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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. Miroslava Tomana, CSc., čj. 57726/2018-MZE-12154, ze dne 15. listopadu 2018, s termínem dodání stanovisek do 
6. prosince 2018, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K návrhu usnesení: 
V bodu I je třeba slova „Návrh nařízení vlády…“ opravit na slova 
s počátečním malým písmenem „návrh nařízení vlády…“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K obecné části odůvodnění: 
Doporučujeme do odůvodnění doplnit zhodnocení současného 
stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodům 7 a 8:  
Doporučujeme namísto slov „částka“ použít slovo „číslo“, a to 
takto: 
„7. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „63“ nahrazuje číslem „42“. 
8. V § 16 odst. 1 písm. d) se číslo „107“ nahrazuje číslem 
„147“.“ 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven následovně: 
„7. V § 16 odst. 1 písm. c) se částka „63 EUR“ nahrazuje 

částkou „42 EUR“. 
8. V § 16 odst. 1 písm. d) se částka „107 EUR“ nahrazuje 

částkou „147 EUR“.“. 
4. K bodu 11: 

Doporučujeme text „Poznámka 3)“ nahradit textem „poznámka 
č. 3“. 

Akceptováno jinak. 
Za slovo „Poznámka“ bylo vloženo slovo „č“. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K návrhu nařízení  -  K bodu 8 - v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. 
l) Legislativních pravidel vlády je nutné za čísla „107“ a „147“ 
vložit zkratku „EUR“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 11 - za slovo „Poznámka“ doporučujeme vložit zkratku 
„č.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. II Přechodné ustanovení - slova „po dni“ navrhujeme 
nahradit slovy „ode dne“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K odůvodnění - K obecné části, str. 2, první odstavec - 
předkladatel uvádí, že tímto návrhem se upravují vybrané části 
přílohy č. 8 nařízení vlády č. 74/2015 Sb. v souvislosti s 
navrhovanými právními úpravami vyhlášky č. 208/2004 Sb. 
Upozorňujeme, že do současné doby nebyla do mezirezortního 
připomínkového řízení žádná novela této vyhlášky předložena, 
tudíž není zřejmé, jaké změny budou předmětem novelizace 
uvedené vyhlášky. 

Vysvětleno. 
U návrhu novely vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů, proběhlo vnitřní připomínkové řízení 
a vypořádávají se připomínky, které v něm byly 
uplatněny. 

5. K obecné části, str. 5 - upozorňujeme, že členění obecné části 
odůvodnění by mělo být v souladu se zněním čl. 14 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, z toho důvodu doporučujeme 
tučně vyznačené předvětí nad posledním odstavcem upravit.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. Ke zvláštní části, str. 8, k bodu 10 - shodně jako v připomínce č. 
4 upozorňujeme, že zmiňovaná novela vyhlášky č. 208/2004 
Sb., upravující minimální standardy pro ochranu hospodářských 
zvířat dosud nebyla předložena do mezirezortního 
připomínkového řízení. Tuto skutečnost doporučujeme v 
odůvodnění návrhu vyhlášky zohlednit. 

Vysvětleno. 
U návrhu novely vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů, proběhlo vnitřní připomínkové řízení 
a vypořádávají se připomínky, které v něm byly 
uplatněny. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

 Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

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.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K odůvodnění: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet přímo použitelných 
předpisů EU, kterých se návrh nařízení dotýká, obsahuje rovněž 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, které 
však již bylo novelizováno, a je tedy nutné název tohoto předpisu 
doplnit dovětkem „v platném znění“. 
Nadto zde předkladatel též uvádí „směrnici Rady (ES) č. 98/58…“ a 
„směrnici Rady (ES) č. 2008/120…“. Je však nutné uvádět názvy 
předpisů EU ve správném znění, tedy „směrnice Rady 98/58/ES…“ 
a „směrnice Rady 2008/120/ES…“.  
Mimo jiné směrnice nejsou přímo použitelnými předpisy EU, takže 
přímé odkazy na směrnice jsou, s určitými výjimkami, zakázané. 
Přímo použitelnými předpisy EU jsou pouze nařízení. V této 
souvislosti navrhujeme přeformulovat větu na str. 2 odůvodnění na 
„Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské 
unie…“ na „Platnou právní úpravu tvoří následující předpisy 
Evropské unie…“.  
Požadujeme upravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 1. - § 2 odst. 2 písm. f) návrhu: 
Předkladatel za hlavní důvod předložení novely považuje úpravy 
navazující na čl. 75 odst. 1 nařízení č. 1306/2013. Tomu odpovídá 
i odůvodnění k bodu 1. Tento článek nařízení ale není vykázán ani 
v rozdílové a ani ve srovnávací tabulce. Navíc přiložená srovnávací 
tabulka k nařízení č. 1306/2013 směřuje pouze k § 16 odst. 1 
návrhu. Uvedené je nutné vyjasnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K bodu 3. - § 6 odst. 5 návrhu: 
Definice způsobilé dojnice sice rámcově zřejmě spadá pod 
požadavky týkající se plateb v rámci opatření podpory na zvířata 
dle nařízení č. 809/2014, z rozdílové tabulky ani odůvodnění k 
návrhu ale není zřejmé, konkrétně na které požadavky týkající se 
žádosti upravené nařízením EU se navazuje.  
Uvedené je nutné vyjasnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  
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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.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  
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Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.   

