvířat zkracuje. V souvislosti 
s úpravou doby závazku bylo nutné provést revizi kalkulace újmy v hospodaření, na jejímž 
základě dochází k úpravě sazeb u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 
krávy a titulu Zlepšení životních podmínek pro prasničky.  

 
Další úpravou nařízení vlády je upřesnění definice pro dojnici způsobilou pro poskytnutí 

dotace v rámci podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 
a v návaznosti na úpravu retenčního období i prodloužení období pro splnění podmínky 
ukončení březosti pro způsobilou dojnici v rámci tohoto podopatření.  
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V souvislosti s navrhovanými právními úpravami vyhlášky č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“), se upravuje znění vybraných částí přílohy č. 8 nařízení vlády. 
V souladu s návrhem novely vyhlášky dochází k úpravě prostorových podmínek pro chov 
běžců (pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého), které jsou reakcí na nové 
provozní poznatky. Změna minimálních standardů pro chov běžců je změnou, která v této 
oblasti povede ke snížení zbytečné ekonomické zátěže a omezení chovatelů aniž dojde 
k narušení dobrých životních podmínek chovaných zvířat. Vzhledem k tomu, že při zjištění 
porušení přílohy č. 8 nařízení vlády je žadateli zamítnuta dotace na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, je nutné stanovené požadavky aktualizovat tak, aby byly v souladu 
s platnými právními předpisy na chov hospodářských zvířat. 

 
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,  

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti 
potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, 

− 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,  
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− 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, 
− chová stanovený minimální počet velkých dobytčích jednotek (VDJ) hospodářských zvířat,  
− zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 
− plní podmínky pro poskytnutí dotace. 

 
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 zajištění souladu s legislativním rámcem Evropské unie, 
a doporučeními Evropské komise a dále zohlednění zkušeností z administrace nařízení 
vlády v předchozích letech.  

 
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. 

 
Tento legislativní úkol byl zařazen do podkladů Ministerstva zemědělství v rámci 

přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 s požadavkem, aby k němu nemuselo 
být zpracováno, s ohledem na jeho charakter, hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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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 
 

Vlastní nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 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.  

 
Vlastní nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti 
potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a 
rozmnožovacího materiálu rostlin 

− 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, 
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− 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 se přímo týká implementace: 
 

− 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, 

− 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.  
 

Dalších výše uvedených předpisů EU se návrh dotýká jen v širších souvislostech. 
 

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). 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 
 

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 podle 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.  
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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 ze strany ČR je na úrovni 50,5 %. 
 

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.  
 
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. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 2 odst. 2 písm. f):  

Upravuje se délka doby závazku určeného pro plnění podmínek stanovených 
pro poskytnutí dotace na toto opatření, a to z konce května následujícího kalendářního roku 
na konec února následujícího kalendářního roku. Délka doby závazku, resp. její zkrácení  
o 3 měsíce, je upravena v souvislosti se zněním článku 75 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze kterého vyplývá povinnost členskému státu zajistit, 
aby finanční prostředky za podané žádosti byly vyplaceny do 30. června kalendářního roku 
následujícího po roce podání žádosti. 

 
K bodu 2 (§ 6 odst. 2): 

V souvislosti s úpravou délky období závazku v ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) 
(novelizační bod 1), nálezem auditního šetření DG AGRI RD2/2017/012/CZ/ k nesouladu 
délky doby závazku a retenčního období [rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích 
jednotek (dále jen „VDJ“)] a s cílem zachovat stávající objem finančních prostředků 
poskytovaných žadateli v rámci jednotlivých podopatření je upravena, resp. prodloužena 
délka retenčního období u všech podopatření mimo podopatření cíleného do sektoru prasat, 
a to na prasničky. Vzhledem k prodloužení retenčního období a možnosti navýšení míry 
kompenzace v rámci výpočtu a stanovení jednotlivých sazeb zůstává celková výše 
poskytnuté dotace u jednotlivých podopatření zachována. 

 
K bodu 3 (§ 6 odst. 6): 

Doplňuje se definice dojnice způsobilé pro dotaci v rámci podopatření Zajištění přístupu 
do výběhu pro suchostojné krávy podle § 2 odst. 1 písm. c) tak, aby bylo zajištěno správné 
vyhodnocení softwarové kontroly. Ve stávajícím znění je sankce (§ 17 odst. 1 písm. h)) za 
nesplnění § 11 odst. 3 písm. a) nastavena tak, že pokud by bylo v rámci softwarové kontroly 
zjištěno porušení pouze u jedné dojnice, došlo by k zamítnutí poskytnutí dotace pro celé 
hospodářství. Postup při administraci platný od roku 2018 je nastaven tak, že způsobilé 
dojnice pro jednotlivá podopatření jsou generovány automaticky pro každý den období 
závazku z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat a žadatel nemá 
možnost nahrazení, či vyřazení zvířat ze žádosti (mimo odůvodněných případů vyšší moci).  

