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III. 

 
Návrh 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 
ze dne          2019, 

 
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací 

na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 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.: 
 

 
Čl. I 

 
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 

životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 
Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 34/2018 
Sb., se mění takto: 

 
1. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „31. května“ nahrazují slovy „posledního dne měsíce 

února“. 
 

2. V § 6 odstavec 2 zní: 
 

 „(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských 
zvířat, která jsou předmětem dotace, (dále jen „retenční období“) je doba závazku.“. 
 

3. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  
 

 „(6) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje 
suchostojná kráva, která má k dispozici nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů neomezený 
přístup do výběhu na uvedeném hospodářství podle § 11 odst. 1 písm. a).“. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

 
CELEX: 32014R0809 

 
4. V § 8 odstavec 2 zní: 

 
 „(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce 
po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou února, kdy hlášení podává nejpozději 
do 10. března.“. 

 
5. V § 11 odst. 4 se text „§ 6 odst. 3, 4 nebo 5“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 3 až 6“. 
 
6. V § 11 odst. 4 se slova „do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být 

dotace poskytnuta“ nahrazují slovy „do posledního dne měsíce února následujícího 
kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta“. 
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7. V § 16 odst. 1 písm. c) se částka „63“ nahrazuje částkou „42“. 
CELEX: 32013R1305 
 

8. V § 16 odst. 1 písm. d) se částka „107“ nahrazuje částkou „147“. 
CELEX: 32013R1305 
 

9. V § 17 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo „podopatření“ vkládají slova „pro 
uvedené hospodářství“. 

 
10. V příloze č. 8 části I. řádek F. zní: 

„ 

F. 
  

BĚŽCI** VE 
FARMOVÉM 
CHOVU 
  

1. Minimální velikost výběhu na každého dospělého pštrosa 
dvouprstého je 300 m2, minimální velikost výběhu na každého 
dospělého nandu nebo emu je 100 m2. 

2. 
  

Stáje nebo přístřešky pro pštrosy musí být vzdušné, větratelné 
a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí umožňovat volný 
pohyb stojícího ptáka. Veškeré průchody musí umožňovat 
bezpečný pohyb ptáka bez možnosti poranění. Uzavírací 
systém musí umožňovat oddělení samce od samic. 
Minimální plocha stáje nebo přístřešku pro 1 dospělého pštrosa 
je 5 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 
m2. U mladých ptáků ve věku 1 až 2 roky se postupně zvětšuje 
od 2 m2 do 4 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto 
kategorii je 30 m2. U kuřat od vylíhnutí do 1 roku se postupně 
zvětšuje od 0,30 m2 do 2 m2, kdy minimální celková plocha pro 
tuto kategorii je 5 m2. 

3. Stáje nebo přístřešky pro nandu a emu musí být vzdušné, 
větratelné a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí 
umožňovat volný pohyb stojícího ptáka. Veškeré průchody 
musí umožňovat bezpečný pohyb ptáka bez možnosti 
poranění. Uzavírací systém musí umožňovat oddělení samce 
od samic.  
Minimální plocha stáje nebo přístřešku pro 1 dospělého nandu 
a emu je 2 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii 
je 15 m2. U mladých ptáků ve věku 1 až 2 roky se postupně 
zvětšuje od 0,8 m2 do 1,5 m2, kdy minimální celková plocha pro 
tuto kategorii je 15 m2. U kuřat od vylíhnutí do věku 1 roku se 
postupně zvětšuje od 0,15 m2 do 0,8 m2, kdy minimální celková 
plocha pro tuto kategorii je 2 m2. 

„. 
 
11.  V příloze č. 8 části II. Poznámka 3) zní: 

 
„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.“. 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády 

č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí 
podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení, s výjimkou bodu 3, pokud jde o § 6 odst. 6, a bodu 5, pokud jde o § 11 odst. 4, 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, které 
se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace podaných v roce 2018. 
 
 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019. 

 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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V. 
 
Platné znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, s částí přílohy č. 8: 

 
§ 1  

Předmět úpravy  
 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 
podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.  
  

§ 2  
Opatření dobré životní podmínky zvířat  

 
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:  

a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,  
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,  
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,  
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje  

1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a  
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a  

e) zvětšení plochy pro odstavená selata.  
  

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí  
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v informačním 

systému ústřední evidence hospodářských zvířat3) (dále jen "ústřední evidence") 
zaznamenán alespoň 1 porod,  

b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením 
březosti,  

c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,   
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,  
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a  
f) dobou závazku období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá 

od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. 
května posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.  

