
Zápis WELFARE 31.8.2016

Dne 31. srpna 2016 proběhlo na půdě zemědělského výboru pracovní jednání za účasti 
zástupců zemědělského výboru, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Unie chovatelů, Českomoravského svazu chovatelů, Agrární komory a 
Zemědělského svazu na téma „Řešení problémů s opatřením Dobré životní podmínky zvířat 
v rámci PRV z žádostí roku 2015 a diskuse nad úpravou podmínek nařízení vlády pro rok 
2016 s cílem snížit chybovost a administrativní zátěž pro chovatele a SZIF“. Na závěr tohoto 
pracovního jednání byly za souhlasu všech zúčastněných vydefinovány tyto závěry: 

1.) V rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat v PRV je možné se odvolat. 
Pokud budou u žadatele zjištěny zjevné chyby evidenčního charakteru, jako je např. nahlášení 
o den později (s jasným prokázáním, že uvedené zvíře bylo přítomno na daném hospodářství) 
nebo špatné uvedení data narození zvířete, bude těmto odvoláním ze strany MZe vyhověno.

2.) Na rok 2016 Ministerstvo zemědělství připravilo zjednodušení systému podmínek 
NV: viz. Příloha č. 1 Souhrn změn v NV 74.

3.) Na portále Farmáře je připravena aplikace pro kontrolu evidence. Její podoba a 
použití bude součástí školení, které zrealizuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s 
Agrární komorou a chovatelskými svazy: viz. Příloha č.2.

4.) Ministerstvo zemědělství a nevládní organizace budou na evropské úrovni usilovat 
o změnu legislativy, týkající se předeklarace v případě zemědělské půdy (3 % nebo 2 ha) a u 
zvířat (3 ks) na procentuální stanovení těchto hodnot. Dále budeme požadovat, aby bylo 
možné při kontrole odstranit ze žádosti zjevné chyby evidenčního charakteru obdobně jako je 
tomu u investičních opatření. Ze strany MZe bude poskytnuta pozice na jednání s komisařem 
Hoganem dne 9.9. 2016, viz. Příloha č. 3.



Příloha č. 1

Souhrn změn v NV 74/2015 Sb. (DŽPZ) 

- změny pro žádosti roku 2015 
o posunutí termínu posledního možného hlášení nahrazení dojnic na 31. března 

následujícího roku
o zmírnění sankcí za pozdní podání měsíčních hlášení o denních stavech prasat 

do IZR (10% v případě, že jsou hlášení podána do 30.6.2015; dle původního 
znění mělo pozdní hlášení za následek neposkytnutí dotace na příslušné 
hospodářství)

o vztažení sankce za porušení podmínky prvního zapuštění pouze na titul cílený 
na prasničky (dle původního znění sankce na celé podopatření, tj. prasnice i 
prasničky)

- změny pro žádosti roku 2016
o snížení počtu změnových žádostí - převádění deklarovaných zvířat (skotu) 

mezi všemi deklarovanými hospodářstvími žadatele bez hlášení změny 
o úprava období doby předpokládaného porodu (od 1. 8. do 30. 11.) pro deklaraci 

suchostojných krav + databáze PLEMDAT
o posunutí termínu posledního možného hlášení nahrazení dojnic na 31. března 

následujícího roku
o u selat se deklaruje průměrný počet selat pro stanovení dotace za retenční 

období
o snížení min. počtu VDJ u prasniček a selat (na 1 VDJ během doby závazku) + 

snížení počtu u selat na omezenou dobu
o odstupňování sankcí za pozdní podání měsíčních hlášení o denních stavech 

prasat do IZR (v případě 1 – 3 pozdních hlášení je sankce procentně 
odstupňována)

o vedení evidencí - náležitosti, nikoli přesný vzor, a to i v elektronické podobě
o podmínka dodržování § 4 a 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání je rozšířena 

o vyjmenovaná ustanovení týkající se chovu hospodářských zvířat (jejich 
ustájení), v nové příloze č. 8 k nařízení vlády

o zpřesnění definicí - trvalý objekt (podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.), 
                           - stavební oddělení 

o hlášení změn parametrů ustájení v rámci Osvědčení se nově hlásí nejméně 30 
dnů přede dnem provedením změny 

o snížení četnosti aplikací dezinsekčních přípravků při použití chemických 
přípravků s delší dobou účinnosti

o umožnění odstranění obalů od jím aplikovaných chemických přípravků nebo 
biologických materiálů pověřenou osobou podle zákona o odpadech

o kontrola pH podestýlky se nevztahuje na stavebně oddělené porodny
o vztažení sankce za porušení podmínky prvního zapuštění pouze na titul cílený 

na prasničky 



Příloha č. 2

Úpravy ve vazbě na snižování chybovosti v opatření DŽPZ

V roce 2015 došlo k zavedení nové funkcionality, která usnadňuje přípravu dat pro podávání 
žádostí (zaveden přehled zvířat, na které je umožněno žádat o dotaci) a přípravu změnových 
žádostí.