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Příloha č. 8 části II. Poznámka 3): 
Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů. Ve 
stájích s plně řízeným pohybem zvířat a automatickým dojicím 
systémem, pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle 
vlastní potřeby zvířete, je možné navýšit počet ustájených zvířat o 
20 % oproti počtu boxů.“. 
Odůvodnění: Tato poznámka byla doplněna do NV na základě 
novelizace příslušné vyhlášky v průběhu vnitřního připomínkového 
řízení, aniž by byl vysvětlen vliv této změny na plnění podmínek 
podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic. 
Jako rizikové se v souvislosti s nově stanovenou podmínkou i 
v rámci změny vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat ust. § 2 odst. 7 
písm. a) jeví provádění samotných kontrol, jelikož dosud není 
známa jakákoliv metodika, na základě níž by bylo zřejmé, která 
kritéria jsou směrodatná pro určení daného objektu jako stáje 
s plně řízeným pohybem zvířat a automatickým dojícím systémem, 
pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní 
potřeby zvířete. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády byl doplněn na základě připomínky 
Sekce 17000 MZe ve vnitřním připomínkovém řízení 
v souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky 
č. 208/2004 Sb., u které bylo ukončeno vnitřní 
připomínkové řízení. Změna byla provedena s cílem 
aktualizovat stanovené požadavky v příloze č. 8 tak, aby 
byly v souladu s platnými právními předpisy na chov 
hospodářských zvířat.  
Návrh na změnu vyhlášky upravuje možnost převýšit 
kapacitu stáje (do 20 %) nastavením řízeného pohybu 
tak, že počet zvířat převyšující kapacitu bude v sekcích 
bez lehacích prostor/boxů. Pohoda zvířat při ležení a 
využití prostoru boxů tak omezena nebude vůbec. 
Předmětné ustanovení je podloženo exaktními daty a 
studií od VÚŽV.  
Do textu NV doplněn následující text: „ve stájích s plně 
řízeným pohybem zvířat a automatickým dojicím 
systémem je možné navýšit počet ustájených zvířat o 
20 % oproti počtu boxů, pokud je objemné krmivo 
podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a 
pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet 
zvířat v prostoru s boxy nebyl větší než počet boxů.“. 
Metodika týkající se navrhované změny pro potřeby 
administrace opatření Dobré životní podmínky zvířat 
bude zpracována Sekcí 17000 a předána na SZIF před 
začátkem účinnosti tohoto nařízení vlády. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. § 10 odst. 2 písm. b) bod 4. kódové označení obalů 
Odůvodnění: Nejedná se o označení obalů, ale označení odpadů 
dle Zákona o odpadech. 

Neakceptováno. 
Ustanovení § 10 není předmětem novely. 
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3. K Odůvodnění – Obecná část: 
„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.“ 
Odůvodnění: V odůvodnění by se měla ve spojitosti 
s navrhovanými právními úpravami vyhlášky č. 208/2004 Sb., 
objevit nejen informace o běžcích, ale i o změnách v počtu zvířat 
ve volném ustájení v návaznosti na plně řízený pohyb zvířat 
a automatický dojený systém. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn ve smyslu připomínky. 
U návrhu novely vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů, proběhlo vnitřní připomínkové řízení 
a vypořádávají se připomínky, které v něm byly 
uplatněny. 
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4. Doplnit ekonomické dopady ze strany MZe – viz sloupec 
„zdůvodnění“. 
Odůvodnění:  
1) Není zohledněn dopad na kontroly na místě, který nebyl vůbec 

projednáván. 
2) SZIF samozřejmě vstoupí do jednání s ČPI a SVS s ohledem na 

změnu legislativy a bude řešit změnu dohody o spolupráci (resp. 
změny termínů pro ukončení kontrol v terénu a předání jejich 
výsledků a také pro předání osvědčení parametrů). Existuje zde 
však riziko, že ČPI a SVS zvedne otázku pracovních kapacit, 
což může mít vliv na náklady těchto kontrolních organizací, v 
krajním případě i na systemizaci služebních míst. Na základě 
této skutečností se domníváme, že musí být zohledněny 
ekonomické dopady. 

