
Ročník 2023

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 38 Rozeslána dne 10. března 2023 Cena Kč 74,–

O B S A H :

62. Nař ízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

63. Nař ízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

64. Nař ízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací



62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

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., zákona č. 179/2014 Sb.
a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenč-
ním fondu a o změně některých dalších zákonů (zá-
kon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.
a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se
Strategickým plánem Společné zemědělské politiky
Evropské unie v České republice podmínky prová-
dění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

§ 2

Oblasti Natura 2000

Oblastmi Natura 2000, na které se poskytuje
dotace, jsou

a) ptačí oblasti2) nacházející se na území národních
parků nebo 1. zóny chráněných krajinných ob-
lastí3),

b) evropsky významné lokality zařazené do ná-

rodního seznamu2) nacházející se na území ná-
rodních parků nebo 1. zóny chráněných krajin-
ných oblastí3), nebo

c) oblasti s jinými environmentálními omeze-
ními4), kterými jsou území národních parků
nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3),
které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo
evropsky významné lokality.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace může být
fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky ob-
hospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně
1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle uži-
vatelských vztahů (dále jen „trvalý travní porost“)
vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů (dále jen „evidence využití půdy“).

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle od-
stavce 1 (dále jen „žadatel“) může podat Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žá-
dost“) do 15. května příslušného kalendářního roku,
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zeměděl-
ským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitoro-
vání společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti
společné zemědělské politiky.

2) Čl. 72 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
§ 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 72 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.



a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geo-
prostorové informace.

§ 4

Žádost

(1) Žádost obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o ze-
mědělství,

b) seznam dílů půdních bloků, na které žadatel
požaduje dotaci, vedených v evidenci využití
půdy a výměru těchto dílů půdních bloků na
území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na
území národního parku; jde-li o díl půdního
bloku, který se celou svojí výměrou nenachází
na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou
se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdní-
ho bloku nacházející se v oblasti Natura 2000
podle § 2 a

c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje do-
držovat pravidla podmíněnosti uvedená v naří-
zení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům.

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat
žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem ze-
mědělské kultury trvalý travní porost v oblasti
Natura 2000 podle § 2.

§ 5

Dotace

(1) Fond poskytne dotaci na díl půdního bloku
vedený v evidenci využití půdy nacházející se v ob-
lasti Natura 2000 podle § 2 s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost.

(2) Výše dotace za příslušný kalendářní rok se
vypočte jako součin žadatelem obhospodařované vý-
měry dílů půdních bloků uvedené v žádosti s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti
Natura 2000 podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 3.

(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti
Natura 2000 podle § 2 činí ročně

a) 95 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nachá-

zející se na území 1. zóny chráněné krajinné
oblasti, nebo

b) 56 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nachá-
zející se na území národního parku.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České re-
publiky; sazba dotace podle odstavce 3 se přepočte
podle směnného kurzu, který je uveřejněn ke dni
31. prosince kalendářního roku předcházejícímu ro-
ku, za který se dotace poskytuje, v Úředním věst-
níku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný
kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející
směnný kurz.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen
zčásti v oblasti Natura 2000 podle § 2, dotace se
poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou se dotace
poskytuje, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti
Natura 2000 podle § 2.

§ 6

Podmínky poskytnutí dotace

Dotace se poskytne, jestliže žadatel

a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000
podle § 2 ode dne podání žádosti do 30. září
příslušného kalendářního roku nejméně na 1 ha
zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost,

b) v kalendářním roce, za který má být dotace po-
skytnuta,

1. dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená
v nařízení vlády upravujícím pravidla podmí-
něnosti plateb zemědělcům,

2. dodržuje úplný zákaz používání hnojiv5),
s výjimkou pastvy hospodářských zvířat,
jedná-li se o díl půdního bloku nacházející
se na území 1. zóny chráněné krajinné ob-
lasti, a

3. používá ke hnojení pouze hnůj nebo kom-
post, jedná-li se o díl půdního bloku nachá-
zející se na území národního parku; za apli-
kaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
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5) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.



c) má vedeny díly půdních bloků, na které poža-
duje poskytnutí dotace, v evidenci využití půdy
na žadatele po dobu minimálně ode dne podání
žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendář-
ního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2 a zá-
roveň se na těchto dílech půdních bloků nachází
druh zemědělské kultury trvalý travní porost po
celé uvedené období,

d) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícího poskytování
přímých plateb zemědělcům a

e) neprovádí mulčování bez souhlasného stanovis-
ka místně příslušného orgánu ochrany přírody.

