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METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 74/2015 Sb.,

o podmínkách poskytování dotací na opatření  
dobré životní podmínky zvířat 

pro rok 2015

V této metodice jsou zahrnuta a srozumitelně vyložena ustanovení závazné právní normy pro poskytování dotací. 
Právní nárok lze proto odvozovat pouze z této právní normy a dalších předpisů a nikoliv z textu této metodiky! Text 
metodiky není právně závazný!
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Seznam použitých zkratek

DZES  dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (součást podmíněnosti)
DŽPZ  dobré životní podmínky zvířat
KNM  kontrola na místě
LPIS  systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o země-

dělství, rozšířený o další funkční vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací (Land Parcel 
Identification System)

MZe  Ministerstvo zemědělství
OPŽL   oddělení pro příjem žádostí a LPIS místně příslušného regionálního odboru SZIF (dříve Agentura pro země-

dělství a venkov)
PPH povinné požadavky na hospodaření (součást podmíněnosti)
PRV  Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020
RO SZIF  Regionální odbor Fondu
SVS  Státní veterinární správa
SAPS Jednotná platba na plochu (Single Area Payment Scheme)
Fond  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
VDJ  velká dobytčí jednotka 
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1 ÚVOD

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí platby na opatření „dobré životní podmínky zvířat“ (DŽPZ) a je platná 
pro rok 2015.

Rok 2015 je prvním rokem nového programového období, ve kterém budou spuštěna opatření podle Programu rozvo-
je venkova ČR na období 2014–2020 a zároveň prvním rokem, kdy bude implementováno nové opatření pro podporu 
lepších podmínek v chovech hospodářských zvířat v ČR. Od roku 2015 jsou podmínky pro poskytnutí dotace na nové 
opatření DŽPZ stanoveny nařízením vlády. 

Základními právními předpisy pro programové období 2014–2020 upravujícími podmínky pro poskytování dotací 
v rámci DŽPZ jsou zejména:

Přímo použitelné předpisy Evropské unie:
•	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj ven-

kova 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 sle-
dování 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 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 Evropské-
ho zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, v platném znění

•	 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (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. 

Legislativa ČR:
•	 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
•	 Zákon 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. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a záko-
na č. 291/2009, v platném znění

•	 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění 
•	 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v plat-

ném znění 
•	 Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění
•	 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejí-

cích zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•	 Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospo-

dářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, který je základním strategickým materiálem popisujícím mj. 
základní podmínky opatření DŽPZ byl schválen Vládou ČR v červenci roku 2014. Po schválení programového doku-
mentu ze strany Evropské komise bude jeho aktuální schválená verze vyvěšena na internetových stránkách MZe:  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014

Seznam veškeré legislativy upravující podmínky pro vyplácení plateb v rámci Programu rozvoje venkova naleznete 
na stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/legislativa/.

S případnými dotazy, které se týkají podmínek pro poskytnutí dotace, je možné obrátit se na infolinku MZe tel: 
221 811 111, e–mail: info@mze.cz; nebo na infolinku fondu, který je gestorem za administraci žádostí a vyplá-
cení dotací, tel: 222 871 871, e–mail: info@szif.cz.
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2 PŘEDMĚT POSKYTNuTÍ DOTAcE A ZÁKLADNÍ DEfINIcE

Od roku 2015 se nově poskytují dotace na opatření Dobré životní podmínky zvířat, a to v rámci následující podopat-
ření:
 1.  Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
 2.  Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
 3.  Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
 4.  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
   –  4.a titul pro prasničky 
   –  4.b titul pro prasnice
 5.  Zvětšení plochy pro odstavená selata

Žadatel si může vybrat z jednotlivých podopatření, do kterého chce vstoupit a pro které bude splňovat dané pod-
mínky. Podopatření lze spolu kombinovat na jednom hospodářství i plnit podmínky jednotlivě na různých svých 
hospodářstvích. 
Žadatel musí plnit podmínky daného podopatření na celém hospodářství, u všech zvířat podporovaného druhu 
a kategorie.

2.1 Zvířata, hospodářství a objekty, které jsou předmětem dotace 

Skot – kategorie: 
•	 dojnice = krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, 
•	 suchostojné krávy = březí dojnice v období maximálně 60 dní před ukončením březosti. 
Dojnice a suchostojné krávy jsou na uvedených hospodářstvích chovány po celou dobu závazku (1. 6.–31. 5., viz kap. 
2.3) ve stájích s technologií volného ustájení. 

Prasata – kategorie: 
•	 prasnice = dospělé samice prasat po ukončení první březosti,
•	 prasničky = samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti, 
•	 odstavená selata = selata ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu. 

hospodářství, na kterém žadatel chová hospodářská zvířata, a která jsou předmětem dotace,
•	 je vedeno v informačním systému ústřední evidenci hospodářských zvířat (dále jen „ústřední evidence“) pod  

registračním číslem, 
•	 není zařazeno v systému ekologického zemědělství v souladu s platným zněním zákona č. 242/2000 Sb., 

o ekologickém zemědělství, 
•	 nenachází se na území hlavního města Prahy (pokud se minimálně jeden z objektů pro chov zvířat, uvedený 

v žádosti o poskytnutí dotace v rámci daného hospodářství, nachází na území hlavního města Prahy, Fond na toto 
hospodářství neposkytne dotaci).

Objekty, které žadatel využívá pro chov hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které přísluší k hospo-
dářství, na němž žadatel plní podmínky jednotlivých podopatření, jsou evidovány v LPIS podle § 3aa zákona o země-
dělství – „Základní jednotka evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou 
stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena“.

Deklarované zvíře – zvíře, které si žadatel uvede do žádosti o dotaci. V případě skotu bude v rámci Jednotné žádosti 
nabídnut žadateli formou předtisku seznam aktuálně chovaných dojnic na jednotlivých hospodářstvích.

jiné hospodářské zvíře (jiný druh nebo kategorie než deklarované, příp. nedeklarované zvíře) – zvíře, které se na-
chází na hospodářství v deklarovaném objektu (případně výběhu u podopatření pro suchostojné krávy), a které se 
započítává do výpočtu stanovených rozměrů nebo stanoveného dávkování stejně jako zvíře deklarované. Za jiná hos-
podářská zvířata se také považují všechna hospodářská zvířata na všech hospodářstvích evidovaných na žadatele, 
u kterých musí být plněna podmínka chovu zvířat tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným 
způsobem.
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2.2 Definice žadatele 

žadatel 
•	 je zemědělským podnikatelem nebo organizační složkou státu, 
•	 je aktivním zemědělcem: podrobné informace jsou uvedeny v „Metodické příručce k novým podmínkám poskyto-

vání přímých plateb v období 2015–2020 v České republice“,
•	 v případě podopatření na skot – chová ke dni podání žádosti minimálně 5 VDj dojnic evidovaných ústřední evi-

denci, 
•	 v případě podopatření na prasata – chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDj prasat evidovaných v ústřední 

evidenci.

2.3 Doba závazku 

Žadatel plní podmínky opatření na celém hospodářství, kde chová podporovaná zvířata, a to v období od 1. června 
příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního 
roku. 

Tzn., že všechna zvířata dané kategorie, která jsou předmětem dotace, na celém hospodářství, splňují podmínky 
jednotlivých, žadatelem vybraných podopatření, po celou dobu závazku, a to bez ohledu na to, jaké je rozhodné ob-
dobí pro stanovení dotace (retenční období). 