3) Dále pak ČPI ve své vnitřní připomínce zmiňuje, že se zvýší 
počet provedených kontrol u jednoho žadatele. Tento fakt musí 
být též zapracován do ekonomických dopadů.  

ČPI a SVS konstatují, že nezvládnou kontroly na místě v termínu. 
To je ale významné riziko i z pohledu důvodů, pro které se novela 
dělá, tedy povinnost vyplatit finanční prostředky do 30.6. 
Vypořádání ze strany MZe hovoří o tom, že byl rozpor odstraněn, 
ale SZIF ze strany MZe žádné projednání připomínek neproběhlo a 
rozpor (a tedy i významné riziko) tedy přetrvává. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Návrh na zkrácení období závazku vychází z čl. 75 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Z tohoto 
článku vyplývá povinnost vyplatit finanční prostředky 
(dotaci) konečnému příjemci do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po roce podání žádosti. Tento postup se má 
poprvé uplatnit na žádosti o dotaci podané v roce 2019. V 
opačném případě, se Česká republika vystavuje sankci ze 
strany EK, tj. nedojde ze strany EK k proplacení již 
vyplacených finančních prostředků. Stávající systém (tj. 
období závazku končící až 30. 5. následujícího 
kalendářního roku) neumožňuje České republice splnit 
požadavky výše uvedeného čl. 75. Evropská komise 
neumožňuje výjimku z uplatnění čl. 75 ani z důvodu 
administrativní kapacity na straně kontrolních organizací. 
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně 
diskutován se zástupci SZIF v průběhu 1. poloviny roku 
2018 a projednán na Monitorovacím výboru PRV. 
Předpokládáme, že ze strany SZIF budou tedy urychleně 
zahájeny procesy týkající se zajištění delegovaných kontrol 
pro žádosti o dotaci podané v roce 2019.  
Pro úplnost ještě dodáváme, že souběžně se zkrácením 
období závazku dochází k prodloužení retenčního období, 
tj. období, ve kterém musí být v souladu s evropskými 
předpisy provedeno nejméně 50 % kontrol na místě. Z 
tohoto důvodu se domníváme, že nově navrhovaný systém 
je z hlediska plánování kontrol pro kontrolní organizace 
příznivější.  
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně projednáván 
se zástupci SZIF, kteří delegují provádění kontrol na místě 
v rámci opatření DŽPZ na ČPI a SVS, již od 1. poloviny roku 
2018. Zástupci MZe tedy předpokládali, že na základě těchto 
jednání byly ze strany SZIF zahájeny procesy týkající se 
zajištění delegovaných kontrol pro žádosti o dotaci podané v 
roce 2019. Jednání k problematice provádění kontrol na 
místě za účasti MZe, SZIF, ČPI a SVS proběhlo dne 26. 11. 
2018. 
Rozpor byl odstraněn. 
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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 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Státní 
veterinární 
správa 