  
§ 3  

Žadatel o poskytnutí dotace  
 

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,  
b) ke dni podání žádosti 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  

c) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v 
ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) a e); přepočítávací 
koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení.  

  
(2) O poskytnutí dotace může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).  
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(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém 

chová osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 
„žadatel“) hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace, není v době závazku zařazeno v 
systému ekologického zemědělství v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  
  

(4) Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až 
c), musí po celou dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o 
poskytnutí dotace ve stájích s technologií volného ustájení.  
  

§ 4  
zrušen 

  
§ 5  

Žádost o poskytnutí dotace  
 

(1) Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí Fondu do 15. května příslušného 
kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro 
příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti4).  

  
(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje  

a) náležitosti stanovené zákonem o zemědělství,  
b) náležitosti podle § 9 až 13 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel o 

poskytnutí dotace žádá,  
c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje 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 
po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a  

d) požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů podle § 7.  
  

(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za 
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie5) sníží, popřípadě Fond 
žádost o poskytnutí dotace zamítne.  
  

§ 6  
Podmínky poskytnutí dotace  

 
(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,  
a) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 

Sb.,  
b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) 

chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování 
nepovoleným způsobem6), a dodržuje požadavky pro chov hospodářských zvířat podle 
přílohy č. 8 k tomuto nařízení,  

c) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření,  
d) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 10 

odst. 2 písm. d), § 11 odst. 3 písm. b), § 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),  

e) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic v případě podopatření podle § 2 odst. 
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1 písm. a), b) nebo c).  
  

(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských zvířat, 
která jsou předmětem dotace, (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření  
a) podle § 2 odst. 1 písm. a) a b), § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 2 odst. 1 písm. e) období od 

1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace 
poskytnuta,   

b) podle § 2 odst. 1 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního 
roku, za který má být dotace poskytnuta,  

c) podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 1 doba závazku. 
(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských 

zvířat, která jsou předmětem dotace, (dále jen „retenční období“) je doba závazku.  
  

(3) Za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) 
považuje dojnice, u níž je v ústřední evidenci3) evidováno hlášení o události  
a) zmetání po 7 měsících březosti, mrtvě narozeného telete nebo změny systému chovu z 

hlediska tržní produkce mléka do 30 dnů ode dne události, nebo  
b) narození telete ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, případně oprava tohoto hlášení.  

  
(4) Není-li hlášení o události evidováno ve lhůtě podle odstavce 3, za způsobilou dojnici se 

pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice dnem evidování 
hlášení o události v ústřední evidenci3) nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav 
odůvodňující její způsobilost.  

  
(5) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se 

považuje také dojnice, která se účastní svodu podle veterinárního zákona, který trvá nejdéle 
10 dnů.  

 
 (6) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se 

považuje suchostojná kráva, která má k dispozici nepřetržitě po dobu minimálně 30 
dnů neomezený přístup do výběhu na uvedeném hospodářství podle § 11 odst. 1 
písm. a). 

 
(6)(7) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení 

podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení vedoucí ke 
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.  
  

§ 7  
Osvědčení parametrů  

 
(1) Žadatel podá Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u 

vybraných parametrů (dále jen „osvědčení“) na uvedených hospodářstvích, a to  
a) u podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,  
b) u podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle 

jednotlivých typů ustájení9) a počet lehacích prostor,  
c) u podopatření podle § 2 odst. 1písm. c) neomezený přístup do výběhu včetně rozměru 

výběhu a  
d) u podopatření podle § 2 odst. 1 písm. e) rozměry v m2 plochy lehacích prostor (kotců)9) a 

počet lehacích prostor.  
  

(2) Osvědčení je zajištěno v průběhu doby závazku pro příslušný rok, ve kterém byla 
žádost o poskytnutí dotace podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li u žadatele ke 
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změnám způsobu ustájení10) nebo změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy.  
  
(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  
a) došlo ke změně rozměrů trvalého objektu podle evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "trvalý objekt") nebo způsobu ustájení10),  
b) došlo ke změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, nebo  
c) žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z 

předchozích kalendářních let.  
  

(4) V případě změny rozměrů trvalého objektu nebo způsobu ustájení10) v rámci daného 
podopatření, nebo změny rozměrů výběhu u trvalého objektu pro suchostojné krávy v průběhu 
doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto změnu, a to 
nejméně 30 dnů před provedením změny.  