2.4 Retenční období

Retenčním obdobím se rozumí rozhodné období pro stanovení způsobilých VDj pro dotaci, a to je v případě podo-
patření 
•	 pro dojnice, suchostojné krávy, prasnice a odstavená selata období od 1. června do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta. 
•	 pro prasničky je rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých VDJ celá doba závazku (1. 6.–31. 5.)

3 VýšE PLATEb

3.1 Sazba

Sazba dotace činí
1.  Pro dojnice v rámci podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 13 EuR/1 VDj
2.  Pro dojnice v rámci podop. zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 67 EuR/1 VDj
3.  Pro dojnice v rámci podop. zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 52 EuR/1 VDj
4.  Pro prasničky v rámci podop. zlepšení životních podmínek v chovu prasat 107 EuR/1 VDj
  Pro prasnice v rámci podop. zlepšení životních podmínek v chovu prasat 59 EuR/1 VDj
5. Pro selata v rámci podop. zvětšení plochy pro odstavená selata 65 EuR/1 VDj

3.2 Stanovení platby 

Dotace se poskytne na počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných zvířat na deklarovaném hospodářství. 
Zjištěné zvíře – zvíře, které splňuje podmínky stanovené nařízením vlády DŽPZ, je identifikováno při administrativní 
kontrole nebo kontrole na místě (je správně hlášeno a vedeno v ústřední evidenci na chovatele, je vedeno ve stájo-
vém registru, doklady týkající se zvířete jsou v pořádku a v případě skotu je řádně označeno).

Platba za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin sazby uvedené v kap. 3.1 a 
•	 počtu zjištěných VDj v retenčním období u podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a podopatření 

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,
•	 celkového počtu zjištěných VDj v retenčním období u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy,
•	 počtu zjištěných VDj během celého období závazku u podopatření Zlepšení životních podmínek pro prasničky,
•	 minimálního denního počtu VDj v retenčním období u podopatření Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

a podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata.
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Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)

Skot nad 2 roky 1,00

Skot ve věku 6 měsíců do 2 let včetně 0,60

Prasničky a prasnice 0,50

Selata 0,03

Ostatní prasata 0,30

Pozn.:
1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 kalendářních dní.
Pokud je tedy v tabulce uvedeno „2 roky“, pak se počet let násobí číslem 365, pokud je v tabulce uvedeno „6 měsí-
ců“, násobí se šest měsíců číslem 30.
Dojnice, jejichž evidovaný věk v ústřední evidenci není průkazně vyšší než 6 měsíců, jsou nezpůsobilé pro platbu. 

Dotaci žadatel obdrží v českých korunách, a to podle kurzu uveřejněného v Úředním věstníku EU k poslednímu dni 
roku, který předchází roku, za který byla žádost o poskytnutí dotace podána. Pro rok 2015 je pro přepočet sazby sta-
noven směnný kurz ke dni 31. prosince 2014 ve výši 27,735 cZK/EuR.

4 žÁDOST O POSKYTNuTÍ DOTAcE
 
Žádost se podává na formuláři vydaném fondem na místně příslušném OPžL, přičemž místní příslušnost se řídí 
bydlištěm fyzické nebo sídlem právnické osoby. 

Žádost musí být podána v rámci Jednotné žádosti nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, za který 
má být dotace poskytnuta. 

S výjimkou případů vyšších mocí a mimořádných okolností má podání žádosti po výše uvedeném termínu za následek 
snížení dotace, na kterou by měl žadatel nárok, a to o 1 % za každý pracovní den prodlení. Pokud bude žádost doruče-
na po lhůtě 25 dnů od konečného termínu pro příjem žádostí, dojde k zamítnutí žádosti. (U všech možností zaslání žá-
dosti je za termín podání považováno datum doručení na příslušné pracoviště Fondu – viz příručka pro žadatele SZIF). 

4.1 Obsah žádosti o poskytnutí dotace 

a)  Náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství
 ●  označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděle-

ným identifikačním číslem, 
 ●  datum narození, popřípadě rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
 ●  účel, na který je dotace požadována,
 ●  bankovní spojení žadatele.

b) Náležitosti související s posouzením podmínky aktivního zemědělce.
c)  Náležitosti podle jednotlivých podopatření, na které žadatel žádá (viz kap. 7). 
d)  Prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 nařízení 

vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských 
podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 

e)  Požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů (viz kap. 6).
f)  Registrační čísla hospodářství, na kterých žadatel bude plnit podmínky podopatření po celou dobu závazku.
g)  Čísla všech objektů, které žadatel bude využívat pro chov zvířat, která jsou předmětem dotace, a které přísluší 

k deklarovanému hospodářství.
h)  Deklarace zvířat 

 ● u dojnic - identifikačních čísla dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit pod-
mínky (viz kap. 7.1–7.3), 

 ● u prasniček, prasnic nebo odstavených selat – počet zvířat chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých 
bude žadatel plnit podmínky (viz kap. 7.4–7.5). 
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Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je také platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele – tato 
příloha je povinná pouze pro právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Předkládají se originály 
těchto dokladů či jejich ověřené kopie (ne starší než 3 měsíce).

4.2 Deklarace hospodářství a objektů 

Žadatel deklaruje v žádosti o poskytnutí dotace 
•	 registrační čísla všech hospodářství, na kterých chová hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace,
•	 všechny objekty, které využívá pro chov hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které přísluší k de-

klarovanému hospodářství. 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nenahlásí některý z objektů a zároveň splní ostatní podmínky daného podopatření, Fond dotaci 

na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství sníží o 3 %.

4.3 Deklarace zvířat

4.3.1 U skotu
Žadateli bude prostřednictvím ústřední evidence do předtisku žádosti nabídnut seznam aktuálně chovaných dojnic 
dle jednotlivých hospodářství, ze kterého si žadatel vybere ty, u nichž předpokládá plnění daných podmínek v rámci 
jednotlivých podopatření po dobu retenčního období (1. 6.–31. 12.).

žadatel
•	 deklaruje pro jednotlivá podopatření dle jednotlivých hospodářství konkrétní kusy dojnic, resp. identifikační čísla 

dojnic (ušní známky),
•	 deklaruje do žádosti zvířata s ohledem na běžnou obnovu stáda, resp. deklaruje taková zvířata, u kterých bude pl-

nit podmínky jednotlivých podopatření po celou dobu retenčního období (1. 6.–31. 12.), a to s ohledem na mož-
nost nahrazení deklarovaného zvířete jiným zvířetem, které bude plnit podmínky daného podopatření (viz. kap. 8), 

•	 může provádět změny deklarace zvířat, tj. snižovat počet deklarovaných zvířat, pokud již nebyl informován o ne-
souladu v žádosti nebo nebyla ohlášena kontrola na místě.

Bližší specifikace deklarace podporovaných zvířat v žádosti o poskytnutí dotace je dále popsána u jednotlivých podo-
patření (viz kap. 7).

4.3.2 U prasat
Žadatel bude deklarovat počty dle jednotlivých kategorií prasat v předtisku žádosti na Portálu farmáře (bez vstupu do 
ústřední evidence).

žadatel
•	 deklaruje pro jednotlivá podopatření dle jednotlivých hospodářství počet zvířat, a to v kategoriích

o prasnice,
o prasnička,
o odstavené sele,

•	 může provádět změny deklarace zvířat, tj. snižovat počet deklarovaných zvířat, pokud již nebyl informován o ne-
souladu v žádosti.