Cílem funkcionality je:

 získání přehledu zvířat deklarovaných v rámci jednotlivých dotačních titulů; od roku 
2016 došlo k rozšíření informací na detailu zvířete, kde jsou uvedeny informace o tom, 
v jakých dotačních titulech bylo zvíře deklarováno od roku 2016 včetně a zejména 
v jakém období bylo na žádosti zařazeno – tato informace je důležitá pro řešení 
složitějších situací u opatření DŽPZ. 

 zjištění, zda se na žádosti nevyskytují některá zvířata, která nebyla způsobilá po celou 
dobu retenčního období (zvířata vyřazená resp. odsunutá na jiné hospodářství), lze 
zjistit datum, ke kterému má být zvíře nahrazeno 

 identifikace potenciálních zvířat, které je možné ke konkrétnímu datu použít do 
náhradových žádostí DŽPZ  a nahradit tak zvířata nezpůsobilá

 provedení náhrady, vyřazení dojnice nebo ohlášení vyšší moci, tj. v IZR lze 
předvyplnit formuláře pro 
- Změny jednotné žádosti (= stažení zvířete z jednotné žádosti)
- Oznámení o náhradě pomocí IZR
- Ohlášení zásahu vyšší moci

 odeslání změnové sady do přípravy na Portál farmáře SZIF, na kterém lze podání 
dokončit, 

Pokud se jedná o deklarovaná zvířata resp. zvířata u kterých byl identifikován problém, jsou 
v přehledech zohledňovány podané změny, které byly odeslány na SZIF a na straně SZIF 
zadministrovány.

Uživatelská příručka je k dispozici na 
http://eagri.cz/public/web/file/469731/IZR_PFZAKL_ZMENOVE_ZADOSTI.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/469731/IZR_PFZAKL_ZMENOVE_ZADOSTI.pdf


Příloha č. 3

Setkání s komisařem Hoganem dne 9. září 2016

Podpora mladých zemědělců

Požadavek: prodloužení období, za které je považováno zahájení činnosti mladých 
zemědělců před podáním žádosti na 36 měsíců. 

V legislativě je lhůta stanovena na 24 měsíců (původní návrh EK byl 15 M). 

Argumenty pro 36 M lhůtu jsou:

 poslední kolo příjmu pro mladé začínající zemědělce proběhlo v roce 2012, čímž se v 2016 
umožní vstup pouze těm, kteří činnost zahájili nejdříve v květnu 2014 – existuje velká skupina 
vyloučených bez šance na podporu. Prodloužení na 36 M alespoň část pokryje.

 Proluka mezi příjmy je způsobena i zdlouhavým vyjednáváním EU legislativy.

 Prodloužení lhůty je žádoucí i vzhledem k povinnosti plnit minimální standardní produkci 
již při podání Žádosti o dotaci, což je pro mladé začínající zemědělce velmi náročné.

 opatření přispívá ke generační obměně v zemědělství, pro určitou skupinu zahajujících 
zemědělců má lhůta negativní dopad.

 jako kompromisní řešení ČR navrhla prodloužení pouze pro roky 2016 a 2017.

Argumenty EK:

 lhůta je omezena kvůli motivačnímu účinku. Jedná se výsledek jednání se všemi ČS a 24 M je 
absolutní maximum. 36 M lhůta ohrožuje podstatu opatření.

 EK navrhuje prioritizaci mladých zemědělců preferenčními body v rámci operace 4.1.1 Investice 
do zemědělských podniků.

 opatření mohlo být financováno v přechodném období z nového programu dle pravidel starého 
PRV. 

ČR pro období po r. 2020 navrhuje:

 lhůtu neomezovat, ponechat na rozhodnutí členského státu nebo stanovit na 36 M.
 sjednotit s I. pilířem SZP, kde je za začínajícího zemědělce považován ten, který podniká 

max. pět let.
 nestanovovat dotaci přesnou částkou (jako je nyní), ale jako maximální možnou. Nižší 

částka nemůže být žadateli poskytnuta, ani pokud ji sám potřebuje.

Zjednodušení a budoucí podoba SZP

 Zjednodušení základní i sekundární legislativy, snížení administrativní zátěže.



