
IV. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
 

Dne 18. července 2016 představila Evropská komise nový balíček opatření v hodnotě 
500 milionu eur na podporu producentů mléka a zemědělců v jiných odvětvích živočišné výroby, 
kteří jsou postiženi narušením trhu. Část balíčku, 350 milionů eur, které členské státy mohou 
dorovnat ze svých vnitrostátních prostředků, je určena na splnění některých opatření 
na zmírnění dopadů současné krize. Podle Evropské komise je vhodné použít jednorázovou 
finanční dotaci na podporu producentů mléka anebo zemědělců v jiných odvětvích živočišné 
výroby, k podpoře ekonomické udržitelnosti a stabilizaci daného trhu. Jinými odvětvími 
živočišné výroby se v tomto případě rozumí zejména sektor vepřového masa, hovězího 
a telecího masa a skopového a kozího masa. U vepřového masa jsou obtíže na trhu spojeny 
především se zákazem dovozu v důsledku vypuknutí afrického moru a ruského zákazu dovozu, 
potíže na trhu s hovězím a telecím masem jsou vedlejším účinkem narušení trhu s mlékem. 
Jelikož přetrvávající krize ukazuje, že někteří producenti zachovávají nebo dokonce navyšují 
produkci mléka, aby si udrželi cash flow, Komise hodlá poskytnout finanční prostředky, které 
budou spojeny s určitými závazky vedoucími ke stabilizaci trhu. Členské státy by měly zvolit 
jedno nebo více dotčených odvětví a stanovit opatření, která povedou ke stabilizaci trhu, tím 
podpořit producenty, kteří trpí nejvíce narušením trhu. 

 
V důsledku silné globální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou se situace na trhu 

s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2016 značně zhoršila. Zatímco v roce 2015 rostly celkové 
dodávky mléka, celkový vývoz tří hlavních světových exportních regionů se v ekvivalentu mléka 
snížil o cca 200 000 tun. V prvních 4 měsících roku 2016 se zvýšila produkce mléka v EU, USA 
a na Novém Zélandu o cca 3,6 milionů tun, přičemž pouze necelé 1 % tohoto objemu bylo 
dodatečné absorbováno vývozy. Vysoké ceny mléčných výrobků na světových trzích v roce 
2013 a následné ukončení mléčných kvót na jaře roku 2015 byly pro producenty mléka 
podnětem k investicím a navyšování dodávek mléka. Za poslední 3 roky se dodávky mléka 
v EU-28 zvýšily o 11 milionů tun. V důsledku snížení světové poptávky a zvýšené ho objemu 
nabídky mléka došlo ke snížení výkupní ceny mléka. Průměrná cena EU v květnu 2016 byla 
o 22 % nižší, než průměrná květnová cena za posledních 5 let což pro producenty mléka 
znamená značné ekonomické ztráty.  
 

Situace na trhu s mlékem v České republice je velmi složitá, výkupní ceny mléka 
setrvávají pod úrovní nákladů již řadu měsíců. Průměrná realizační cena mléčné suroviny 
se za měsíc červen dále snížila na 6,12 Kč/l, což představuje meziroční pokles ceny 
o cca 18 %, a oproti roku 2014 dokonce propad ceny o téměř 36 %. V červenci 2016 došlo 
ke zpomalení tempa snižování ceny, cena za mléko v červenci 2016 byla na úrovni 6,10 Kč/l. 
Náklady na výrobu 1 litru syrového kravského mléka, podle šetření za rok 2015, jsou 
na úrovni 8,28 Kč/l. Pro rok 2016 jsou tyto náklady vyšší (cca 8,80 Kč/l), a to i vlivem 
loňského sucha a neúrody kukuřice na siláž, kdy dochází ke zvyšování nákladů na vlastní 
krmiva. Zároveň Česká republika čelí vysokým dovozům. Za období 1. pol. roku 2016 se 
objem dovezených mlékárenských výrobků meziročně zvýšil o 8,8 tis. tun, tj. o 6,4 %, podíly 
dovozu mlékárenských výrobků na jejich výrobě v ČR jsou vysoké. Např. podíl dovozu 
přírodních sýrů na jejich domácí výrobě za 1. pol. 2016 představoval 92,9 %, podíl dovozu 
másla aj. tuků z másla 60,9 %. Dovozy mléka a mléčných výrobků ze tří zemí - z Německa 
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(40,8 %), Polska (25,2 %) a Slovenska (12,6 %) představují celkem 78,6 % veškerého 
dovozu mléka a mléčných výrobků (z finančního vyjádření).  