  
(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit 

parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost o poskytnutí dotace pro dané 
podopatření zamítne.  
  

§ 8  
Hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru  

 
(1) Žadatel v případě podání žádosti o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 odst. 1 

písm. d) nebo e) zasílá elektronicky po celou dobu závazku orgánu příslušnému pro vedení 
integrovaného zemědělského registru databáze ústřední evidence3) měsíční hlášení o 
denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) samostatně za každé uvedené hospodářství v 
těchto kategoriích:  
a) prasnice,  
b) prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček 

podle § 12 odst. 2 písm. b), data jejich narození a data prvního zapuštění, nebo   
c) odstavená selata.  
  

(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. 
června.  

 (2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po 
měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou února, kdy hlášení podává nejpozději do 
10. března. 

 
(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 10 dnů po ukončení 

doby závazku.  
  

§ 9  
Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic  

 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení lehacího prostoru v 

chovu dojnic je seznam  
a) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto 

podopatření po celou dobu závazku, a  
b) čísel všech trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu závazku a 

které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a).  
  

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, 
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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 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě  
1. jednořadého uspořádání boxů 2,90 m2,  
2. protilehlého uspořádání dvou řad boxů 2,60 m2 a  
3. kombiboxů 2,22 m2,  

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).  

  
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných 

dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 
nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství 
splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  
 

§ 10  
Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic  

 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení stájového prostředí v 

chovu dojnic je  
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  
b) seznam čísel všech trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu 

závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a  
c) uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. a) pro 

každý objekt uvedený v písmeni b).  
  

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, 
jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující 
podmínky:  
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,  
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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.  

  
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných 

dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 
nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství 
splňující podmínky stanovené tímto nařízením. 
  

§ 11  
Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy  

 
(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, 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).  

  
(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 trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a).  
  

(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 
krávy, jestliže žadatel na každém uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. a) plní v 
souladu s § 6 následující podmínky:  
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 trvalý objekt podle 

odstavce 1 písm. a) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, 
případně jiné evidované hospodářské zvíře3).  

  
(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných 

suchostojných krav8) stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5§ 6 
odst. 3 až 6 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 do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku 
po roce, za který má být dotace poskytnuta. 
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§ 12  
Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat  

 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v 

chovu prasat je  
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  
b) seznam čísel všech trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov prasnic nebo prasniček 

po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a),  
c) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 1 počet prasniček zapouštěných na uvedeném 
hospodářství během doby závazku, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto 
nařízením, a  

d) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu 
prasat podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 minimální denní počet prasnic na uvedeném 
hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v 
retenčním období.  

  
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 1, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v 
souladu s § 6 následující podmínky:  
a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,  
b) provádí individuální označení prasniček,  
c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů; stáří prasničky se počítá ode 

dne následujícího po dni narození,  
d) vede evidenci o zapouštění prasniček s náležitostmi uvedenými v příloze č. 5 k tomuto 

nařízení a  
e) eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle 

§ 8.  
  
(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na počet velkých dobytčích jednotek 

stanovený podle počtu zjištěných prasniček8) během celé doby závazku na uvedeném 
hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  

  
(4) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v 
souladu s § 6 následující podmínky:  
a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,  
b) provádí na všech porodnách prasnic v uvedených trvalých objektech na hospodářství, kde 

chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění 
sekcí, které jsou stavebně odděleny (dále jen „turnusový provoz“), s následným 
ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně 24 hodin,  

c) pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě 
potřeby také jejich ošetření,  

d) vede evidenci s náležitostmi uvedenými v příloze č. 6 k tomuto nařízení o turnusovém 
provozu a o kontrole, případně ošetření spárků a  

e) eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle 
§ 8.  

  
(5) Fond poskytne dotaci podle odstavce 4 na minimální denní počet velkých dobytčích 

jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasnic8) v retenčním období na uvedeném 
hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.  
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§ 13  
Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata  

 
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení plochy pro odstavená 

selata je  
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky 

tohoto podopatření po celou dobu závazku,  
b) seznam všech čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po 

celou dobu závazku a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a  
c) průměrný počet odstavených selat za retenční období na uvedeném hospodářství, u kterých 

bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období. 
 

(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.  
  

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 
průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném 
hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených 
selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za 
retenční období. 
 

