Příklad možného snížení požadované částky dotace
při nesplnění podmínky včasného hlášení narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení
a přemístění zvířat na hospodářství:

Hospodářství s 10 ks turů a 38 ks ovcí:
Ke dni zahájení kontroly na hospodářství zaměřené na dodržování požadavků
podmíněnosti SMR 7 a SMR 8 bylo na hospodářství přítomno 10 turů a 38 ovcí.
Inspektory České plemenářské inspekce porovnáním s údaji ve výpisu z ústřední
evidence bylo zjištěno, že 12 z fyzicky přítomných ovcí na hospodářství v době kontroly není
v ústřední evidenci zapsáno.
Dále bylo zjištěno, že z 9 hlášení zaslaných do ústřední evidence od začátku roku do data
provádění kontroly zvířat fyzicky přítomných ke dni kontroly na hospodářství bylo v případě
turů zasláno 9 hlášení opožděně, z toho bylo 8 opožděných hlášení nad 40 dnů a v případě
ovcí zasláno opožděně 34 hlášení, z toho všech 34 bylo opožděných hlášení nad 40 dnů.
Opoždění hlášení od data události do data zpracování hlášení se pohybovalo v rozmezí
od 2 do 186 dnů po uplynutí 15denní lhůty u chovu turů (resp. 22denní lhůty
u chovu ovcí) pro zaslání hlášení stanovené členským státem.
Současně u kontrolovaného subjektu bylo zjištěno, že u 6 ks turů nejsou k dispozici
průvodní listy skotu.
Hodnocení:
V uvedeném případě došlo u kontrolovaného subjektu ke zjištění porušení požadavků
podmíněnosti SMR 7/4 a SMR 8/3.
V případě hodnocení porušení SMR 7 (skot):
počet zvířat fyzicky
přítomných na
hospodářství
v okamžiku kontroly

SMR 7/4

10

počet zjištěných
opožděných hlášení
na hospodářství

nad 40 dnů
8

9

procento případů
s opožděným hlášením
do ústřední evidence
z počtu zvířat na
hospodářství
nad 40 dnů
90 %
80 %

Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat)
a závažnosti velké (nad 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.

SMR 7/2

počet zvířat fyzicky
přítomných na
hospodářství
v okamžiku kontroly

počet zvířat
s chybějícími
průvodními listy skotu

10

6

procento
zvířat s chybějícími
průvodními listy skotu
z počtu zvířat na
hospodářství
60 %

Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat)
a závažnosti velké (nad 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se celkem za SMR 7 jedná o střední
porušení s procentuálním snížením 3 %.
V případě hodnocení porušení SMR 8 (ovce):
SMR 8/3

SMR 8/3

počet nikdy
neevidovaných
12
počet zvířat fyzicky
přítomných na
hospodářství
v okamžiku kontroly
38

procento nikdy neevidovaných z celkového počtu
31,57 %
počet zjištěných
opožděných hlášení
na hospodářství

34

nad 40 dnů
34

procento případů
s opožděným hlášením
do ÚE z počtu zvířat na
hospodářství
nad 40 dnů
89,47 %
89,47 %

V rámci nikdy neevidovaných zvířat na hospodářství došlo k porušení požadavku
podmíněnosti v rozsahu i závažnosti střední (20,01 – 50 % zvířat).
V rámci opožděných hlášení došlo k porušení v rozsahu i závažnosti velká (nad 50 %
zvířat i nad 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná se o porušení požadavků SMR 8
malé s procentuálním snížením 1 %.
Vzhledem k tomu, že celkově je započítáváno vždy nejvyšší porušení z dané oblasti jedná
se u požadavků SMR 7 a SMR 8 u tohoto subjektu o střední porušení s procentuálním
snížením 3 %.
Pokud nebude zjištěno na základě Kontroly podmíněnosti žádné porušení dalších
požadavků, je nejvyšší hodnocené porušení u kontrolovaného subjektu v míře 3% snížení
požadované částky dotace.
V případě požadované částky přímých plateb tohoto subjektu ve výši 263 849,- Kč bude
vzhledem k uvedenému porušení podmínek podmíněnosti snížení představovat částku
7 915,- Kč dotace.
V případě zjištění porušení stejných požadavků i v následujícím roce, je porušení
hodnoceno jako opakované a zjištěná míra porušení se násobí koeficientem 3.
* Hodnotící tabulky porušení požadavků podmíněnosti a způsob vyhodnocení je zveřejněn
prostřednictvím příručky Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou naleznete
mimo jiné i na stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace/Kontrola
podmíněnosti.