Vzhledem k výše uvedenému je nutné doplnit pro definici dojnice, resp. suchostojné 
krávy pro softwarové kontroly tak, aby při nesplnění podmínky pobytu na deklarovaném 
hospodářství po dobu 30 dnů (např. pouze o 1 den) byla tato vyloučena z poskytnutí dotace, 
avšak na ostatní zvířata na daném hospodářství, která podmínku splní, byla dotace 
poskytnuta.  

Pokud bude porušení podmínky zjištěno při kontrole na místě, tzn., že žadatel 
na deklarovaném hospodářství neumožní suchostojným kravám stálý přístup do výběhu, 
bude sankce podle § 17 odst. 1 písm. h) uplatněna na celé toto hospodářství.  

Způsobilost dojnic pro jednotlivá podopatření bude vyhodnocována až po skončení 
retenčního období, resp. doby závazku pro stanovení VDJ (tedy po začátku doby účinnosti 
tohoto nařízení vlády), a proto je možné, a v rámci zamezení uplatnění nepřiměřené sankce 
i nezbytné, toto ustanovení uplatnit také pro vyhodnocení žádostí podaných v roce 2018.  

Dopad změn tohoto ustanovení bude na žadatele pozitivní. 
 
K bodu 4 (§ 8 odst. 2): 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na změny v § 2 odst. 2 písm. f) a 
§ 6 odst. 2 (novelizační body 1 a 2).  
 
K bodu 5 (§ 11 odst. 4): 

V návaznosti na nový odstavec 6 v § 6 (novelizační bod 3) se upravuje odkaz na 
doplněnou podmínku pro stanovení počtu dojnic způsobilých pro poskytnutí dotace.  
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K bodu 6 (§ 11 odst. 4): 
V návaznosti na změny v § 2 odst. 2 písm. f) a § 6 odst. 2 (novelizační body 1 a 2) 

a v souvislosti se snahou poskytnout žadateli odpovídající objem finančních prostředků (při 
nutnosti snížení sazby – § 16 odst. 1 písm. c) - novelizační bod 7) v rámci podopatření podle 
§ 2 odst. 1 písm. c) prodlužuje období pro splnění podmínky ukončení březosti způsobilých 
dojnic až do konce doby závazku, tj. z konce listopadu do konce února následujícího 
kalendářního roku.     

 
K bodu 7 a 8 [§ 16 odst. 1 písm. c) a d)]: 

V souvislosti s úpravou doby závazku v § 2 odst. 2 písm. f) (novelizační bod 1), a to 
z konce května následujícího kalendářního roku na konec února následujícího kalendářního 
roku, bylo nutné provést revizi kalkulace újmy v hospodaření u jednotlivých podopatření. 
Revidovaná kalkulace újmy v hospodaření neumožňuje zachovat stávající výši poskytované 
dotace pouze v případě podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.  

Upravuje se tedy sazba dotace pro podopatření Zajištění přístupu do výběhu 
pro suchostojné krávy, která se snižuje ze stávajících 63 EUR/VDJ na 42 EUR/VDJ. 
V souvislosti s prodloužením období pro splnění podmínky ukončení březosti způsobilých 
dojnic až do konce doby závazku (§ 11 odst. 4 - novelizační bod 6), tj. z konce listopadu do 
konce února následujícího kalendářního roku, v rámci podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) 
dojde však k napočítávání způsobilých dojnic po delší časový úsek, tzn. možnosti poskytnutí 
podpory na větší počet způsobilých VDJ. Tím je zajištěno zachování stávajícího objemu 
finančních prostředků poskytovaných žadateli v rámci tohoto podopatření.  

Dále se upravuje výše sazby i u titulu Zlepšení životních podmínek pro prasničky. 
Zde dochází v souvislosti s úpravou délky období závazku (§ 2 odst. 2 písm. f) novelizační 
bod 1) ke zkrácení časového úseku pro nápočet prasniček způsobilých pro dotaci, a to 
z konce května následujícího kalendářního roku na konec února následujícího kalendářního 
roku, nicméně vzhledem ke stávající míře kompenzace ve výši 73 % kalkulace újmy je 
možné tuto míru navýšit na 100 %. Sazba dotace pro titul podle § 2 odst. 1 písm. d) bod 1 se 
proto ze stávajících 107 EUR/VDJ zvyšuje na 147 EUR/VDJ.   

Tyto úpravy byly předem projednány a schváleny členy Monitorovacího výboru PRV 
a budou součástí 6. modifikace PRV 2014-2020. 

 
K bodu 9 (§ 17 odst. 9): 

Zpřesňuje se vymezení uplatnění sankce za nesplnění podmínky podle § 10 odst. 2 
písm. e) na hospodářství žadatele, na kterém k porušení došlo. Za nesplnění uvedené 
podmínky (§ 10 odst. 2) je ve stávajícím znění nastavena sankce (§ 17 odst. 9) tak, že se 
vztahuje na celé podopatření. Navrhovanou úpravou je cílena pouze na hospodářství, na 
kterém k porušení došlo (stejně jako u ostatních porušení). 