§ 14  
zrušen 

  
§ 15  

Oznámení o převodu obchodního závodu  
 

Oznámení o převodu obchodního závodu11) podá nabyvatel Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu zvířat v ústřední evidenci3) na 
nabyvatele.  
  

§ 16  
Výše dotace  

 
(1) Sazba dotace činí  

a) 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. a),  

b) 67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. b),  

c) 6342 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 
1 písm. c),  

d) 107147 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 
2 odst. 1 písm. d) bodě 1,  

e) 59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 
1 písm. d) bodě 2 a  
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f) 89 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. e).  

  
(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu velkých dobytčích 

jednotek8) zjištěných zvířat a sazby uvedené v odstavci 1.  
  
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 
unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace 
poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející 
směnný kurz.  

  
(4) Fond dotaci na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň 

jeden z trvalých objektů, uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, se nachází na území hlavního 
města Prahy12).  
  

§ 17  
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace  

 
(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství 

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

(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a), v § 
6 odst. 1 písm. b) anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti 
týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto 
nařízení.  

  
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat8) chovaných 

žadatelem v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro 

podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e) pro uvedené hospodářství 
žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této 
žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 
odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro podopatření 
nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v rámci daného podopatření nebo titulu 
pro uvedené hospodářství sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13).  

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky 

zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., dotaci v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie14) neposkytne nebo sníží.  
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(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci 

daného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 10 %.  
  
(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), § 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 %.  

  
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 

písm. a) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. a) 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. a) bodu 1 nebo 2, 
Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. b) a 

zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c), sníží dotaci v rámci daného 
podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.  

 
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. e), Fond rozhodne u 

daného podopatření pro uvedené hospodářství 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.  
  

(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 
maximálně u 6 prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného 
titulu pro uvedené hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil 
tuto podmínku, větší než 6 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na daný titul pro 
uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), 

sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.  
  
(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci 

skotu13), dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

  
(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti4) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie15) a rozdíl mezi celkovou plochou 
uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 %16),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 %16), 

nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 %16).  
  

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal 
hlášení nejpozději do 10 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného 
podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o  
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,  
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,  
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo   
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e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.  
  

(15) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 odst. 1 
písm. e) je 15 odstavených selat.  
  

§ 18  
Vrácení dotace  

 
Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za 
příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; 
obdobně Fond postupuje v případě snížení dotace.  
  

§ 19  
Společná ustanovení  

 
Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 

moci a mimořádných okolností17), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace Fond neprovede.  
 

§ 20  
Zaokrouhlování 

  
Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 

zaokrouhlování na 2 desetinná místa.  
  

§ 20a  
zrušen 

 
* * *  

 
Část přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 

 

F. BĚŽCI** VE 
FARMOVÉM 
CHOVU 

1. Minimální velikost výběhu pro 3 dospělé pštrosy je 1000 m2, na každého 
dalšího dospělého jedince navíc 800 m2; nejkratší strana výběhu není 
kratší než 10 m a minimálně jedna strana dosahuje délky 100 m. 
Minimální velikost výběhu pro 3 dospělé nandu nebo emu je 500 m2, na 
každého dalšího dospělého jedince navíc 250 m2; nejkratší strana 
výběhu není kratší než 7 m a minimálně jedna strana dosahuje délky 70 
m. 

2. 
  

Minimální výška přístřešku pro dospělé pštrosy je 3 m. Minimální šířka 
dveří a průchodů je 150 cm. Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran 
a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce. 
Minimální plocha pro pštrosy je 10 m2 na 1 dospělý kus, pro mláďata se 
od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 m2 do 2 m2 na 1 
kus, minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 30 m2. 

    

3. Minimální výška přístřešku pro dospělé nandu a emu je 2,5 m. Minimální 
šířka dveří a průchodů je 150 cm.Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran 
a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce. 
Plocha pro nandu a emu dosahuje minimálně 5 m2 na 1 dospělý kus, pro 
mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 
m2 do 2 m2 na 1 kus, minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 
20 m2. 
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aspi://module='EU'&link='32014R0640%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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F. 
  

BĚŽCI** VE 
FARMOVÉM 
CHOVU 
  

1. Minimální velikost výběhu na každého dospělého pštrosa 
dvouprstého je 300 m2, minimální velikost výběhu na každého 
dospělého nandu nebo emu je 100 m2. 

2. 
  