Bližší specifikace deklarace podporovaných zvířat v žádosti o poskytnutí dotace je dále popsána u jednotlivých podo-
patření (viz kap. 7).

Následky porušení deklarace zvířat: 
Pokud je počet VDJ zjištěných zvířat vyšší než počet VDj uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci uvedeného po-
dopatření pro uvedené hospodářství, použije se pro výpočet dotace počet VDj uvedený v žádosti o poskytnutí dotace. 

Pokud je počet VDJ zjištěných zvířat nižší než počet VDj uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, dotace v rámci uve-
deného podopatření pro uvedené hospodářství se sníží, popřípadě se žádost o poskytnutí dotace zamítne.

Snížení platby se řídí rozdílem mezi počtem deklarovaných zvířat v žádosti o dotaci a počtem zvířat zjištěných (viz 
kap. 3.2). Výpočet se řídí čl. 31 nařízení (EU) č. 640/2014: 

•	 pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat nejvýše tři zvířata, sníží se celková částka podpory 
o procentní podíl, který se vypočítá jako podíl počtu zvířat, která nebyla zjištěna a celkového počtu zjištěných 
zvířat (dále jen procentní podíl),

•	 pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat větší než tři zvířata:
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o sníží se celková částka podpory o procentní podíl, pokud tento podíl není větší než 10 %,
o  sníží se celková částka podpory o dvojnásobek procentního podílu, pokud je tento podíl větší než 10 %, ale 

není větší než 20 %,
•	 pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne,
•	 pokud je procentní podíl větší než 50 %, podpora se zamítne a kromě toho je zemědělec vyloučen z dalšího po-

skytování podpory až do výše, která odpovídá rozdílu mezi počtem deklarovaných zvířat a počtem zjištěných zvířat. 
Tato částka může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje Fond během tří kalendářních let 
následujících po kalendářním roce zjištění.

Pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat vyplývá z úmyslných nesrovnalostí, dotace se zamítne. 
Pokud je takovýto rozdíl větší než 20 %, je zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpo-
vídá rozdílu mezi počtem deklarovaných zvířat a počtem zjištěných zvířat. Tato částka může být odečtena od jakékoliv 
další dotační platby, kterou Fond žadateli poskytne během tří kalendářních let následujících po kalendářním roce 
zjištění.

4.4 Deklarace veškeré zemědělské půdy

V rámci Jednotné žádosti je žadatel povinen uvést veškerou výměru zemědělské půdy, kterou má žadatel k dispo-
zici a která musí být vedena v LPIS. Tzn., že i ten žadatel, který nebude žádat o podpory na plochu, ale bude žádat 
o poskytnutí dotace v rámci DŽPZ uvede veškeré pozemky, které má k dispozici, a to do „Deklarace zemědělské půdy 
a SAPS“. 

Následky nesplnění podmínky 

V případě nedodržení této povinnosti je platba snížena v závislosti na míře porušení. Je-li rozdíl mezi celkovou výmě-
rou deklarovanou a výměrou zjištěnou: 

•	 vyšší než 3 % ale nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v Jednotné žádosti, sníží se platba o 1 %,
•	 vyšší než 4 % ale nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v Jednotné žádosti, sníží se platba o 2 %,
•	 vyšší než 5 % plochy uvedené v Jednotné žádosti, sníží se platba o 3 %.

5 ObEcNé PODMÍNKY POSKYTNuTÍ DOTAcE 

5.1 Podmínka evidence hospodářských zvířat 

5.1.1 Evidence skotu
Dojnice má žadatel evidovány v ústřední evidenci na svém deklarovaném hospodářství. Povinné hlášení skotu vy-
chází z platného znění plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 136/2004 Sb.

Následky nesplnění podmínky evidence zvířat: 
•	 V případě nedodržení povinnosti evidence se zvíře nezapočítává do zjištěných zvířat, tím vzniká předeklarace 

(žadatel deklaruje více zvířat, resp. VDJ, než Fond zjistil) a dotace na dané podopatření je snížena, případně se 
neposkytne (viz kap. 4.3).

5.1.2 Evidence prasat
Kromě povinného hlášení prasat a prasnic do ústřední evidence, které vychází z platného znění plemenářského zá-
kona č. 154/2000 Sb. a vyhlášky č. 136/2004 Sb. k tomuto zákonu je nově pro účely tohoto nařízení vlády zavedeno 
hlášení o denních stavech prasat vždy jednou za měsíc samostatně za každé deklarované hospodářství (dále jen 
„hlášení“), a to pro kategorie
•	 prasnice
•	 prasničky 
•	 odstavená selata 

Toto hlášení zasílá žadatel elektronicky po celou dobu závazku do integrovaného zemědělského registru (databáze 
ústřední evidence) zpětně nejpozději 20. den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení prováděno. 
Součástí hlášení u prasniček, které byly zapuštěny v daném měsíci, je také označení prasničky, datum jejího naro-
zení a datum prvního zapuštění (viz kap. 7.4.1). 
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Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nezasílá hlášení řádně a včas, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství 

neposkytne.

Změny v těchto hlášeních lze provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku. 

5.2 Cross compliance – kontrola podmíněnosti

Poskytnutí platby je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti). 
Požadavky cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) 
a povinné požadavky na hospodaření (PPH). Jednotlivé požadavky a také snížení za jejich neplnění jsou stanoveny 
v platném znění nařízením vlády č. 309/2014, o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor. Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe „Průvodce 
zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015“.

Následky nesplnění podmíněnosti: 

•	 V případě jednorázového porušení kontrolovaného požadavku nebo normy snížení činí max. 5 % z dotace. 
•	 V případě opakovaného nesplnění (tj. v případě, že je v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních let zjištěno 

opětovné nesplnění požadavku nebo normy) snížení nepřekročí 15 % z dotace.
•	 Pokud již bylo uplatněno snížení dotace ve výši 15 % a totéž nesplnění bude zjištěno znovu, bude považováno za 

úmyslné (tzv. „úmysl z opakování“) a snížení se pohybuje ve výši 15–100 % z dotace. 
•	 K neposkytnutí platby může dojít také v případě, kdy žadatel zmaří provedení kontroly podmíněnosti s výjimkou 

předem a v daném termínu ohlášených případů vyšší moci nebo mimořádných okolností.

5.3 Chov hospodářských zvířat v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání 

Žadatel chová veškerá hospodářská zvířata na svých hospodářstvích tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmr-
cování nepovoleným způsobem. 

Následky nesplnění podmínky: 
•	 V případě výše uvedeného porušení ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. žadatelem na jakémkoli ze všech svých 

hospodářství, Fond neposkytne dotaci na žádné z podopatření DžPZ.

5.4 Plnění podmínek po celou dobu závazku 

Žadatel plní podmínky opatření po celou dobu závazku, tj. v období od 1. června příslušného kalendářního roku, za 
který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku na celém hospodářství, na kterém 
chová hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace.

Následky nesplnění podmínky: 

•	 Fond neposkytne dotaci na podopatření, v rámci kterého nebyly plněny podmínky po celou dobu závazku na 
daném hospodářství.