§ 7

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel ne-
splnil podmínku uvedenou v § 6 písm. a).

(2) Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel ne-
splnil podmínku uvedenou v § 6 písm. b) bodě 2
nebo 3. Za nesplnění této podmínky se považuje
rovněž nepředložení evidence hnojení v průběhu
kontroly na místě nebo předložení takové evidence,
ze které není možné požadovaný údaj zjistit.

(3) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku
neposkytne, pokud žadatel na daném dílu půdního
bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. c).

(4) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku
na území národního parku neposkytne, pokud se díl
půdního bloku nachází v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše.

(5) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku
nebo jeho část neposkytne, pokud žadatel nesplnil
podmínku uvedenou v § 6 písm. e); výměra tohoto
dílu půdního bloku nebo jeho část se nezahrne do
zjištěné plochy.

§ 8

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto
nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

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., zákona č. 179/2014 Sb.
a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském interven-
čním fondu a o změně některých dalších zákonů (zá-
kon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.
a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se
Strategickým plánem Společné zemědělské politiky
Evropské unie v České republice podmínky prová-
dění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

§ 2

Dotace poskytované v rámci opatření
pro zalesňování zemědělské půdy

(1) V rámci opatření pro zalesňování zeměděl-
ské půdy se poskytují dotace

a) na založení lesního porostu,

b) na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních
let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž

byl lesní porost založen (dále jen „dotace na
péči o lesní porost“), nebo

c) za ukončení zemědělské výroby na zalesněném
pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje
rokem následujícím po roce, v němž byl lesní
porost založen (dále jen „dotace za ukončení
zemědělské výroby“).

(2) Dotace na založení lesního porostu se po-
skytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dře-
vin, v příslušném cílovém hospodářském souboru
a alespoň v minimálním počtu, uvedených v přílo-
ze k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního
bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evi-
dence využití půdy“).

(3) Dotace na péči o lesní porost nebo dotace za
ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na
výměru zalesněného pozemku, na kterou byla po-
skytnuta dotace na založení lesního porostu, nesta-
noví-li toto nařízení jinak.

(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se
poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního
bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek,
bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října
kalendářního roku bezprostředně předcházejícího
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zeměděl-
ským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitoro-
vání společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti
společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských
oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.



roku podání žádosti o poskytnutí dotace na založení
lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování ze-
mědělské půdy se poskytne na vymezený díl půdní-
ho bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evi-
denci využití půdy vedeny druhy zemědělské kul-
tury

a) standardní orná půda,
b) travní porost,

c) úhor,

d) trvalý travní porost,

e) vinice,

f) chmelnice,

g) ovocný sad,

h) školka,
i) plocha s víceletými produkčními plodinami,
j) jiná trvalá kultura, nebo

k) jiná kultura.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opa-
tření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen „ža-
datel“) může být
a) vlastník pozemku určeného k založení lesního

porostu,

b) spolek vlastníků pozemků určených k založení
lesního porostu,

c) spoluvlastník pozemku určeného k založení les-
ního porostu, a to za podmínky písemného sou-
hlasu spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou
spoluvlastnických podílů,

d) nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku
určeného k založení lesního porostu, a to za
podmínky písemného souhlasu vlastníka, po-
případě spoluvlastníků s dvoutřetinovou větši-
nou spoluvlastnických podílů, k využití po-
zemku pro založení lesního porostu a za pod-
mínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce
nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení
podmínky pro poskytnutí dotace podle § 10
odst. 2 písm. a), nebo

e) spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů po-
zemku určeného k založení lesního porostu,
a to za podmínky písemného souhlasu vlastní-
ka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků

s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických
podílů, k využití pozemku pro založení lesního
porostu a za podmínky, že nájemní smlouva,
smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva
umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí
dotace podle § 10 odst. 2 písm. a).