 
K bodu 10 (Příloha č. 8 část I.): 

V souvislosti s navrhovanými právními úpravami vyhlášky č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“), se upravuje znění vybraných částí přílohy č. 8 nařízení vlády. 
V souladu s návrhem novely vyhlášky dochází k úpravě prostorových podmínek pro chov 
běžců (pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého), které jsou reakcí na nové 
provozní poznatky. Změna minimálních standardů pro chov běžců je změnou, která v této 
oblasti povede ke snížení zbytečné ekonomické zátěže a omezení chovatelů aniž dojde 
k narušení dobrých životních podmínek chovaných zvířat. Vzhledem k tomu, že při zjištění 
porušení přílohy č. 8 nařízení vlády je žadateli zamítnuta dotace na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, je nutné stanovené požadavky aktualizovat tak, aby byly v souladu 
s platnými právními předpisy na chov hospodářských zvířat. 
 
K bodu 11 (Příloha č. 8 část II): 

V souvislosti s navrhovanými právními úpravami vyhlášky se upravuje znění vybraných 
částí přílohy č. 8 nařízení vlády. V souladu s návrhem novely vyhlášky dochází k úpravě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6JBBRLE)



9 
 

minimálních standardů pro chov skotu ve volném ustájení. Změny striktního požadavku na 
to, že počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů a počet míst v krmišti, 
vycházejí z poznatku, že chovy s plně řízeným pohybem zvířat (krav) v jednotlivých sekcích 
a automatickým dojicím systémem a krmením bez omezení, přináší předvídatelnou retenci 
zvířat v jednotlivých sekcích, takže boxy nevyužívá v žádném okamžiku plný počet zvířat. To 
umožňuje chovat v takovéto technologii více zvířat, než je ustájovacích boxů, aniž se naruší 
pohoda zvířat. Na základě studie provedené Výzkumným ústavem živočišné výroby je 
možné počet chovaných zvířat navýšit o 20 %, než je počet boxů. Návrh této změny vychází 
z potřeb provozu a je odpovědí na výzvy dané nástupem nových technologií. Vzhledem 
k tomu, že při zjištění porušení přílohy č. 8 nařízení vlády je žadateli zamítnuta dotace na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, je nutné stanovené požadavky aktualizovat tak, aby 
byly v souladu s platnými právními předpisy na chov hospodářských zvířat. 
 
K Čl. II – přechodné ustanovení 

 
Výjimka z použití dosavadních předpisů na nedokončená řízení o poskytnutí dotace 

v případě § 6 odst. 6 a § 11 odst. 4 (novelizační body 3 a 5), je nezbytná vzhledem 
k jednoznačnému výkladu nastavení a uplatnění sankcí za nesplnění podmínky podle § 11 
odst. 3 písm. a).  

Vzhledem k tomu, že administrace žádostí o poskytnutí dotace v režimu bez deklarace 
jednotlivých zvířat a bez možnosti jejich nahrazení či vyřazení je nastavena již od roku 2018, 
je nezbytné, aby byl zachován rovný přístup k žadatelům již od počátku tohoto nového 
nastavení administrace a kontrol (tedy od roku podání žádosti 2018). Sankce podle § 17 
odst. 1 písm. h) za nesplnění § 11 odst. 3 písm. a) je ve stávajícím znění nastavena tak, 
že pokud by bylo v rámci softwarové kontroly zjištěno porušení pouze u jedné dojnice, došlo 
by k zamítnutí poskytnutí dotace pro celé hospodářství. Doplněním definice dojnice, resp. 
suchostojné krávy pro vyhodnocení softwarové kontroly žádostí i pro rok 2018 bude 
zajištěno, že při nesplnění podmínky např. pouze u jednoho zvířete o 1 den, nebudou 
vyloučena z poskytnutí dotace ostatní zvířata na daném hospodářství, která podmínku 
splnila.  

Způsobilost dojnic pro jednotlivá podopatření bude pro žádosti podané v roce 2018 
vyhodnocována až po ukončení retenčního období, resp. doby závazku (tedy po začátku 
doby účinnosti tohoto nařízení vlády). Proto je možné, a v rámci zamezení uplatnění 
nepřiměřené sankce, i nezbytné, vzhledem k rovnému přístupu k žadatelům, toto ustanovení 
uplatnit také pro administraci žádostí podaných v roce 2018 (má pozitivní dopad 
na žadatele). 
 
 
K Čl. III - účinnost: 

 
Navrhuje se doba účinnosti na 1. března 2019 s ohledem na příjem žádostí o poskytnutí 

dotace v roce 2019, resp. potřeby promítnutí a nastavení změn pro administrativní 
a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 
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