5.5 Povinnost vést vyjmenované evidence 

Vyjmenované evidence vede žadatel průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu a uchovává je pro 
potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let: 
•	 evidence regulace nežádoucího hmyzu
•	 evidence o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu
•	 evidence o zapouštění prasniček
•	 evidence o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic
•	 evidence odstavených selat
Vzory vyjmenovaných evidencí jsou uvedeny u jednotlivých podopatření (kap. 7) a v přílohách nařízení vlády pro DŽPZ.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nevede požadované evidence průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, po ce-

lou dobu závazku na daném hospodářství, nebo evidence neobsahuje všechny údaje, Fond neposkytne dotaci 
na dané podopatřen
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6 OSVĚDčENÍ PARAMETRů

Osvědčení je zaváděno v rámci opatření DŽPZ pro účely administrativní kontroly. Vyhotovení osvědčení provádí z po-
věření Fondu pracovníci Státní veterinární správy. 

šetření pro účely vyhotovení osvědčení bude provedeno na všech objektech v rámci deklarovaného hospodářství 
po celou dobu závazku. Pro podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu prasat (pro prasničky a prasnice) se 
osvědčení parametrů nevyhotovují.

žadatel uvede do Jednotné žádosti požadavek na zajištění tohoto osvědčení u vybraných parametrů na jednotli-
vých uvedených hospodářstvích, podle toho, na které podopatření žádá. 

Pokud žadatel podává žádost o poskytnutí dotace na určité podopatření, musí sám vědět, zda dané podmínky splňuje 
(nebo je schopen je plnit). Osvědčení slouží SZIF pouze pro administrativní kontrolu vstupních parametrů. Osvědčení 
bude pracovníky SVS zajištěno pro 100 % žadatelů, pokud si o něj zažádají v žádosti o dotaci (zaškrtnou políčko) 
a pokud umožní SVS dané parametry osvědčit.

Šetření provádí SVS v průběhu doby závazku (1. 6.–31. 5.) pro příslušný rok podání žádosti. 

Osvědčení se vyhotovuje pro parametry
•	 volné ustájení u dojnic a suchostojných krav,
•	 celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle jednotlivých typů ustájení a počet lehacích prostor u dojnic, 
•	 neomezený přístup do výběhu včetně rozměru výběhu u suchostojných krav, 
•	 rozměry v m2 plochy lehacích prostor (kotců) a počet lehacích prostor u odstavených selat.

Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nepodá žádost o zajištění osvědčení nebo neumožní SVS osvědčit parametry v rámci uvedeného 

podopatření, fond žádost o poskytnutí dotace pro uvedené podopatření zamítne. 
Pokud žadatel žádá na stejné podopatření v rámci stejného hospodářství a objektu i v dalších letech a nedošlo-li ke 
změnám ve způsobu ustájení nebo změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, je osvědčení platné i v následují-
cích letech a není třeba o něj žádat opakovaně.
V případě změny způsobu ustájení v rámci uvedeného podopatření, nebo změny rozměrů výběhu u objektu pro su-
chostojné krávy v průběhu doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto změnu do 
7 dnů ode dne provedení změny.
V případě, že žadatel chce změnit parametry v průběhu závazku a nebylo mu dosud vyhotoveno osvědčení, musí kon-
taktovat Fond, příp. SVS s žádostí o urychlené osvědčení stávajících parametrů, přičemž po provedení změny bude 
osvědčení aktualizováno a vyhotoveno opakovaně na předmětné hospodářství, kterého se změna dotkla. V souvis-
losti se správným vyhodnocením podmínek způsobilosti je toto v zájmu žadatele! 

Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nenahlásí změnu do 7 dnů ode dne provedení změny, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci 

daného hospodářství sníží o 10 %.

7 SPEcIfIcKé PODMÍNKY PRO jEDNOTLIVÁ PODOPATŘENÍ

7.1 Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 
•	 seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky 

tohoto podopatření v retenčním období (1. 6.–31. 12.). 

Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

•	 v chová minimálně 5 VDj dojnic 

Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ dojnic na deklarovaném hospo-
dářství.

Následky nesplnění podmínky: 

•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 
dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.
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v chová dojnice ve stájích s volným ustájením 

Všechny dojnice jsou na uvedených hospodářstvích chovány po celou dobu závazku ve stájích s technologií volného 
ustájení (tedy i ty dojnice, které nejsou předmětem dotace). 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

v Zajistí zvýšení minimální celkové plochy lehacího prostoru pro dojnice o 15 %
 Žadatel zajistí všem dojnicím na hospodářství minimální celkovou plochu lehacího prostoru: 
1.  ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 

o 2,90 m2/1 dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře, v případě jednořadého uspořádání boxů, 
o 2,60 m2/1 dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře, v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů,
o 2,22 m2/1 dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře, v případě použití kombiboxů, 

2.  ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí  
5,75 m2/1 dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře,

3.  ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 
10,35 m2/1 dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře.

Měří se celkové rozměry pouze lehacích prostor dojnic, tedy např. pokud má žadatel stáj s boxovými loži, SVS změří 
celkovou plochu všech boxů ve stáji, v případě ustájení ve skupinových či porodních kotcích změří SVS plochu kotce. 
Do měřené plochy se nezapočítávají krmné, hnojné nebo pohybové chodby, dojírny, apod. Naměřené údaje budou 
porovnávány s počtem dojnic a stanovenou minimální celkovou plochou lehacího prostoru na jednu dojnici dle typu 
ustájení. 

Pro splnění této podmínky není nutné provádět stavební úpravy stávajících ustájovacích prostor (toto není investiční 
opatření). 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

7.2 Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 
•	 seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky 

tohoto podopatření v retenčním období (1. 6.–31. 12.). 

Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

	 v chová minimálně 5 VDj dojnic 
Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ dojnic na deklarovaném hospo-
dářství.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 

dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.

	 v Chová dojnice ve stájích s volným ustájením 
Všechny dojnice jsou na uvedených hospodářstvích chovány po celou dobu závazku ve stájích s technologií volného 
ustájení (tedy i ty dojnice, které nejsou předmětem dotace). 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Nastýlá upravenou slámou nebo separátem
Po celou dobu závazku musí žadatel v objektech celého deklarovaného hospodářství, kde chová dojnice, nastýlat 
upravenou slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné ph 
nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5.

Modelové příklady postupu alkalizace stelivového lože (jedná se o ukázku možného postupu nezohledňující specifika 
daného ustájení):
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1) Sláma, vápenec a voda se v hmotnostním poměru 1:5:2 naloží do míchacího krmného vozu, kde se homoge-
nizuje. Poté se touto směsí pokryje dno hlubokého boxu. Na tuto mokrou vrstvu se rozprostře vrstva s menším 
množstvím vápence i vody, a to v poměru 1:2,5:1,5. Výsledná povrchová směs je mírně vlhká, a proto nepráší. 
Třetí vrstva je ta styčná s tělesným pokryvem dojnice. Je to směs krátce řezané slámy nebo separátu a vápence 
v objemovém poměru 3–4:1. Nastýlá se do míst lože, kde je největší pohyb končetin při vstávání a uléhání.

2) Dno boxového lože se pokryje 15 cm vrstvou vyzrálého hnoje. Tato vrstva se zvlhčí, udusá a následně se na ní roz-
prostře vrstva s menším množstvím vápence i vody, a to v poměru 1:2,5:1,5. Výsledná povrchová směs je mírně 
vlhká, a proto nepráší. Třetí vrstva je ta styčná s tělesným pokryvem dojnice. Je to směs krátce řezané slámy nebo 
separátu a vápence v objemovém poměru 3–4:1.