(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlast-
nictví České republiky nebo územního samospráv-
ného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení
lesního porostu, přičemž se tato podmínka posuzuje
ke dni podání žádosti o dotaci na založení lesního
porostu.

(3) Dotace v rámci opatření pro zalesňování ze-
mědělské půdy se neposkytne žadateli, který je pří-
spěvkovou organizací nebo státem.

(4) Dotace v rámci opatření pro zalesňování ze-
mědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se
nachází na území hlavního města Prahy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování ze-
mědělské půdy se neposkytne na výsadbu rychle ro-
stoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních
stromků.

§ 4

Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace
na opatření pro zalesňování zemědělské půdy

(1) Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opa-
tření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen
„ohlášení“) podá žadatel před založením lesního po-
rostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(dále jen „Fond“), a to nejpozději do 15. května ka-
lendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o po-
skytnutí dotace na založení lesního porostu.

(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpo-
kládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá
podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního
porostu v příslušném kalendářním roce.

§ 5

Žádost o poskytnutí dotace
na založení lesního porostu

(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení les-
ního porostu pro příslušný kalendářní rok podá ža-
datel Fondu po založení lesního porostu, a to nej-
později do 30. listopadu příslušného kalendářního
roku, ve kterém byl lesní porost založen.
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(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení les-
ního porostu obsahuje

a) seznam pozemků, na kterých byl založen lesní
porost, jejich označení v katastru nemovitostí
a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného
v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný
pozemek“), druh zemědělské kultury před za-
ložením lesního porostu, výměru dílu půdního
bloku, zkratku druhu lesní dřeviny, cílový hos-
podářský soubor a alespoň minimální počet je-
dinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha
uvedených v příloze k tomuto nařízení,

b) písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípa-
dě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou
spoluvlastnických podílů, s jeho zalesňováním,
jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d)
nebo e),

c) nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo
pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňu-
jící dodržení podmínky uvedené v § 10 odst. 2
písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1
písm. d) nebo e),

d) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlá-
šení zalesněného pozemku za pozemek určený
k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba,
která uplyne ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí do-
tace na založení lesního porostu, nesmí být delší
než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního
zákona2),

e) vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch
případech, kdy zalesněný pozemek je na zá-
kladě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpra-
vách evidován v katastru nemovitostí již jako
lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene
nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba,
která uplyne ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí do-
tace na založení lesního porostu, nesmí být delší
než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního
zákona2),

f) projekt založení lesního porostu, který obsa-

huje zejména identifikaci žadatele, identifikaci
zpracovatele projektu založení lesního porostu,
identifikaci zalesňovaných pozemků, identifi-
kaci dílů půdních bloků, identifikaci sadebního
materiálu lesních dřevin použitého k založení
lesního porostu,

g) odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňova-
ných pozemků,

h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že
projekt založení lesního porostu podle písme-
ne f) byl zpracován v souladu s odborným sta-
noviskem podle písmene g) a založení lesního
porostu bylo provedeno v souladu s tímto pro-
jektem,

i) doklad o původu reprodukčního materiálu les-
ních dřevin použitého při založení lesního po-
rostu,

j) zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě
dílů půdních bloků z evidence využití půdy
v měřítku 1 : 5 000 nebo podrobnějším s vyzna-
čením rozmístění jednotlivých druhů lesních
dřevin a umístění oplocení, pokud je navrho-
váno, včetně zakreslení neosázených ploch uve-
dených v § 9 odst. 3,

k) kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní
pozemek potvrzenou příslušným katastrálním
úřadem a

l) rozhodnutí o změně využití území3); v případě,
že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než
300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně vy-
užití území souhlas s odnětím zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu.

(3) Dokladem o původu podle odstavce 2
písm. i) se rozumí průvodní list4), který nesmí být
ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na zalo-
žení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li
vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál pů-
vodem z lesních porostů nacházejících se na území
České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze
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2) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3) § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

4) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.



nahradit průvodní list dokladem s údaji podle § 29
odst. 6 zákona o lesích.