1. K novelizačnímu bodu 1.  
V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „31. května“ nahrazují slovy 
„posledního dne měsíce února“.  
Státní veterinární správa (dále jen SVS“) požadujeme ponechat 
původní délku doby závazku, tj. od 1. června do 31. května 
následujícího kalendářního roku.  
Státní veterinární správa (dále jen SVS) nesouhlasí a trvá na 
nesouhlasném stanovisku zaslaném v rámci vnitřního 
připomínkového řízení s navrhovaným zněním § 2 odst. 2 písm. f), 
kde je definována doba závazku: „dobou závazku období plnění 
podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. 
června příslušného kalendářního, za který má být dotace 
poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího 
kalendářního roku.“  
Uvedená změna nebyla se SVS předem projednána a je v rozporu 
s platnou dohodou o spolupráci se Státním zemědělským 
intervenčním fondem. Zkrácením časového období se výrazně 
zvýší počet kontrol pro dané období a tím vytížení úředních 
veterinárních lékařů. V možnostech České plemenářské inspekce 
je zahájit kontroly nejdřív v měsíci říjnu, co při dodržení požadavku 
na synchronizaci kontrol oběma dozorovými orgány znamená další 
zkrácení lhůty provedení kontrol. Zkrácení lhůty pro provedení 
kontrol na 5 měsíců může znemožnit běžně prováděný dozor, který 
zajišťuje SVS na úseku zdraví a pohody zvířat. Pro zachování 
kontrolní činnosti SVS a zároveň pro provedení kontrol ve 
zkráceném termínu je proto jedinou možností navýšení počtu 
zaměstnanců SVS.  
SVS trváme na tom, že za podmínek vyplývajících ze změny 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, je zabezpečení řádného 
provedení kontrol Dobré životní podmínky zvířat (dále jen „DŽPZ“) 
v následujícím dotačním období nereálné.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Návrh na zkrácení období závazku vychází z čl. 75 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Z tohoto 
článku vyplývá povinnost vyplatit finanční prostředky 
(dotaci) konečnému příjemci do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po roce podání žádosti. Tento postup se má 
poprvé uplatnit na žádosti o dotaci podané v roce 2019. V 
opačném případě, se Česká republika vystavuje sankci ze 
strany EK, tj. nedojde ze strany EK k proplacení již 
vyplacených finančních prostředků. Stávající systém (tj. 
období závazku končící až 30. 5. následujícího 
kalendářního roku) neumožňuje České republice splnit 
požadavky výše uvedeného čl. 75. Evropská komise 
neumožňuje výjimku z uplatnění čl. 75 ani z důvodu 
administrativní kapacity na straně kontrolních organizací. 
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně 
diskutován se zástupci SZIF v průběhu 1. poloviny roku 
2018 a projednán na Monitorovacím výboru PRV. 
Předpokládáme, že ze strany SZIF budou tedy urychleně 
zahájeny procesy týkající se zajištění delegovaných kontrol 
pro žádosti o dotaci podané v roce 2019.  
Pro úplnost ještě dodáváme, že souběžně se zkrácením 
období závazku dochází k prodloužení retenčního období, 
tj. období, ve kterém musí být v souladu s evropskými 
předpisy provedeno nejméně 50 % kontrol na místě. Z 
tohoto důvodu se domníváme, že nově navrhovaný systém 
je z hlediska plánování kontrol pro kontrolní organizace 
příznivější.  
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně projednáván 
se zástupci SZIF, kteří delegují provádění kontrol na místě 
v rámci opatření DŽPZ na ČPI a SVS, již od 1. poloviny roku 
2018. Zástupci MZe tedy předpokládali, že na základě těchto 
jednání byly ze strany SZIF zahájeny procesy týkající se 
zajištění delegovaných kontrol pro žádosti o dotaci podané v 
roce 2019. Jednání k problematice provádění kontrol na 
místě za účasti MZe, SZIF, ČPI a SVS proběhlo dne 26. 11. 
2018. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K bodu 11 (Příloha č. 8 část II)  
SVS uplatňuje stejnou připomínku jako k novelizačnímu bodu 1. – k 
§ 2 odst. 7 písm. a) návrhu vyhlášky  
vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 
hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“), neboť v souvislosti se shora uvedenou navrhovanou 
právní úpravou vyhlášky, je navrhována úprava znění Přílohy č. 8.  
V případě zvětšení počtu ustájených zvířat požadujeme zvětšení 
pouze o 10% oproti počtu boxů, aby nedošlo k nežádoucímu tlaku 
uvnitř skupiny zvířat a nebyla tak negativně ovlivněna jejich 
produkce.  
Z praktických zkušeností SVS v chovech s dojícími automaty 
automatickým dojícím systémem (bez řízeného režimu plně řízený 
pohyb zvířat) vyplývá, že když přecházely dojnice z volného 
ustájení, kde byly plně obsazené boxy ve skupinách, do nové a 
prostornější stáje s využitím 1:1, tak se za 1 rok (uzavřená 
normovaná laktace) zvýšila produkce mléka o 1000 litrů na 1 
dojnici. Prostor je velmi důležitý pro pohodu všech chovaných 
dojnic. Minimálními standardy s návrhem o 20% navýšení stavu 
zvířat nad kapacitu lehacích prostorů se z pohledu SVS zhoršují 
snížením lehací kapacity podmínky welfare chovaných zvířat.  
Dále upozorňujeme, že pro splnění Dobré životní podmínky zvířat 
(dále jen „DŽPZ“) je naopak žádoucí navyšování a zvětšování 
plochy lehacího prostoru pro dojnice. Tento návrh může být tedy 
kontraproduktivní a může nastat situace, kdy chovatel v tomto 
případě nebude schopen plnit podmínky DŽPZ.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Návrh nařízení vlády byl doplněn na základě připomínky 
Sekce 17000 MZe v souvislosti s novelou vyhlášky 
č. 208/2004 Sb., u které proběhlo vnitřní připomínkové 
řízení, a vypořádávají se připomínky, které v něm byly 
uplatněny. Změna byla provedena s cílem aktualizovat 
stanovené požadavky v příloze č. 8 tak, aby byly v souladu 
s platnými právními předpisy na chov hospodářských zvířat.  
Sekce 17000 předložila návrh změny přílohy č. 8 
s ujištěním, že předmětné ustanovení je podloženo 
exaktními daty a studií od VÚŽV. Podle této studie také i při 
vědomí potřeby zajistit dojnicím dostatečný čas na ležení 
a odpočinek (cca 50 % času) počítá takové navýšení 
kapacity s dostatečnou rezervou. Argumentace SVS 
nevychází z praktické zkušenosti s podobným typem stáje 
a využitím kapacit, přičemž zvýšení užitkovosti při přechodu 
z volného plně využitého ustájení do prostornější stáje 
s boxy využitými 1:1 není dosti relevantní – nehodnotí 
samotnou pohodu zvířat při řízeném pohybu ve stáji, ale 
argumentuje užitkovostí, která může být ovlivněna řadou 
dalších faktorů – lze předpokládat v nové stáji také změnu 
technologie krmení, atp. Návrh SVS navýšit kapacitu jen 
o 10 % také zřetelně není podložen studiemi, literaturou 
nebo empiričtějšími fakty. Novela vyhlášky bude stanovovat 
podmínku využití možnosti převýšit kapacitu stáje (do 20 %) 
nastavením řízeného pohybu tak, že počet zvířat převyšující 
kapacitu bude v sekcích bez lehacích prostor/boxů. Pohoda 
zvířat při ležení a využití prostoru boxů tak omezena 
nebude vůbec. Do textu NV doplněn následující text: „ve 
stájích s plně řízeným pohybem zvířat a automatickým 
dojicím systémem je možné navýšit počet ustájených 
zvířat o 20 % oproti počtu boxů, pokud je objemné 
krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby 
zvířete a pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby 
počet zvířat v prostoru s boxy nebyl větší než počet 
boxů.“. 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7LJUGE7)