Další příklady postupů úpravy podestýlky pro dosažení požadované hodnoty pH budou zveřejněny na internetových 
stránkách MZe před začátkem retenčního období tohoto nařízení vlády. 
Vzorky podestýlky jsou v produkčních stájích odebírány následujícími postupy:
•	 Stanovení hodnoty pH podestýlky se provádí přístrojem pro měření pH vpichem do vrstvy podestýlky umožňující 

ověřit provedenou alkalizaci dle technologie a způsobu nastýlání. Před vlastním měřením pH se provede zvlhčení 
podestýlky v místě vpichu destilovanou vodou. pH podestýlky se stanoví v každé stáji pro chov dojnic ze 2 až 3 % 
boxových loží, v každém loži ze 3 míst (cca 20 cm od zadní hrany lože a krajní odběrná místa také cca 20 cm od 
boční hrany lože). U skupinového ustájení v kotcích měření proběhne na šesti místech zvolených tak, aby tvořily re-
prezentativní vzorek používané podestýlky. pH podestýlky ve stáji se stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých 
naměřených hodnot.

Nebo náhradním způsobem:
•	 Hodnota pH se stanovuje z vodního výluhu připraveného z 10 g směsného vzorku podestýlky, který se důkladně 

promíchá s 90 ml destilované vody, který se před stanovením pH indikátorovými papírky nechá 60 sekund od-
stát při pokojové teplotě. Vzorky jsou odebírány z vrstvy podestýlky umožňující ověřit provedenou alkalizaci dle 
technologie a způsobu nastýlání (do hloubky nejvýše 10 cm) a jsou tvořeny vždy směsným vzorkem ze tří odběrů 
vzorku o stejné hmotnosti (minimálně 100 g) na zvoleném místě. Počet takových směsných vzorků představuje 
2 až 3 % počtu ustájených krav z míst zvolených tak, aby tvořily reprezentativní vzorek používané podestýlky ve 
skupinovém ustájení v kotcích, případně 2 až 3 % boxových loží (cca 20 cm od zadní hrany lože a krajní odběrná 
místa také cca 20 cm od boční hrany lože). pH podestýlky ve stáji se stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých 
směsných vzorků. 

Následky nesplnění podmínky: 
Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond pro dané podopatření podle výsledné hodnoty pH:
•	 sníží dotaci o 5 %, pokud hodnota výsledného ph bude v rozmezí od 8,00 do 8, 49,
•	 sníží dotaci o 10 %, pokud hodnota výsledného ph bude v rozmezí od 7,50 do 7,99 nebo
•	 neposkytne dotaci, pokud hodnota výsledného ph bude nižší než 7,50.

	 v	Provádí dezinsekci ve všech deklarovaných objektech

Žadatel si vybere jednu z nabízených metod regulace nežádoucího hmyzu pro každý deklarovaný objekt, tu uvede do 
žádosti o dotaci a aplikuje v období od 1. června do 30. září ve stanovených intervalech:
•	 chemická metoda – celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to s minimálním intervalem jednou za 

měsíc.
 Žadatel je povinen použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veteri-

nárních biopreparátů a léčiv na internetové adrese http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/
seznam-ddd.

•	 biologická metoda – celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu,a to s minimálním intervalem 
14 dní.

•	 Biologická metoda likvidace hmyzu ve stáji spočívá v omezení jeho růstu a vývinu pomocí jiných organizmů, nej-
častěji jinými druhy hmyzu – parazitoidy a predátory.

 Žadatel aplikuje biologický materiál dle následujících pokynů:
 o  Parazitické vosičky (Muscidifurax raptorellus, Spalangia cameroni, rod Nasonia) jsou vhodné do chovů s po-

destýlkou ze slámy nebo separované kejdy. Dodávají se v podobě kukel mouchy domácí, parazitovaných tou-
to vosičkou, které jsou zpravidla umístěny v kartonovém boxu. Naparazitované kukly much se rozhazují do 
míst, kde jsou potenciální líhniště obtížných much. Rádius, ve kterém samičky vyhledávají kukly k parazitaci je  
10 m2. (Poté co samička kuklu objeví, nabodne ji a živí se jejím obsahem. Tímto způsobem kuklu zahubí. Do mrtvé 
kukly klade vosička jedno nebo více vajíček, které se vyvíjí uvnitř. Celý vývoj vosičky probíhá uvnitř kukly. Po dokon-
čení vývoje dospělec opouští kuklu a celý cyklus začíná znovu. Jedna samička naklade za svůj život asi 150 vajíček). 
Introdukce by měla probíhat pravidelně po celou dobu výskytu obtížných much. Dávkování se počítá podle počtu 
zvířat v objektu uvedeného hospodářství, kde na jednu dojnici, případně jiné přítomné hospodářské zvíře, připadá 
(dávka za 14 dní) u rodu Muscidifurax minimálně 200 ks a u rodů Spalangia a Nasonia minimálně 300 ks vosiček.
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  Parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia se většinou kombinují s Muscidifurax raptorellus ve stejném 
poměru. Spalangia se může aplikovat také samotná, ale má pomalejší dobu líhnutí. Nasonia je největší dravec 
a líhne se při nižších teplotách. 

  o  Dravá moucha (Ophyra aenescens) likviduje ve svém 3. larválním stadiu larvy škodlivých much, a tím efektiv-
ně potlačuje jejich populaci. (Dospělec se habitem těla nápadně podobá mouše domácí, avšak je menší a tělo 
je černé s kovovým leskem a neobtěžuje chovaná zvířata ani lidi. Samice kladou svoje vajíčka do stejných míst 
(vlhké organické substráty) jako u obtěžujících druhů). Dodává se ve stadiu kukly, které se umisťují ve speci-
álních hnízdech (v kartonovém boxu). Aplikace se provádí zavěšením kartonového boxu do prostoru stáje. Je 
vhodné zvolit centrální část a místo, kde nehrozí poškození boxu chovanými zvířaty či mechanizací. Box se po 
zavěšení otevře a líhnoucí se mouchy pak vyletují, páří se a kladou vajíčka. Pokud je na hospodářství více uza-
vřených sekcí, je potřeba dát do každé sekce alespoň jeden kartonový box s kuklami. Z kukel se líhnou dospělí 
jedinci, kteří kladou vajíčka do stejných míst jako škodlivé mouchy. S aplikací se začíná vždy v době prvního 
výskytu obtížných much nebo krátce před ním. Na daný objekt uvedeného hospodářství se dávkuje minimálně 
9000 kukel dravé mouchy na 75 m2. 

Aplikaci chemické i biologické metody žadatel provede v souladu s pokyny uvedenými v návodu k jednotlivým dezin-
sekčním přípravkům (příbalový leták). 
Obě uvedené metody regulace nežádoucího hmyzu (chemická a biologická) lze kombinovat (tak, aby nedošlo k vzá-
jemnému negativnímu ovlivnění požadovaného účinku) na jednom objektu, žadatel si však na žádosti vybírá pouze 
jednu metodu a její podmínky striktně dodržuje. 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží se dotace v rámci uvedeného podopatření 

pro uvedené hospodářství žadatele o 20 %. 
•	 Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací, dotace se na uvedené podopatření pro 

uvedené hospodářství žadatele neposkytne.

	 v	uchovává obaly 
Obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů uchovává žadatel minimálně po 
dobu jednoho roku od jejich užití.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel neuchovává obaly a zároveň předloží daňové, účetní nebo jiné doklady k provedení aplikace, sníží 

se dotace v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele o 30 %. 

	 v	uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady 
Daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů 
nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb uchovává žadatel minimálně po dobu 10 let 

od jejich užití.
Z těchto dokladů musí být patrno, na kterém uvedeném hospodářství byly chemické nebo biologické přípravky apli-
kovány. Např. poznámka žadatele na faktuře, dodací list k faktuře, na kterém bude uvedeno číslo hospodářství, apod.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství neposkytne.