(4) Projekt založení lesního porostu podle od-
stavce 2 písm. f) lze změnit v průběhu období plnění
víceletých podmínek pouze při prokázání zásahu
vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případná
změna dřeviny musí být provedena v souladu s pří-
lohou k tomuto nařízení, a to v rámci stejné skupiny
dřevin podle § 9 odst. 1 písm. a). Změna projektu
založení lesního porostu musí být doložena souhlas-
ným stanoviskem odborného lesního hospodáře.

(5) Pokud žadatel nepodá ohlášení podle § 4
odst. 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení
lesního porostu zamítne.

§ 6

Žádost o zařazení k poskytnutí dotace
na péči o lesní porost a dotace
za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na
péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a k po-
skytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby po-
dle § 2 odst. 1 písm. c) (dále jen „žádost o zařazení“)
může podat žadatel Fondu současně se žádostí o po-
skytnutí dotace na založení lesního porostu podle
§ 5 odst. 1, nejpozději však do 30. listopadu přísluš-
ného kalendářního roku.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam
a výměru všech dílů půdních bloků vedených v evi-
denci využití půdy na jeho jméno, na kterých založil
lesní porost podle § 2 odst. 2, podal na ně žádost
o dotaci na založení lesního porostu a které požadu-
je zařadit k poskytnutí dotace podle § 2 odst. 1
písm. b) nebo c).

(3) Součástí žádosti o zařazení je geoprostorová
informace, která definuje plochu, na které dochází
k plnění víceletých podmínek.

(4) Žádost o zařazení podává žadatel na obdo-
bí plnění víceletých podmínek, které začíná dnem
1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl lesní
porost založen, a končí 31. prosince desátého roku
období plnění víceletých podmínek.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení
do dne zařazení žadatele nelze

a) do žádosti o zařazení doplňovat další díl půd-
ního bloku, nebo

b) v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půd-
ního bloku.

§ 7

Změna zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění ví-
celetých podmínek podat žádost o snížení zařazené
výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu
půdního bloku zařazeného podle § 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle od-
stavce 1 podá žadatel Fondu, a to nejpozději

a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo v období ode
dne podání žádosti o poskytnutí dotace podle
§ 2 odst. 1 písm. b) nebo c) do 31. prosince pří-
slušného kalendářního roku, nebo

b) do 15. května příslušného kalendářního roku
v rámci jednotné žádosti, pokud ke snížení vý-
měry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel
uvede, zda o snížení zařazené výměry nebo o vyřa-
zení dílu půdního bloku žádá z důvodu

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi5),

b) provedení pozemkové úpravy6),

c) zřízení veřejně prospěšné stavby7),
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5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
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6) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.



d) zásahu vyšší moci nebo mimořádných okol-
ností, nebo

e) jiného, než je uvedeno v písmenech a) až d).

(4) Pokud v průběhu období plnění víceletých
podmínek dojde u žadatele ke snížení zařazené vý-
měry na základě jiných skutečností než uvedených
v odstavci 3 písm. a) až d), Fond poskytne dotaci na
sníženou výměru a zároveň rozhodne o vrácení do-
tace poskytnuté na výměru, o kterou byla původní
plocha snížena.

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené
výměry rozhodne o zařazení s přihlédnutím ke
změně výměry zalesněné zemědělské půdy. Fond žá-
dost o snížení zařazené výměry podanou po datu
uvedeném v odstavci 2 zamítne. Lhůty uvedené v od-
stavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci
a mimořádných okolností.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke sní-
žení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud
veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy
již nesplňuje podmínky stanovené pro období plnění
víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném ka-
lendářním roce podal žádost o změnu zařazení podle
odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele; po-
vinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(7) V průběhu trvání období plnění víceletých
podmínek nelze zařadit dodatečnou výměru k vý-
měře, která je již zařazena podle § 6. Na novou za-
lesněnou výměru musí žadatel podat novou žádost
o zařazení. Plnění víceletých podmínek se posuzuje
u nové zalesněné výměry zařazené na nové období
plnění víceletých podmínek samostatně.

§ 8

Žádost o poskytnutí dotace na péči
o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace

za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní
porost podá žadatel Fondu do 15. května příslušného
kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se
podává každoročně po dobu 5 kalendářních let po-
čínaje rokem následujícím po roce založení lesního
porostu.

