
Příklad možného snížení požadované částky dotace  

při nesplnění podmínky včasného hlášení narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení 

a přemístění zvířat na hospodářství: 

 

Zemědělský podnik s 1 444 ks turů: 

Na všech 3 hospodářstvích kontrolovaného subjektu byla provedena kontrola 

podmíněnosti označování a evidence turů. K datu kontroly, bylo na prvním hospodářství 

přítomno 611 turů starších 2 let a 45 telat (1 - 6 měsíců); na druhém hospodářství 645 turů 

věku 0,5-2 let a na třetím hospodářství 143 telat (1 - 6 měsíců). 

Při kontrole nebylo zjištěno žádné zvíře nikdy neevidované v ústřední evidenci. 

Dále však bylo zjištěno, že u prvního hospodářství subjektu bylo z 311 hlášení zaslaných 

do ústřední evidence od začátku roku do data provádění kontroly zvířat fyzicky přítomných  

ke dni kontroly na hospodářství zasláno 220 hlášení opožděně, z toho se jednalo o 25 

opožděných hlášení nad 40 dnů;  

u druhého hospodářství z 523 hlášení bylo opožděných 423 hlášení, z toho bylo  

73 opožděných hlášení nad 40 dnů a  

u třetího hospodářství bylo ze 143 hlášení zasláno 88 opožděně, z toho bylo  

64 opožděných hlášení nad 40 dnů. 

Opoždění hlášení od data události do data zpracování hlášení se pohybovalo v rozmezí  

od 1 do 131 dnů po uplynutí 15denní lhůty pro zaslání hlášení stanovené členským státem.  

Hodnocení: 

V uvedeném případě došlo na všech hospodářstvích kontrolovaného subjektu k porušení 

požadavku podmíněnosti SMR 7/4.  

 počet zvířat fyzicky 

přítomných na 

hospodářství 

v okamžiku kontroly 

počet zjištěných 

opožděných hlášení 

na hospodářství 

procento případů 

s opožděným hlášením  

do ÚE z počtu zvířat na 

hospodářství 

 nad 40 dnů  nad 40 dnů 

1. hospodářství 656 220 25 33,53 %   3,81 % 

2. hospodářství 645 423 73 65,58 % 11,31 % 

3. hospodářství 143 88 64 61,54 % 44,75 % 

 

V případě prvního hospodářství: 

Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu středním (20,01 – 50 % zvířat)  

a závažnosti malé (do 20 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter. 

Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s procentuálním 

snížením 1%. 

 

 

V případě druhého hospodářství: 



Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat)  

a závažnosti malé (do 20 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter. 

Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s procentuálním 

snížením 1%. 

V případě třetího hospodářství: 

Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat)  

a závažnosti střední (20,01 – 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý 

charakter. 

Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s procentuálním 

snížením 1 %. 

 

Pokud u zemědělského podniku nebude zjištěno na základě Kontroly podmíněnosti žádné 

porušení dalších požadavků, je nejvyšší hodnocené porušení u kontrolovaného subjektu 

v míře 1% snížení požadované částky dotace.  

V případě požadované částky přímých plateb tohoto subjektu ve výši 4 901 594,- Kč činí 

vzhledem k uvedenému porušení podmínek podmíněnosti snížení 49 015,- Kč dotace.  

Kdyby však i v následujícím roce došlo k opakovanému porušení stejného požadavku, 

zvyšuje se zásadně procentní podíl snížení částky dotace a míra porušení vyjádřená 

v procentech – zde 1 % (pokud by bylo v následujícím roce zjištěno porušení ve stejné míře)  

u tohoto podniku, je násobena koeficientem 3.  

Pokud tedy zemědělský podnik poruší požadavek SMR 7/4 stejnou měrou  

i v následujícím období, sankce za toto porušení již bude činit 3 % z celkové částky 

požadované dotace. 

 

* Hodnotící tabulky porušení požadavků podmíněnosti a způsob vyhodnocení je zveřejněn 

prostřednictvím příručky Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou naleznete 

mimo jiné také na stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace/Kontrola 

podmíněnosti. 

 

 