	 v	Vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu podle uvedeného vzoru:

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo objektu

Použitý chemický 
prostředek

Pořadové číslo aplikace
Datum aplikace

Množství přípravku
Datum a podpis osoby, 

která dezinsekci provedla

 nebo 

Použitý biologický materiál Pořadové 
číslo aplikace

Datum 
aplikace

Množství biologického 
materiálu

Datum a podpis osoby, 
která dezinsekci provedla

parazitické mouchy rodu Ophyra
parazitické vosičky rodu Spalangia
parazitické vosičky rodu Muscidifurax
parazitické vosičky rodu Nasonia 
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Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

7.3 Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 
•	 seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne doba porodu 

na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 30. ledna ná-
sledujícího kalendářního roku, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období  
(1. 6.–31. 12.), 

•	 seznam čísel dílů půdních bloků vedených v LPIS, pokud je výběhem díl půdního bloku.
Výběhem se rozumí ohraničená venkovní plocha nebo díl půdního bloku (evidovaného v LPIS) s výjimkou prostor 
určených výhradně k pohybu zvířat (v případě přímé návaznosti výběhu prostřednictvím koridoru je situace řešena 
specificky), které mají minimální rozměr 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře, 
v přímé návaznosti deklarovaného objektu, kde jsou suchostojné kráva ustájeny. 
Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

 v	chová minimálně 5 VDj dojnic 
Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ dojnic na deklarovaném hospodářství.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 

dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.

	 v	chová dojnice, resp. suchostojné krávy ve stájích s volným ustájením 
•	 Všechny dojnice jsou na uvedených hospodářstvích chovány po celou dobu závazku ve stájích s technologií vol-

ného ustájení (tedy i ty dojnice, které nejsou předmětem dotace). 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Zajistí suchostojným kravám nepřetržitý přístup do výběhu 
Všem suchostojným krávám na deklarovaném hospodářství zajistí žadatel v období 60 dní před ukončením březosti 
(v době stání na sucho) nepřetržitý přístup do výběhu nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní. 
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství neposkytne.

	 v	Nastýlá slámou ve výběhu
Ve výběhu uklízí a nastýlá žadatel podle potřeby slámou, a to tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu, kde jsou 
ustájeny suchostojné krávy, s výjimkou prostor určených výhradně k pohybu zvířat (v případě přímé návaznosti výběhu 
prostřednictvím koridoru je situace řešena specificky) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krá-
vu, případně jiné přítomné hospodářské zvíře, a to tak aby se na této ploše zamezilo přítomnosti rozbahněného povrchu.
Následky nesplnění podmínky: 
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu podle uvedeného vzoru: 

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo objektu

Identifikační číslo 
suchostojné krávy

Datum začátku pobytu Datum ukončení pobytu Datum a podpis osoby, která zápis 
provedla

Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.
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7. 4 Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat

7.4.1 Titul pro prasničky
Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 
•	 počet prasniček, které žadatel bude zapouštět na uvedeném hospodářství během celé doby závazku (1. 6.–31. 5.).

Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

	 v	chová minimálně 3 VDj prasniček 
Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ prasniček na deklarovaném 
hospodářství.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 

dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.

 	 v	Provádí individuální označení prasniček 
Žadatel označí prasničky, které jsou předmětem dotace, způsobem, podle kterého lze jednoznačně určit konkrétní 
prasničku. Jedná se o individuální označení prasniček, které žadatel uvádí do hlášení o denních stavech prasniček zasí-
laného do integrovaného zemědělského registru (např. vlastní číselná řada, číslo z čipu, číslo odvozené z vrubování apod.)
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dní 
Prasničky na deklarovaném hospodářství zapouští žadatel ve věku minimálně 230 dní. 
Následky nesplnění podmínky:
Pokud žadatel nesplnil stanovenou podmínku 
•	 maximálně u tří prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dní, sníží se dotace na uvedené podopatření o 20 %. 
•	 u více než 3 prasniček nebo v případě, že počet dní porušení bude vyšší než 5, dotace na uvedené podopatření 

pro uvedené hospodářství se neposkytne.

	 v	Eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru 
Pro účely tohoto opatření je nově zavedeno hlášení o denních stavech prasniček (viz kap. 5.1.2). Žadatel má povin-
nost měsíčně hlásit denní stavy prasniček a u zapuštěných prasniček v daném měsíci také datum narození, datum 
zapuštění a označení prasničky.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Vede evidenci o zapouštění prasniček podle uvedeného vzoru: 

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo objektu

Individuální 
označení 
prasničky

Datum 
narození

Datum prvního 
zapuštění

Stáří prasničky při 
prvním zapuštění 

(ve dnech)

Změna 
(odsun, 

přísun, úhyn)

Datum 
změny

Datum a podpis 
osoby, která zápis 

provedla

Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

7.4.2 Titul pro prasnice
Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 
•	 minimální denní počet prasnic, které žadatel bude chovat na uvedeném hospodářství v retenčním období  

(1. 6.–31. 12.).
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Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

	 v	chová minimálně 3 VDj prasnic 
Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ prasnic na deklarovaném hos-
podářství.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 

dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.

	 v	Má zaveden turnusový provoz na porodnách
Žadatel provádí účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění označených sekcí (turnusový 
provoz) na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na celém hospodářství, kde chová prasnice. Mezi jed-
notlivými turnusy musí ponechat ustájovací prostor prázdný po dobu minimálně jednoho dne. 
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Provádí kontroly, případně ošetření spárků 
Pověřená osoba provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, a v případě potřeby také jejich ošetření. 
Za pověřenou osobu se považuje podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, osoba, která 
 o od chovatele prasat obdržela pokyny a poučení o péči o prasata, nebo
 o se zúčastnila kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata, organizovaného ško-

licím pracovištěm.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru 
Pro účely tohoto opatření je nově zavedeno hlášení o denních stavech prasnic (viz kap. 5.1.2). Žadatel má povinnost 
měsíčně hlásit denní stavy prasnic.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

	 v	Vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků podle uvedeného vzoru:

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo objektu

 

 Evidence o turnusovém provozu u prasnic
Označení 
turnusu

Počet prasnic 
v turnusu

Datum naskladnění
turnusu

Datum ukončení 
turnusu

Datum 
desinfekce

Datum a podpis osoby, 
která zápis provedla

 Evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic

Číslo 
prasnice

Datum 
odstavu

Datum 
kontroly 
spárků

Výsledek 
kontroly

Podpis pověřené 
osoby, která 

kontrolu provedla

Datum 
ošetření 
spárků

Typ 
ošetření

Datum a podpis 
pověřené osoby, která 

ošetření provedla

Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.
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7.5 Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata

Pro zajištění správné deklarace zvířat uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace (viz kap. 4) 

•	 minimální denní počet odstavených selat, která žadatel bude chovat na uvedeném hospodářství v retenčním 
období (1. 6.–31. 12.).