(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení ze-
mědělské výroby podá žadatel Fondu do 15. května
příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žá-
dosti, která se podává každoročně po dobu 10 kalen-
dářních let počínaje rokem následujícím po roce za-
ložení lesního porostu.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na pří-
slušný kalendářní rok je

a) geoprostorová informace příslušných dílů půd-
ních bloků, které žadatel uvedl v žádosti podle
odstavce 1 nebo 2, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
uvedených v písmenu a) vedených v evidenci
využití půdy na žadatele.

§ 9

Sazba dotace

(1) Sazba dotace

a) na založení lesního porostu

1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa
a douglaska činí 3 879 EUR/1 ha, nebo

2. ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1
činí 2 923 EUR/1 ha,

b) na péči o lesní porost činí 643 EUR/1 ha,

c) za ukončení zemědělské výroby na pozemku,
který byl v evidenci využití půdy před jeho za-
lesněním veden s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovoc-
ný sad, školka, plocha s víceletými produkční-
mi plodinami nebo jiná trvalá kultura, činí
459 EUR/1 ha, nebo

d) za ukončení zemědělské výroby na pozemku,
který byl v evidenci využití půdy před jeho za-
lesněním veden s druhem zemědělské kultury
travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo
jiná kultura, činí 190 EUR/1 ha.

(2) Výši dotace na založení lesního porostu, do-
tace na péči o lesní porost a dotace za ukončení ze-
mědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry
zalesněného pozemku, na kterou je poskytována do-
tace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 me-
trů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky
nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se
z výměry zalesněného pozemku, na kterou se po-
skytuje dotace na založení lesního porostu, neodečí-
tají, pokud jsou součástí žádosti podle § 5 odst. 2
písm. j).

(4) Fond poskytne platbu v měně České re-
publiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte
podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posled-
ním 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.
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§ 10

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňo-
vání zemědělské půdy poskytne, jestliže

a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesně-
ním veden v evidenci využití půdy a je součástí
dílu půdního bloku, který je v této evidenci vy-
mezen jako vhodný k zalesnění, a

b) je zalesněna souvislá plocha o výměře nejméně
0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající
pozemek určený podle lesního zákona k plně-
ní funkcí lesa; tato podmínka se považuje za
splněnou i v případě, že překážka návaznosti
na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa
nebo souvislosti zalesněné plochy není širší než
4 metry.

(2) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňo-
vání zemědělské půdy poskytne pod podmínkou, že
žadatel

a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kte-
rou Fond poskytne dotaci na založení lesního
porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje
rokem následujícím po roce založení lesního
porostu a

b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního
roku následujícího po roce založení lesního po-
rostu do konce pátého roku po roce založení
lesního porostu vykazoval porost znaky péče
a ochrany směřující k jeho zajištění podle les-
ního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou
výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupi-
novitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné
ploše a počet životaschopných jedinců jednotli-
vých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného
pozemku neklesne v tomto období pod 80 %
minimálního počtu stanoveného podle přílohy
k tomuto nařízení.

(3) Fond dotaci na založení lesního porostu po-
skytne, jestliže

a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o po-
skytnutí dotace na založení lesního porostu jsou
na pozemku osázeny v souladu s předloženým
projektem založení lesního porostu podle § 5
odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž
musí být dodrženy minimální počty jedinců
jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených
v příloze k tomuto nařízení, se započte i neosá-
zená plocha podle § 9 odst. 3,

b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil
změnu druhu zemědělské kultury v evidenci

využití půdy do 31. prosince roku, ve kterém
byl lesní porost založen, a

c) počet životaschopných jedinců jednotlivých
druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných
na zalesněném pozemku neklesne v období ode
dne podání žádosti o poskytnutí dotace na za-
ložení lesního porostu do 14. května následují-
cího kalendářního roku po roce založení les-
ního porostu pod 90 % minimálního počtu
těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného
podle přílohy k tomuto nařízení.

(4) Fond dotaci na založení lesního porostu
v příslušném kalendářním roce poskytne nejvýše na
výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do
ohlášení podle § 4.

(5) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci
za ukončení zemědělské výroby poskytne na vý-
měru, na kterou byla poskytnuta dotace na založení
lesního porostu a zároveň zařazenou podle § 6.