Stáje nebo přístřešky pro pštrosy musí být vzdušné, větratelné 
a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí umožňovat volný pohyb 
stojícího ptáka. Veškeré průchody musí umožňovat bezpečný 
pohyb ptáka bez možnosti poranění. Uzavírací systém musí 
umožňovat oddělení samce od samic. 
Minimální plocha stáje nebo přístřešku pro 1 dospělého pštrosa je 
5 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 m2. 
U mladých ptáků ve věku 1 až 2 roky se postupně zvětšuje od 2 m2 
do 4 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 m2. 
U kuřat od vylíhnutí do 1 roku se postupně zvětšuje od 0,30 m2 do 
2 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 5 m2. 

3. Stáje nebo přístřešky pro nandu a emu musí být vzdušné, 
větratelné a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí umožňovat 
volný pohyb stojícího ptáka. Veškeré průchody musí umožňovat 
bezpečný pohyb ptáka bez možnosti poranění. Uzavírací systém 
musí umožňovat oddělení samce od samic.  
Minimální plocha stáje nebo přístřešku pro 1 dospělého nandu 
a emu je 2 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 15 
m2. U mladých ptáků ve věku 1 až 2 roky se postupně zvětšuje od 
0,8 m2 do 1,5 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 
15 m2. U kuřat od vylíhnutí do věku 1 roku se postupně zvětšuje od 
0,15 m2 do 0,8 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii 
je 2 m2. 

 
* * *  

ČÁST II. 
Další požadavky na prostory pro ustájení skotu 

 
1. Krávy - minimální rozměry vazného stání 
  

Živá hmotnost v 
kg 

Šířka stání v mm 
Délka krátkého 
stání v mm 

Délka středního 
stání v mm 

Délka dlouhého 
stání v mm 

do 550 1120 1830 2210 2390 

550 až 650 1150 1900 2300 2480 

nad 650 1180 1960 2360 2560 

  
2. Minimální rozměry při volném ustájení skotu 
  

Kategorie Box (kotec) 
- plocha 
lehárny v 
m2/ kus 
nebo živá 
hmotnost 

Šířka pohybových chodeb v 
mm 

Rozměry boxových loží 
v mm 

Rozměry 
kombiboxu v 
mm 

jednosměrné obousměrné 

délka 

šířka délka šířka jedna 
řada 

protilehlé 
řady 

Krávy3) 5,00/kus 

850 1600 

2300 2050 1100 1750 1100 

Porodní kotec 
pro volné 
telení 

9,00/kus     
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Jalovice3) 0,90/ 100 kg 
ž. hm. 

850 1600 
1900 
až 
2300 
1) 

1700 až 
2050 1) 

800 
až 
1100 
1) 

Výkrm býků 
stlané 

0,90/ 100 kg 
ž. hm. 

1100 2) 2100 2) 
Výkrm býků 
celoroštové 

0,45/ 100 kg 
ž. hm. 

Poznámka: 

1) Podle hmotnosti od 200 kg. 

2) Pohybová chodba musí být minimálně stejně široká jako vstupní a výstupní otvor ze stáje. 

Při počtu hospodářských zvířat více než 25 kusů ve skupině je nutno rozměry zvětšit 
minimálně o 30 %. 

3) Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů. 
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. 

 
* * *  



1 
 

VI.  
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

 
§ 6 odst. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření 
podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje 
suchostojná kráva, která má k dispozici 
nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů, 
neomezený přístup do výběhu na uvedeném 
hospodářství podle § 11 odst. 1 písm. a). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            
 
 
 
 

 
32014R0809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Článek 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 21 

Požadavky týkající se žádosti o podporu na hospodářská zvířata 
a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata 

1. Žádost o podporu na hospodářská zvířata podle definice čl. 2 odst. 
1 druhého pododstavce bodu 15 nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014 nebo žádost o platbu v rámci opatření podpory na 
zvířata podle definice čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce bodu 14 
uvedeného nařízení musí obsahovat veškeré informace nutné k 
zjištění způsobilosti pro podporu, a zejména: 

a) totožnost příjemce; 

b) odkaz na jednotnou žádost, pokud již byla podána; 

c) počet zvířat každého druhu, pro která se podává žádost o podporu 
na hospodářská zvířata nebo žádost o platbu, a v případě skotu 
identifikační kódy zvířat; 

d) v případě potřeby závazek příjemce držet zvířata uvedená v 
písmenu c) během období stanoveného členskými státy ve svém 
hospodářství a informace o místu nebo místech, kde budou zvířata 
držena, včetně příslušného období; 

e) případně jakékoli podklady nezbytné k prokázání způsobilosti pro 
dotčený režim nebo dotčené opatření; 

f) prohlášení příjemce, že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí 
dotyčné podpory. 