I. Pilíř SZP

 Podpora aktivit EK k úpravě podmínek ploch využívaných v ekologickém zájmu (EFA) 
v rámci greeningu. 
U některých návrhů zjednodušení nespařujeme:

o návrh stanovit minimální délku úhoru na 9 měsíců – ČR navrhuje ponechat současné 
období 6 měsíců, bylo stanoveno jako kompromis mezi zemědělskými postupy a 
požadavky kontrol, hrozilo by znemožnění zasetí ozimy, která poskytuje pokryv půdy 
přes zimu. 

o návrh stanovit minimální dobu přítomnosti meziplodin v délce 10 týdnů –
v podmínkách ČR problematické, komplikuje kontrolní činnost, hrozí omezení využití 
těchto ploch.

o návrh zakázat přípravky na ochranu rostlin pro meziplodiny a dusík vázající plodiny -
environmentální přínos těchto ploch považujeme za cennější než prospěch ze zákazu 
používání přípravků na ochranu rostlin, hrozí rovněž omezení využití těchto ploch.

 ČR vítá včasné otevření diskuse k období po roce 2020 a navrhuje následující podněty:
o Aktivní zemědělec: stanovit jednotné podmínky pro všechny členské státy. Činnosti z 

negativního seznamu by měly být propojeny s klasifikací ekonomických činností (tzv. 
NACE).

o S ohledem na krizi na komoditních trzích umožnit navýšení alokace na 20-25 % pro 
citlivé komodity v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS).

o zjednodušení celého schématu greeningu, sjednocení prahových hodnot 10 ha a 15 ha 
a zjednodušení podmínek při plnění podmínek EFA. 

o diverzifikaci plodin - vyjmutí speciálních plodin (zeleniny ovoce nebo léčivých 
rostlin) z povinnosti diverzifikace.

o Zavést možnost specifické národní úpravy pro plnění podmínek diverzifikace (s 
ohledem na velikostní strukturu podniků ČR), či specifickou národní úpravu pro 
stanovení maximální plochy pro plodinu.

o rozšíření seznamu EFA o „travní porost na orné půdě“ a navýšit váhové koeficienty 
pro meziplodiny, dusík vázající plodiny a rychle rostoucí dřeviny na hodnotu 1.

o u meziplodin nesouhlasíme s povinností pěstovat je pouze ve směsi.

II. Pilíř SZP

 Množství pravidel na úrovni EU je příčinou složitého nastavení na národní úrovni (pro 
administraci dotačních titulů i žadatele). Měly by být identifikovány pouze strategické 
směry, zavedení konkrétních opatření by mělo být ponecháno na členských státech.

 S ohledem na druhý rok programového období není možné vyhodnotit dopady nastavení 
současného PRV.

 Projednávání legislativy a přípravy programu na 2014-2020 bylo zdlouhavé a pojetí SZP 
je neúměrně složité – nemělo by se do budoucna opakovat.

 Složitý systém monitoringu a finančního výkaznictví. Výkonnostní rámec neplní svoji 
funkci. Systém schvalování veřejné podpory je dvojkolejný.

 Opatření Poradenství komplikují požadavky na veřejné zakázky. V ČR se administrace 
nerozeběhla i přes to, že by byla žádoucí.

 U environmentálních opatření PRV úzká provázanost na I. pilíř SZP komplikuje nastavení 
podmínek i následnou administraci a kontrolovatelnost opatření. 

 zavedením tzv. „žluté karty“ dochází k různému hodnocení téhož porušení (předeklarace) 
u různých dotačních titulů.



Uplatňování sankcí za předeklaraci

České zemědělství je charakterizované duální strukturou výroby, kdy 11 % podniků hospodaří 
na 70 % výměry z.p. v ČR. Z tohoto pohledu považujeme za nespravedlivé nastavení 
správních sankcí pro případy ohlášení větší plochy. Dle aktuálně platné legislativy, je 
uplatněna sankce, je-li rozdíl mezi ohlášenou plochou a plochou zjištěnou vyšší než 3 % 
nebo 2 hektary.  Při průměrné výměře zemědělského subjektu v ČR 130 ha představují 2 ha 
pouze 1,5 % výměry tohoto subjektu. Zemědělské podniky nicméně obhospodařují 
zemědělskou půdu o výměře několik tisíc ha. Tímto de facto dochází k diskriminaci velkých 
zemědělských subjektů, protože je v případě porušení uplatňována sankce za relativně nižší 
porušení (v porovnání s celkovou výměrou podniku) než u podniků malých.  Z tohoto důvodu 
se domníváme, že by měl být jednotný a nediskriminační přístup v uplatňování sankcí a 
prahová hodnota pro uplatnění sankce stanovena výhradně na základě procent. 

Obdobná situace je při uplatňování správních sankcí za ohlášení většího počtu zvířat. Přestože 
vítáme, že v této oblasti již v letošním roce došlo k dílčím úpravám (nařízení 2016/1393), a to 
zejména směrem ke zohlednění zvířat s krátkodobým produkčním cyklem, domníváme se, že 

i zde by měla být prahová hodnota pro uplatnění správních sankcí stanovena pouze 
procentem.