(6) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci
za ukončení zemědělské výroby poskytne, jestliže
žadatel bude dodržovat v období plnění víceletých
podmínek podle § 6 odst. 4 pravidla podmíněnosti
uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům.

(7) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze
k tomuto nařízení, a dřeviny neuvedené v žádosti
o poskytnutí dotace jsou součástí plochy způsobilé
pro dotaci na založení lesního porostu a dotaci na
péči o lesní porost, pokud je jejich souvisle osázená
výměra nižší nebo rovna 50 m2.

(8) Skladba dřevin není u dotace za ukončení
zemědělské výroby zohledňována.

§ 11

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou
v § 10 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet života-
schopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin
uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně
rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hod-
notu nižší než 90 %, Fond dotaci na založení lesního
porostu na daném dílu půdního bloku pro dřevinu,
u které bylo porušení zjištěno, neposkytne.

(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uve-
dené v § 10 odst. 3 písm. c) působení přírodních či-
nitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené v od-
stavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem za-
ložení lesního porostu nebo jeho změnou podle § 5
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odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek
a provedení dosadby oznámí Fondu podle odstav-
ce 5, postup podle odstavce 1 se neuplatní.

(3) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou
v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet života-
schopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin
uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně
rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hod-
notu nižší než 80 %, Fond dotaci na péči o lesní
porost na daném dílu půdního bloku neposkytne.

(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uve-
dené v § 10 odst. 2 písm. b) působení přírodních
činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbyteč-
ného odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené
v odstavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem
založení lesního porostu nebo jeho změnou podle
§ 5 odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek
a provedení dosadby oznámí Fondu podle od-
stavce 5, postup podle odstavce 3 se neuplatní.

(5) Po provedení dosadby podá žadatel Fondu
oznámení o provedení dosadby, a to

a) do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém
byla provedena kontrola na místě v případě, že
výsledky kontroly na místě jsou žadateli pře-
dány do 31. července kalendářního roku, kdy
byla kontrola provedena, nebo

b) do 15. května kalendářního roku následujícího
po kalendářním roce, kdy byla provedena kon-
trola na místě v případě, že výsledky kontroly
na místě jsou předány žadateli po 31. červenci
kalendářního roku, kdy byla kontrola prove-
dena.

(6) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou
v § 10 odst. 3 písm. b), Fond sníží dotaci na založení
lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.

(7) V případě opakovaného nesplnění některé
z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle
odstavce 3 nebo 6 se dotace sníží o dvojnásobek sní-
žení stanoveného dotčeným ustanovením.

(8) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto
nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více
než jednou v průběhu období plnění víceletých pod-
mínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v prů-
běhu jednoho kalendářního roku.

§ 12

Vrácení dotace

(1) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou
v § 10 odst. 2 písm. a), Fond rozhodne o vrácení do-
tace poskytnuté v rámci opatření pro zalesňování ze-
mědělské půdy nebo její části odpovídající výměře
zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel pod-
mínku nesplní.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k ne-
splnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a)
v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi5),

b) provedení pozemkové úpravy6), nebo

c) zřízení veřejně prospěšné stavby7).

(3) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou
v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet života-
schopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin
uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně
rozmístěných na zalesněném pozemku klesne na
hodnotu nižší než 80 %, rozhodne Fond o vrácení
části poskytnuté dotace na založení lesního porostu
na daném dílu půdního bloku pro dřevinu, u které je
porušení zjištěno, ve výši 30 %.

§ 13

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto
nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.

§ 14

Ohlášení za rok 2023

Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí
dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce
2023, podá Fondu ohlášení podle § 4 do 30. září
2023.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

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., zákona č. 179/2014 Sb.
a zákona č. 382/2022 Sb., a § 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.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se
Strategickým plánem Společné zemědělské politiky
Evropské unie v České republice podmínky prová-
dění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu
prasat vakcinací.