Žadatel na každém z deklarovaných hospodářství plní po dobu závazku následující podmínky:

 v	Chová minimálně 3 VDJ odstavených selat 
Po celou dobu závazku musí žadatel chovat alespoň stanovený minimální počet VDJ odstavených selat na deklaro-
vaném hospodářství.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud počet VDJ během doby závazku na daném hospodářství klesne pod minimální počet, Fond neposkytne 

dotaci na dané podopatření pro dané hospodářství.

 v	Navýší celkovou plochu pro selata o 20 %
Žadatel zajistí všem odstaveným selatům (případně jinému evidovanému hospodářskému zvířeti) na hospodářství, 
plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

 v	Označí jednotlivé sekce
Jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých žadatel chová odstavená selata, musí být jednoznačně a viditelně 
označeny.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel neoznačí jednotlivé sekce, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství sníží 

o 10 %.

 v	Eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru 
Pro účely tohoto opatření je nově zavedeno hlášení o denních stavech selat (viz kap. 5.1.2). Žadatel má povinnost 
měsíčně hlásit denní stavy odstavených selat.
Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.

 v	Vede evidenci odstavených selat podle uvedeného vzoru:

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo objektu
Označení jednotlivé sekce

Datum 
odstavu

Počet odstavených 
selat v sekci

Změna (odsun, 
přísun, úhyn)

Datum změny
Datum ukončení  

40 dnů po odstavu
Datum a podpis osoby, 

která zápis provedla

Následky nesplnění podmínky:
•	 Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství nepo-

skytne.
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8 NAhRAZOVÁNÍ ZVÍŘAT

V průběhu retenčního období (1. 6.–31. 12.) může žadatel nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace 
jiným zvířetem pouze za předpokladu, že i toto nové zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na podopatření pro 
dojnice, resp. suchostojné krávy.

Pokud je nahrazována suchostojná kráva, musí být nahrazena opět suchostojnou krávou, která splňuje podmínku  
30 dní pobytu ve stáji s výběhem.

Nahrazení musí být provedeno jiným zvířetem z uvedeného hospodářství bez časové prodlevy, tj. k jednomu dni (při 
nahrazování zvířat lze využít i zvíře z jiného hospodářství za podmínky, že nahrazující zvíře musí být před provedením 
nahrazení řádně nahlášeno na hospodářství, které je předmětem dotace a toto zvíře splňuje podmínky daného po-
dopatření).

Nahrazení oznamuje žadatel na formuláři vydaném Fondem. 

Nahrazení žadatel oznamuje průběžně, nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení retenčního období (1. 6.–31. 12.).

Datum nahrazení zvířete musí být provedeno v rámci jednoho dne, tzn., že nesmí být mezi zvířetem nahrazovaným 
(„X“) a zvířetem nahrazujícím („Y“) časová prodleva ani jeden den. V praxi žadatel provede dne 5. 6. odsun dojnice 
„X“ a na její místo přisune v ten samý den dojnici „Y“. V rámci podmínek způsobilosti pro platbu budou dojnice posu-
zovány takto: do 5. 6. dojnice „X“ a od 6. 6. již dojnice „Y“. Oznámení o nahrazení bude obsahovat datum nahrazení 
a mělo by být zasíláno žadatelem na Fond průběžně, co nejdříve po změně (i s ohledem na možnou kontrolu na místě, 
která by jinak zjistila nesoulad). 

U podopatření pro jednotlivé kategorie prasat nelze toto výše popsané nahrazování uplatnit, vzhledem k tomu, že 
žadatel nedeklaruje konkrétní zvířata, ale pouze jejich počty (viz denní hlášení prasat kap. 5.1.2). 

Změny provedené u jednotlivých kusů deklarovaných dojnic v ústřední evidenci nebo u počtu uvedených kusů pras-
nic, prasniček a odstavených selat v integrovaném zemědělském registru při vyhodnocení plnění podmínek u jednot-
livých podopatření není možné zohlednit v případě, že žadatel byl již informován Fondem o záměru provést kontrolu 
na místě nebo upozorněn na nesoulad v žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou případů vyšší moci a mimořádných 
okolností (viz kap. 9).

9 VYššÍ MOc A MIMOŘÁDNé OKOLNOSTI

Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí dotace v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti 
a tento zásah řádně prokáže Fondu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce, a to za podmínky, že zásah 
vyšší moci nebo mimořádné okolnosti písemně oznámí (nebo jím pověřená osoba) OPŽL nebo RO SZIF nejpozději do 

•	 15 pracovních dnů ode dne, kdy je tak žadatel, nabyvatel nebo jimi pověřená osoba s to učinit,

•	 10 pracovních dnů ode dne, kdy žadatel nebo jím pověřená osoba zjistila úhyn zvířete v důsledku nákazy nebo 
nehody v důsledku přírodních okolností s dopadem na živý inventář nebo stádo (dvě poslední odrážky) 

Oznámení podá žadatel na formuláři „Ohlášení o zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností“, který je dostupný 
na všech OPŽL a RO SZIF. Spolu s tímto oznámením musí předložit další požadované doklady, prokazující mimořádnou 
okolnost nebo zásah vyšší moci. 

Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci a mimořádných okolností se podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, považují zejména:

•	 úmrtí žadatele,
•	 dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
•	 vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský závod,
•	 náhodné zničení chovatelských budov zemědělského závodu určených k chovu zvířat způsobené nehodou,
•	 epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny žadatele nebo jejich část,
•	 vyvlastnění celého zemědělského závodu nebo jeho velké části, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí zá-

vazku nebo podání žádosti.
•	 úhyn zvířete v důsledku nákazy,
•	 úhyn zvířete v důsledku nehody, za kterou příjemce nemůže být činěn zodpovědný.
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Za další případy vyšší moci a mimořádných událostí se považují:
•	 zmetání,
•	 uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které jsou předmětem dotace a změna využití území v rámci územního 

plánování, přičemž žadatel nemohl předvídat tuto skutečnost při přijetí závazku nebo při podání žádosti,
•	 zřízení veřejně prospěšné stavby dle zákona č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů,
•	 restituce – změna uživatele pozemku v rámci restituce majetku v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 
•	 církevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
•	  vrácení historického majetku obci – změna uživatele v rámci vrácení historického majetku obci dle zákona  

č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
•	 pozemkové úpravy – změna uživatele pozemku v rámci pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

Podrobný seznam požadovaných dokladů k oznámení vyšší moci a mimořádných okolností:

Případy vyšší moci, mimořádných okolností
Doklady žadatele prokazující vyšší moc, mimořádné 

okolnosti

Dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele - Potvrzení lékaře
- Nutné je uvést důvod podání Ohlášení (porušení, některé 

povinnosti plynoucí z dané legislativní normy).
Vyvlastnění celého zemědělského závodu nebo 
jeho velké části, pokud toto vyvlastnění nemohlo být 
předvídáno v den přijetí závazku nebo podání žádosti.
Uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které 
jsou předmětem dotace a změna využití území 
v rámci územního plánování, přičemž žadatel nemohl 
předvídat tuto skutečnost při přijetí závazku nebo při 
podání žádosti.
Zřízení veřejně prospěšné stavby podle zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Potvrzení vyvlastňovacího úřadu (tj. obecního úřadu 
s rozšířenou působností nebo magistrátu statutárního 
města) o vyvlastnění pozemku (včetně č.j., data vydání 
a data nabytí právní moci rozhodnutí, parcelního čísla 
pozemku a katastrálního území) nebo rozhodnutí příslušného 
vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění pozemku

- Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá 
dotčený vyvlastněný pozemek

- Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel

Vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský závod

- Protokol o místní šetření.
- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci.
- Potvrzení pojišťovny.
- Poškození způsobené povětrnostními vlivy – dokládá se:

- Sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o
úhrnu srážek či síle větru atd.

Nahodilé zničení chovatelských budov 
zemědělského závodu způsobené nehodou.

- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci.
- Potvrzení pojišťovny.

Epizootická nákaza nebo choroba rostlin 
postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny 
zemědělce nebo jejich část.

- Potvrzení Státní veterinární správy
- Potvrzení státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ)

Restituce
– Změna uživatele pozemku v rámci restituce 
majetku v souladu se zákonem č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

- Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek.
- Potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (čj., ze 

dne, nabytí právní moci, atd.), kterým byl vydán pozemek 
uživatele vyplývající z výpisu nebo rozhodnutí pozemkového 
úřadu.

- Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB 
odpovídá dotčená pozemková parcela vydaná rozhodnutím 
pozemkového úřadu.

- Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel



21

10 ZMĚNA OSObY žADATELE

Dojde-li po dni podání Jednotné žádosti k změně osoby žadatele, převodu obchodního (zemědělského) závodu pů-
vodního žadatele (převodce), musí být tato skutečnost nabyvatelem oznámena na fondem vydaném formuláři na 
místně příslušný OPžL nebo RO SZIf do 30 dní od převodu zvířat v ústřední evidenci. Žadatelem se stává nabyva-
tel, na kterého tak přecházejí veškerá práva a povinnosti převodce v souvislosti s Jednotnou žádostí. 

Následky nesplnění: Při nedodržení termínu provedení oznámení 30 dnů ode dne, kdy došlo k převodu zvířat v ústřed-
ní evidenci, nebude platba nabyvateli poskytnuta. 

Změna žadatele, převod obchodního (zemědělského) závodu je povolen v případě:

1.  ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby z důvodu zdravotní nezpůsobilosti (dlouhodobá pracovní ne-
schopnost) – zemědělský závod nepřebírá žádný jiný subjekt.

Podklady oznámení:
 ● Ohlášení ukončení zemědělské činnosti bez nástupce.
 ● Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
 ● Potvrzení o vynětí žadatele z LPIS (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS).
 ● Dokumenty prokazující zdravotní nezpůsobilost (např. lékařská zpráva, ve které bude lékařem potvrzeno, že 

žadatel není ze zdravotních důvodů, nadále schopen vykonávat zemědělskou činnost).

2. ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby – zemědělský závod přebírá jiný subjekt. 
Podklady oznámení:

 ● Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím zemědělského závodu.
 ● Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
 ● Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
 ● Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
 ● Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS).
 ● Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.

Pozn: Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím závodu lze v rámci opatření DŽPZ použít pouze v případě, 
že je mezi převodcem a nabyvatelem uzavřena smlouva o převodu celého zemědělského závodu dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (viz. bod 4).

3.  Změna žadatele u právnických osob z důvodu jejich přeměny (např. splynutí, sloučení, převod jmění na společ-
níka, rozdělení společnosti, zánik právnické osoby bez likvidace aj.).

Podklady oznámení:
 ● Ohlášení změny žadatele.
 ● Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
 ● Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
 ● Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS).
 ● Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
 ● Doklady prokazující změnu společnosti (např. Notářský zápis včetně výpisu z obchodního rejstříku s vyznače-

nou změnou, aj.).

4. Převod (koupě či pacht) celého zemědělského závodu – žádost jako celek bude převedena na nového žadatele.
Podklady oznámení:

 ● Ohlášení změny žadatele.
 ● Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
 ● Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
 ● Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS).
 ● Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
 ● Doklady prokazující převod závodu (smlouvy uzavřené v souladu s NOZ).
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5. Převod (koupě či pacht) části zemědělského závodu - na nového žadatele bude převedena část žádosti, část 
žádosti si ponechá původní žadatel.

Podklady oznámení:
 ● Ohlášení změny žadatele.
 ● Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
 ● Prohlášení původního žadatele o plnění závazku na zbývajících PB.
 ● Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
 ● Vyplněná deklarace DPB, která obsahuje údaje o DPB, které byly převedeny v rámci převodu z žadatele na 

nabyvatele (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS). 
 ● Potvrzení o ukončení užívání předmětných DPB žadatelem v LPIS.
 ● Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
 ● Doklady prokazující převod části závodu (smlouvy uzavřené v souladu s NOZ).

DŮLEŽITÉ 
 ● Nelze provést převod vlastnictví zemědělského závodu mezi manžely, kdy závod spadá do společného jmě-

ní manželů.
 ● Nelze provést převod vlastnictví k zemědělskému závodu mezi subjekty, které mají mezi sebou k zeměděl-

ské činnosti uzavřenu smlouvu o společnosti (§ 2716 NOZ).

6. Úmrtí žadatele (vyšší moc)
Podklady oznámení v případě, že zemědělský závod přebírá nový žadatel – v případě převzetí dědicem/právním 
nástupcem

 ● Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
 ● Úmrtní list žadatele.
 ● Prohlášení nového žadatele (dědice) o převzetí závazku. 
 ● Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
 ● Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS (pokud měl žadatel na sebe evidovanou půdu v LPIS.
 ● Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
 ● Dokumenty dokládající právní nárok na převzetí zemědělského závodu, a to:
o rozhodnutí příslušného soudu o dědictví po zemřelém, ve kterém je ustanoven dědic zemědělského závo-

du, nebo
o listina prokazující povolání vykonavatele závěti nebo listina prokazující povolání správce pozůstalosti nebo 

usnesení příslušného soudu o jmenování správce pozůstalosti nebo části pozůstalosti zahrnující zeměděl-
ský závod, nebo

Podklady oznámení v případě, že zemědělský závod zaniká – bez nástupce:
 ● Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
 ● Úmrtní list žadatele. 
 ● Identifikační údaje právního nástupce (včetně bankovního spojení)
 ● Dokumenty prokazující právní nárok k podání ohlášení, a to:
o rozhodnutí soudu o dědictví po zemřelém, nebo
o listina prokazující povolání správce pozůstalosti nebo usnesení soudu o jmenování správce pozůstalosti 

nebo části pozůstalosti zahrnující zemědělský závod, příp. listina prokazující povolání vykonavatele závěti 
nebo

o potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci všech ostatních dědiců pro jednoho z nich ve věci dokonče-
ní správních řízení o žádostech původního žadatele a jejich souhlas s vyplacením příslušných dotací ohla-
šovateli/novému žadateli. 

 ● Potvrzení, ve kterém je uvedeno, k jakému dni bylo ukončeno hospodaření na pozemcích (pokud byly splněny 
podmínky pro poskytnutí dotace);

 ● příp. Ohlášení stažení žádosti – pouze v případě, že nebyly před smrtí žadatele splněny podmínky pro poskyt-
nutí dotace.

Za doklad o ukončení podnikání se považuje:
•	 potvrzení o výmazu žadatele z evidence zemědělského podnikatele (EZP).
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Pokud není možné doložit doklad o ukončení zemědělské činnosti z důvodu prodlevy vydání příslušného rozhodnutí, 
doloží původní žadatel čestné prohlášení o ukončení zemědělské činnosti, ke kterému doloží kopii podání žádosti 
o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele s podacím razítkem příslušného úřadu. Neprodleně po vydání pot-
vrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (EZP) jej předloží Fondu.

11 užITEčNé ODKAZY

http://www.eagri.cz – informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace
http://www.szif.cz – informace ohledně příjmu žádostí
http://www.mvcr.cz/sbirka – Sbírka zákonů ČR
http://eur-lex.europa.eu – právo EU
http://eagri.cz/public/web/svs/portal – Státní veterinární správa
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/seznam-ddd - Ústav pro státní kontrolu veterinárních bio-
preparátů a léčiv – Seznam DDD 
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