2. Každý chovatel zvířat má právo dostávat bez omezení od 
příslušného orgánu v přiměřených intervalech a bez přílišného 
prodlení informace o údajích v počítačové databázi zvířat, které se 
vztahují k němu a jeho zvířatům. Při podání žádosti o podporu na 
hospodářská zvířata nebo žádosti o platbu příjemce prohlásí, že tyto 
údaje jsou správné a úplné, a opraví chybné údaje nebo doplní 
chybějící údaje.CS L 227/90 Úřední věstník Evropské unie 31.7.2014 
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§ 16 odst. 1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sazba dotace činí  
  
a) 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic 
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. a),  
  
b) 67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic 
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 33 
odst. 3 

 
 
 
 
 
 

3. Členské státy mohou rozhodnout, že některé informace uvedené v 
odstavci 1 nemusí být v žádosti o podporu na hospodářská zvířata 
nebo žádosti o platbu obsaženy, pokud již byly dříve sděleny 
příslušnému orgánu. 

4. Členské státy mohou zavést postupy, jejichž pomocí mohou být 
údaje obsažené v počítačové databázi zvířat použity pro účely žádosti 
o podporu na hospodářská zvířata nebo žádosti o platbu, za 
předpokladu, že počítačová databáze zvířat poskytuje dostatečnou 
úroveň jistoty a provádění nezbytnou pro řádnou správu dotyčných 
režimů podpory nebo opatření podpory na úrovni jednotlivých zvířat. 

Postupy uvedené v prvním pododstavci může představovat systém, 
podle něhož může příjemce žádat o podporu pro všechna zvířata, 
která jsou k určitému dni nebo během období stanoveného členským 
státem způsobilá pro podporu na základě údajů obsažených v 
počítačové databázi zvířat. 

V tomto případě přijmou členské státy nezbytná opatření, která zaručí, 
že: 

a) v souladu s ustanoveními použitelnými na dotyčný režim podpory 
a/nebo opatření podpory bude jasně určeno a dáno na vědomí 
příjemci datum nebo období uvedené v druhém pododstavci; 

b) příjemce si je vědom toho, že jakákoli potenciálně způsobilá 
zvířata, která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému 
pro identifikaci a evidenci zvířat, jsou považována za zvířata, u 
kterých byl zjištěn nesoulad, jak je uvedeno v článku 31 uvedeného 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

5. Členské státy mohou stanovit, že některé informace uvedené v 
odstavci 1 mohou nebo musí být dále předány prostřednictvím 
subjektu nebo subjektů, které schválí. Za předávané údaje však 
nadále nese odpovědnost příjemce. 

 

Článek 33 
Dobré životní podmínky zvířat 
3. Platby se poskytují ročně a v plné výši či částečně kompenzují 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců vyplývající z přijatého 
závazku. V případě potřeby mohou krýt rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % podpory vyplacené na závazky týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat.  
Podpora je omezena maximální částkou stanovenou v příloze II. 
 

aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='74/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

písm. b),  
  
c) 42 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic 
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. c),  
  
d) 147 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
prasniček v případě podopatření uvedeného v 
§ 2 odst. 1 písm. d) bodě 1,  
  
e) 59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku 
prasnic v případě podopatření uvedeného v § 
2 odst. 1 písm. d) bodě 2 a  
  
f) 89 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v 
případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 
písm. e).  
 
           
 
 
 

 
32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 

 
příloha II 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

článek 7 
 
 
 
 
 
 

článek 10 

 
PŘÍLOHA II 

ČÁSTKY A MÍRY PODPORY 

Článek Předmět 
Maximální částka v EUR 

nebo míra 

Čl. 33 odst. 

3 

Dobré životní podmínky 

zvířat 
500 na dobytčí jednotku  

 
Článek 7 
Akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů a odnímání 
této akreditace 
1. Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států 
pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a v 
článku 5. 
 
Článek 10 
Přípustnost plateb prováděných platebními agenturami 
Výdaje uvedené čl. 4 odst. 1 a v článku 5 mohou být financovány Unií, 
pouze pokud je uskutečnily akreditované platební agentury. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
(32013R1305) 

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 
(32013R1306) 

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 (32014R0809) 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 
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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 
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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. 

 
 
 