§ 2

Opatření zvýšení obranyschopnosti
v chovu prasat vakcinací

(1) Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu
prasat vakcinací je určeno pro chov prasat v katego-
riích
a) selata,

b) prasata ve výkrmu,

c) prasničky a

d) prasnice.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) seletem prase v období od narození do konce
předvýkrmu, nejvýše však do konce čtrnáctého
týdne věku,

b) prasetem ve výkrmu prase v období od ukon-
čení předvýkrmu, nejpozději však od začátku
patnáctého týdne věku, do dne porážky, neza-
řazené do kategorií podle odstavce 1 písm. c)
nebo d),

c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří
5 měsíců do ukončení první březosti a

d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl
alespoň 1 porod.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace na zvýšení
obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (dále
jen „dotace“) může být fyzická nebo právnická
osoba, která ke dni podání žádosti o poskytnutí do-
tace (dále jen „žádost“) chová minimálně 3 velké do-
bytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evi-
denci hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evi-
dence“); přepočítávací koeficienty pro stanovení po-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zeměděl-
ským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitoro-
vání společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti
společné zemědělské politiky.

2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 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.



čtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v pří-
loze k tomuto nařízení.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstav-
ce 1 (dále jen „žadatel“) chová hospodářská zvířata,
která jsou předmětem dotace, na hospodářství evido-
vaném v ústřední evidenci po celou dobu, kdy ža-
datel plní podmínky opatření zvýšení obranyschop-
nosti v chovu prasat vakcinací, a to v období od
1. března příslušného kalendářního roku, za který
má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce
února následujícího kalendářního roku (dále jen
„doba plnění podmínek“) a uvedeném v žádosti (dále
jen „hospodářství“).

§ 4

Žádost

(1) Žádost žadatel podá Státnímu zeměděl-
skému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) do
15. května příslušného kalendářního roku, za který
má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vyda-
ném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci
jednotné žádosti.

(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o ze-
mědělství,

b) uvedení kategorií prasat, na které žadatel o po-
skytnutí dotace žádá,

c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje do-
držovat pravidla podmíněnosti uvedená v naří-
zení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům,

d) seznam registračních čísel hospodářství, na kte-
rých žadatel plní podmínky opatření zvýšení
obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací po
celou dobu plnění podmínek,

e) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel vy-
užívá pro chov jednotlivých kategorií prasat po
celou dobu plnění podmínek a které přísluší
k hospodářství,

f) počet zvířat v jednotlivých kategoriích prasat,
u kterých bude žadatel plnit podmínky stano-
vené tímto nařízením, a

g) seznam patogenů, proti kterým bude žadatel
prasata v jednotlivých kategoriích na hospodář-
ství vakcinovat.

(3) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je imuni-
zační program pro jednotlivá hospodářství, který
obsahuje

a) pořadové číslo imunizačního programu,

b) období, na které je imunizační program zpraco-
ván,

c) registrační číslo hospodářství,

d) kategorie prasat podle § 2 odst. 1, které bude
chovatel na hospodářství vakcinovat,

e) popis vakcinace, která je v chovu prováděna
a není podporována tímto nařízením nebo je
podporována v rámci jiných dotačních pro-
gramů,

f) seznam patogenů podle § 7, proti kterým budou
prasata v jednotlivých kategoriích vakcinována,

g) identifikaci veterinárního lékaře a

h) potvrzení veterinárního lékaře opatřené podpi-
sem.

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci v plné výši, jestliže
žadatel po celé období, které trvá od 1. června pří-
slušného kalendářního roku, za který má být dotace
poskytnuta, do posledního dne měsíce února násle-
dujícího kalendářního roku (dále jen „retenční ob-
dobí“)

a) v souladu s podmínkami stanovenými tímto na-
řízením a imunizačním programem podle § 4
odst. 3 vakcinuje jednotlivé kategorie prasat
proti patogenům infekčních onemocnění prasat,

b) vede průběžně, nejpozději následující den po
provedeném úkonu vakcinace, evidenci o ná-
kupu a použití vakcín aplikovaných proti pato-
genům uvedeným v žádosti a zachází s nimi
v souladu s požadavky stanovenými jiným
právním předpisem a přímo použitelným před-
pisem Evropské unie3),
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3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 108 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých
přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, v platném znění.



c) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu
vakcín použitých v rámci opatření zvýšení
obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací po-
dle hospodářství, na kterém byly aplikovány, a

d) označuje jednotlivé prostory s uvedením cho-
vané kategorie prasat podle § 2 odst. 1 v případě,
že v rámci trvalého objektu podle § 4 odst. 2
písm. e) chová více kategorií prasat.