13 
 

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  
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Česká 
plemenářská 
inspekce 

 

 

Neakceptováno. 
Návrh na zkrácení období závazku vychází z čl. 75 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Z tohoto 
článku vyplývá povinnost vyplatit finanční prostředky 
(dotaci) konečnému příjemci do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po roce podání žádosti. Tento postup se má 
poprvé uplatnit na žádosti o dotaci podané v roce 2019. 
V opačném případě, se Česká republika vystavuje sankci 
ze strany EK, tj. nedojde ze strany EK k proplacení již 
vyplacených finančních prostředků. Stávající systém 
(tj. období závazku končící až 30. 5. následujícího 
kalendářního roku) neumožňuje České republice splnit 
požadavky výše uvedeného čl. 75. Evropská komise 
neumožňuje výjimku z uplatnění čl. 75 ani z důvodu 
administrativní kapacity na straně kontrolních organizací. 
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně 
diskutován se zástupci SZIF v průběhu 1. poloviny roku 
2018 a projednán na Monitorovacím výboru PRV. 
Předpokládáme, že ze strany SZIF budou tedy urychleně 
zahájeny procesy týkající se zajištění delegovaných kontrol 
pro žádosti o dotaci podané v roce 2019.  
Pro úplnost ještě dodáváme, že souběžně se zkrácením 
období závazku dochází k prodloužení retenčního období, 
tj. období, ve kterém musí být v souladu s evropskými 
předpisy provedeno nejméně 50 % kontrol na místě. 
Z tohoto důvodu se domníváme, že nově navrhovaný 
systém je z hlediska plánování kontrol pro kontrolní 
organizace příznivější.  
Návrh na zkrácení období závazku byl opakovaně projednáván 
se zástupci SZIF, kteří delegují provádění kontrol na místě 
v rámci opatření DŽPZ na ČPI a SVS, již od 1. poloviny roku 
2018. Zástupci MZe tedy předpokládali, že na základě těchto 
jednání byly ze strany SZIF zahájeny procesy týkající se 
zajištění delegovaných kontrol pro žádosti o dotaci podané v 
roce 2019. Jednání k problematice provádění kontrol na 
místě za účasti MZe, SZIF, ČPI a SVS proběhlo dne 26. 11. 
2018. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Svaz chovatelů 
českého 
strakatého skotu 

Bez připomínek.  

Svaz chovatelů 
holštýnského 
skotu ČR 

Bez připomínek.  

Svaz chovatelů 
prasat 

Bez připomínek.  

V Praze dne 22. prosince 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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