 
Nepříznivá situace v sektoru vepřového masa v České republice byla odstartována 

zavedením obchodních restrikcí ze strany Ruské federace z důvodu výskytu Afrického moru 
prasat (dále jen „AMP“) v Evropě. V současné době se nákazová situace v Evropě nelepší – 
AMP je nadále hlášen v Polsku a pobaltských státech. Od srpna roku 2014 navíc Ruská 
federace uplatnila potravinové embargo také na jednotlivé členské státy EU 28, které mimo 
jiné zahrnovalo zákaz dovozu vepřového masa na ruské území. 

 
Ruská federace byla dlouhodobě největším světovým dovozcem vepřového masa, 

ale také největším mimo unijním partnerem ČR v oblasti agrárního zahraničního obchodu. 
Vzniklá situace velmi rychle vyústila v nadprodukci vepřového masa na evropském trhu, kdy 
ani přijatá opatření ze strany Evropské komise (zavedení soukromého skladování) 
nepomohla ke zlepšení vzniklé situace a přetlak na trhu způsobil prudký pokles cen 
zemědělských výrobců vepřového masa na českém trhu.  

 
Tento již přibližně dva roky trvající razantní pokles ceny zemědělských výrobců 

vepřového masa vedl k dalšímu poklesu tuzemské produkce této komodity a zvýšení 
dovozu. Vývoj posledních několika let vyústil v propad soběstačnosti v komoditě vepřové 
maso na 50% úroveň, a to i přes velkou oblibu tohoto druhu masa v tuzemských 
domácnostech a podporu zvyšování konkurenceschopnosti českých chovatelů ze strany 
Ministerstva zemědělství. 

 
V některých členských státech se v důsledku vysokých teplot v červenci a srpnu 2015 

a nedostatku srážek snížily výnosy plodin. Odvětví výroby hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa, skopového masa a kozího masa bylo vážně ovlivněno 
zvýšením výrobních nákladů kvůli nedostatku krmiva a pastvin.  

 
Finanční pomoc Komise pro jednotlivé členské státy zohledňuje hlavní rysy odvětví, 

včetně produkce, tržních cen a podílu drobných zemědělců. Členské státy mohou pružně 
definovat opatření nebo jejich kombinaci. Aby se zajistilo, že s ohledem na omezené rozpočtové 
zdroje získají podporu ti zemědělci, kteří jsou nejvíce postiženi narušením trhu, je dána 
členským státům možnost rozdělit stanovenou vnitrostátní částku co nejúčinnějším způsobem 
na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Jelikož finanční pomoc přidělená každému 
členskému státu podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, ze dne 8. září 
2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka 
a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, bude kompenzovat jen malou část skutečné 
ztráty zemědělců v odvětví živočišné výroby, je členským státům povoleno, aby za stejných 
podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže poskytly další podporu 
do maximální výše 100 % příslušné částky uvedené v příloze výše uvedeného nařízení Komise 
(pro Českou republiku je v příloze uvedeného nařízení Komise stanovena částka 
10 346 106 EUR z finančních zdrojů Evropské unie). 

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 

společné organizace zemědělských trhů, kterými jsou: 
• 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. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, ze dne 8. září 2016, kterým se 
stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších 
odvětvích živočišné výroby. 
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Přijetí nové právní úpravy je nezbytné z důvodů absence nařízení vlády, podle kterého 
by bylo možné poskytnout stanovenou cílenou podporu chovatelům krav s tržní produkcí mléka 
a chovatelům prasnic. Ve snaze zajištění výplaty podpory podle čl. 1 a čl. 2 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná 
podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné 
výroby, dodržení termínu pro výplatu podpory a zajištění nediskriminačního postavení českých 
zemědělců na unijním trhu, předkládáme návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zajištění nediskriminačního postavení 

českých chovatelů krav s tržní produkcí mléka a chovatelů prasnic na jednotném evropském 
trhu tím, že po schválení navrhovaného nařízení vlády bude možné včas přistoupit k proplacení 
podpor stanovených Evropskou komisí a doplatku podpor ze strany České republiky. Snahou 
je, aby se tímto okamžitým opatřením zamezilo dalšímu zhoršení situace na trhu s mlékem 
a mléčnými výrobky a na trhu s vepřovým masem. 

