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NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

ze dne 14. prosince 2015 
 

o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory 
pro zemědělce v odvětví živočišné výroby 

 
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb. a podle § 1 odst. 3 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 
 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) 

některé podmínky provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví 
živočišné výroby (dále jen „mimořádná podpora“) Státním zemědělským intervenčním 
fondem (dále jen „Fond“).  
 
 

§ 2 
Žádost o poskytnutí mimořádné podpory 

 
(1) Fond poskytne mimořádnou podporu podle § 1 na základě žádosti na chov 

a) krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka nebo 
b) prasnic. 

 
(2) Žadatel o poskytnutí mimořádné podpory podle odstavce 1 doručí Fondu žádost 

o poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby na formuláři 
vydaném Fondem nejpozději do 31. ledna 2016. 
 
 

§ 3 
Poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní 

produkcí mléka 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému 
chovu s tržní produkcí mléka může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni  31. srpna 
2015 chovala krávy v systému chovu s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném 
v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona (dále jen „ústřední evidence“). 

 
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na krávu vedenou 

v ústřední evidenci za předpokladu, že chová nejméně 3 krávy chované v systému chovu 
s tržní produkcí mléka. 

 
 

 
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým 

se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým 
se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby. 
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§ 4 
Poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic může být fyzická 

nebo právnická osoba, která ke dni 31. srpna 2015 chovala prasnice na hospodářství 
registrovaném v ústřední evidenci. 

 
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na prasnici 

vedenou v ústřední evidenci za předpokladu, že chová nejméně 3 prasnice. 
 
 

§ 5 
Zveřejnění výše sazby mimořádné podpory 

 
Výši sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní 

produkcí mléka na 1 krávu podle § 3 a výši sazby mimořádné podpory na chov prasnic 
na 1 prasnici podle § 4 zveřejní Fond nejpozději do 29. února 2016 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.   

 
 

§ 6 
Zvýšení sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní 

produkcí mléka 
 

Fond poskytne mimořádnou podporu na chov krav chovaných v systému chovu 
s tržní produkcí mléka podle § 3 a 5 zvýšenou o 20 %, pokud měl žadatel o poskytnutí 
mimořádné podpory evidováno v ústřední evidenci ke dni 31. srpna 2015 nejvýše 50 krav.  

 
 

§ 7 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných 
v systému chovu s tržní produkcí mléka a snížení sazby mimořádné podpory 

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 3 odst. 1 doručil žádost o poskytnutí mimořádné 

podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka Fondu po lhůtě 
stanovené v § 2 odst. 2, tuto žádost zamítne. 

 
(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci jsou ke dni 31. srpna 2015 vedeny 

na žadatele podle § 2 a 3 méně než 3 krávy, žádost o poskytnutí mimořádné podpory 
zamítne. 

 
(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí 

mléka vedených na žadatele podle § 2 a 3 ke dni 31. srpna 2015 je vyšší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše mimořádné podpory počet uvedený v ústřední 
evidenci. 

 
(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí 

mléka vedených na žadatele podle § 2 a 3 ke dni 31. srpna 2015 je nižší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, mimořádnou podporu odpovídajícím způsobem sníží. 

 
 

§ 8 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na prasnice a snížení sazby 

mimořádné podpory 
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(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 4 odst. 1 doručil žádost o poskytnutí mimořádné 
podpory na chov prasnic Fondu po lhůtě stanovené v § 2 odst. 2, tuto žádost zamítne. 

 
(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci je ke dni 31. srpna 2015 vedeno na žadatele 

podle § 2 a 4 méně než 3 prasnice, žádost o poskytnutí mimořádné podpory zamítne. 
 
(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 2 a 4 

ke dni 31. srpna 2015 je vyšší než počet uvedený v ústřední evidenci, použije pro výpočet 
výše mimořádné podpory na chov prasnic počet uvedený v ústřední evidenci. 

 
(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 2 a 4 

ke dni 31. srpna 2015 je nižší než počet uvedený v ústřední evidenci, mimořádnou podporu 
odpovídajícím způsobem sníží. 

 
 

§ 9 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2016. 

 
 
 
 
 

Předseda vlády:  
 

Mgr. Bohuslav  S o b o  t k a, v. r. 

 
 
 

Ministr zemědělství: 
 

Ing. Marian  J u r e č k a, v. r 
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