 
V případě, že by nedošlo k přijetí navrhovaného právního předpisu, nebude ze strany 

České republiky možné zajistit proplacení výše uvedených finančních prostředků, což by 
výrazně poškodilo chovatele krav s tržní produkcí mléka a chovatele prasnic, kteří by ve vztahu 
k ostatním evropským chovatelům byli tímto diskriminováni. V případě, že by čeští chovatelé 
byli nadále v nevýhodném postavení oproti ostatním chovatelům evropského jednotného trhu, 
hrozí riziko opouštění výroby v odvětví mléka a vepřového masa ze strany českých chovatelů 
a následné rušení chovů. Tím by se otevřela cesta k další závislosti na dovozech, ztráta 
pracovních míst nejen v zemědělské prvovýrobě, ale i v navazujících službách 
a zpracovatelském průmyslu.  
 

Právní rámec navrhovaného nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění 
dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby je dán: 
• zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, 
• příslušnými nařízeními Evropských společenství, a 
• tímto národním „doplňkovým“ nařízením vlády.  

 
Návrh nařízení vlády byl projednán se všemi odbornými útvary resortu Ministerstva 

zemědělství, se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) a se zástupci 
nevládních organizací (např. Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého 
zemědělství, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu, 
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě). 

 
Vlastní legislativní řešení návrhu nařízení vlády o stanovení některých podmínek 

provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších 
odvětvích živočišné výroby, v maximální možné míře vychází z obdobného opatření přijatého 
koncem roku 2015, a to nařízení vlády č. 366/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby. 

 
Návrh nařízení vlády je vládě předkládán jako iniciativní materiál ministra zemědělství 

k řešení krize v živočišné výrobě a k adaptaci právního řádu ČR na nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví 
mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích 
živočišné výroby.    
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 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 
pozdějších předpisů. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s těmito předpisy Evropské unie: 

• 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. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, v platném 
znění, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, ze dne 8. září 2016, kterým se 
stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších 
odvětvích živočišné výroby. 

 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje na specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní 
jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení předpokládá navýšení státního rozpočtu ve výši 279 572 476 Kč, 

nepředpokládá dopady na ostatní veřejné rozpočty. 
 

Pokud se jedná o dopad na podnikatelské prostředí, zejména pak na malé a střední 
podniky, předpokládá se pozitivní dopad, zejména pokud jde o možnost kompenzace ztrát při 
narušení trhu silnou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou.  

Konkrétně u mléka v roce 2016 na základě aktuálních propočtů rentability výroby 
mléka za 1. a 2. čtvrtletí roku 2016 a předpokladu, že cena mléka po celé období červenec - 
prosinec 2016 zůstane na aktuální ceně měsíce července 2016 ve výši 6,12 Kč/l, bude 
dosažena po započtení dosavadních přímých a nepřímých podpor vázaných na produkci 
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mléka průměrná roční ztráta ve výši -0,78 Kč/l, což představuje ztrátu sektoru na celkové 
vyrobené množství mléka v rozsahu 2,9 mld. litrů ve výši -2,262 mld. Kč. Bez započtení 
podpor činí ztráta -2,39 Kč/l, a tudíž za celkovou výrobu -6,931 mld. Kč (v roce 2015 činila 
ztráta bez započítaných podpor -0,62 Kč/l, zisk se započítanými podporami pak 1,07 Kč/l, 
a při těchto cenách pak celková ztráta činila -1,827 mld. Kč bez podpor, se započtenými 
podporami byl pak čistý zisk 3,152 mld. Kč). 

U vepřového masa v roce 2016 je možné předpokládat ztrátu ve výši -5,60 Kč/kg 
ž.hm bez započtení přímých a nepřímých podpor, se započtením podpor pak -4,10 Kč/kg 
ž.hm., což představuje při odhadu produkce 306 tis. t ž. hm. ztrátu odvětví chovu prasat ve 
výši -1,255 mld. Kč se započtením předpokladu čerpání stávajících dotací, bez jejich 
započtení pak -1,714 mld. Kč (V roce 2015 činila ztráta bez započtení podpor -5,23 Kč/kg 
ž.hm., se započtením pak -3,73 Kč/kg ž.hm., při výrobě 310 tis. tun ž. hm. vychází takto 
spočtená ztráta odvětví se započtením odhadu dosavadních podpor na -1,156 mld. Kč a bez 
započtení podpor na ztrátu -1,621 mld. Kč). 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady 

na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní 
dopady na životní prostředí.   
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 

diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava 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. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování daných ustanovení. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAENA5FOQ)



6 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1:  

 
V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie se vymezuje předmět 

navrhované právní úpravy k poskytnutí dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví 
živočišné výroby. Platba podpor se podle předpisu Evropské unie (nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví dočasná 
mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby) uskuteční nejpozději do 30. září 
2017.  
 
K § 2: 

 
Za účelem zajištění nezbytných informací a možnosti vyplatit podporu podle § 1 

je nezbytné stanovit náležitosti pro podávání žádosti o podporu. Vzhledem k tomu, že podpora 
bude vyplácena před splněním podmínek, je nezbytné, aby žádost obsahovala závazek 
žadatele, že v daném období bude plnit jednu z vybraných podmínek. Žádost o poskytnutí 
podpory na chov krav s tržní produkcí mléka a na chov prasnic je nutné doručit Fondu na jím 
vydaném formuláři nejpozději do 25. listopadu 2016. 
 
K § 3: 

 
Součástí navrhovaného ustanovení je stanovení podmínek pro vyplacení podpory 

na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka. 
V odstavci 1 se definuje základní podmínka pro vyplacení podpory, a to, že žadatelem 

o podporu může být fyzická nebo právnická osoba, která v uplynulém období k 30. září 2016 
chovala krávy s tržní produkcí mléka. Jedná se o období, kterého se bezprostředně dotýkaly 
dopady krizové situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. 

Z důvodů nepřiměřené výše nákladů na administraci a vyplacení podpory ve vztahu 
k samotné výši podpory je stanovena v odstavci 2 podmínka pro poskytnutí platby, 
a tou je minimální počet krav s tržní produkcí mléka, na který je možné žádat o podporu. 
 
K § 4: 
   

V navrhovaném ustanovení jsou definovány podmínky pro vyplácení podpor na chov 
prasnic. 

V odstavci 1 se definuje základní podmínka pro vyplacení podpory, a to, že žadatelem 
o podporu může být fyzická nebo právnická osoba, která v uplynulém období k 30. září 2016 
chovala prasnice. Jedná se o období, kterého se bezprostředně dotýkaly dopady krizové 
situace na trhu s vepřovým masem. 

Z důvodů nepřiměřené výše nákladů na administraci a vyplacení podpory ve vztahu 
k samotné výši podpory je stanovena v odstavci 2 podmínka pro poskytnutí platby, 
a tou je minimální počet prasnic, na který je možné žádat o podporu.  
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K § 5: 
  

Z důvodů dodržení objektivních podmínek a zajištění informovanosti chovatelů krav 
s tržní produkcí mléka a chovatelů prasnic je stanovena povinnost Fondu nejpozději 
do 15. prosince 2016 zveřejnit výši podpory na chov krav s tržní produkcí mléka a výši podpory 
na chov prasnic. Fond tak učiní na základě podaných oprávněných žádostí, zjištěných stavů 
předmětných hospodářských zvířat v ústřední evidenci k 30. září 2016 u oprávněných žadatelů 
a ve vztahu k celkovému objemu finančních prostředků na danou podporu. 
 
K § 6: 

 
Z důvodů zajištění nediskriminačního přístupu při vyplácení podpor se v tomto 

ustanovení navrhuje poskytnutí vyšší podpory pro chovatele s počtem krav s tržní produkcí 
mléka do 50 ks. Tito chovatelé jsou v době krize na trhu s mlékem postiženi daleko více, 
zpracovatelé mléka malým subjektům vypovídali smlouvy na dodávky mléka a chovatelé byli 
nuceni ve velmi krátkém období hledat náhradní odbyt pro svou produkci mléka. V době převisu 
nabídky je hledání náhradního odbytu velmi složité a velmi často ekonomicky likvidační.  
 
K § 7: 

 
Toto ustanovení obsahuje termín, do kdy je nezbytné, aby žadatel o poskytnutí 

mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka a žadatel 
o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic, doložil Fondu informaci o splnění podmínek 
splnění závazku podle § 2 odst. 2 a 3.  

 
K § 8 a 9: 

 
Stanoví se podmínky, obdobně jako v podobných dotačních nařízeních vlády, za kterých 

Fond při nesplnění podmínek podle tohoto nařízení vlády může žádost o poskytnutí mimořádné 
podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka nebo žádost 
o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic zamítnout nebo snížit sazby mimořádných 
podpor. 
 
K § 10: 

 
Datum nabytí účinnosti (15. listopadu 2016) se navrhuje s ohledem na následné termíny 

nezbytné pro zajištění vyhlášení pro příjem žádostí, zveřejnění podpor a vlastní administraci 
podpor.  
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