(2) Fond poskytne dotaci v plné výši, jestliže
žadatel po celou dobu plnění podmínek
a) eviduje prasata v ústřední evidenci,
b) na uvedeném hospodářství chová hospodářská

zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání
nebo usmrcování nepovoleným způsobem4), a

c) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v naří-
zení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům.

(3) Za způsobilé zvíře podle § 2 odst. 2 písm. a)
až d) se pro účely tohoto opatření považuje zvíře,
u kterého byla během retenčního období provedena
kompletní ukončená vakcinace proti onemocnění
vyvolanému patogenem pro danou kategorii prasat
v souladu s imunizačním programem (dále jen „kom-
pletní vakcinace“).

(4) Fond poskytne dotaci na počet velkých do-
bytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných
zvířat v jednotlivých kategoriích prasat podle § 2
odst. 1 během celého retenčního období na hospo-
dářství, splňujících podmínky stanovené tímto naří-
zením.

§ 6

Hlášení o provedené kompletní vakcinaci

(1) Žadatel zašle elektronicky po ukončení re-
tenčního období Fondu na formuláři vydaném Fon-
dem pro příslušný kalendářní rok hlášení o celkovém
počtu způsobilých prasat v jednotlivých kategoriích,
u kterých byla provedena kompletní vakcinace, (dále
jen „konečné hlášení“) samostatně za každé hospo-
dářství a potvrzené ošetřujícím veterinárním léka-
řem.

(2) V konečném hlášení dále žadatel uvede se-
znam patogenů, proti kterým byla prasata v jednotli-

vých kategoriích vakcinována v souladu s imunizač-
ním programem.

(3) Konečné hlášení podá žadatel Fondu nej-
později dvacátý den po ukončení retenčního období,
za které je hlášení zasíláno.

§ 7

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené
v § 2 odst. 1 písm. a) proti infekčním onemoc-
něním prasat vyvolaným patogeny

1. Escherichia coli vyvolávajícími poodstavo-
vé průjmy 25 EUR na 1 velkou dobytčí
jednotku selat,

2. Escherichia coli vyvolávajícími edémovou
chorobu 51 EUR na 1 velkou dobytčí jed-
notku selat,

3. cirkovirem prasat typu 2 47 EUR na 1 vel-
kou dobytčí jednotku selat,

4. bakteriemi rodu Mycoplasma 29 EUR na
1 velkou dobytčí jednotku selat,

5. Lawsonia intracellularis 50 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku selat,

6. Actinobacillus pleuropneumoniae 70 EUR na
1 velkou dobytčí jednotku selat, nebo

7. jinými původci infekčních onemocnění
v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více
registrovaných vakcín nebo autogenních
vakcín 50 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku
selat,

b) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené
v § 2 odst. 1 písm. b) proti infekčním onemoc-
něním prasat vyvolaným patogeny

1. Actinobacillus pleuropneumoniae 7 EUR na
1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu,

2. Lawsonia intracellularis 5 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasat ve výkrmu, nebo

3. jinými původci infekčních onemocnění
v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více
registrovaných vakcín nebo autogenních
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4) § 2, 4 nebo 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.



vakcín 10 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku
prasat ve výkrmu,

c) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené
v § 2 odst. 1 písm. c) proti infekčním onemoc-
něním prasat vyvolaným patogeny

1. Clostridium perfringens 13 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasniček,

2. cirkovirem prasat typu 2 8 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasniček,

3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 6 EUR
na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,

4. bakteriemi rodu Mycoplasma 5 EUR na
1 velkou dobytčí jednotku prasniček,

5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jed-
notku prasniček,

6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 vel-
kou dobytčí jednotku prasniček,

7. viry chřipky typu A 13 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasniček, nebo

8. jinými původci infekčních onemocnění
v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více
registrovaných vakcín nebo autogenních
vakcín 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku
prasniček, nebo

d) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené
v § 2 odst. 1 písm. d) proti infekčním onemoc-
něním prasat vyvolaným patogeny

1. Clostridium perfringens 15 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasnic,

2. cirkovirem prasat typu 2 6 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasnic,

3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 4 EUR
na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,

4. bakteriemi rodu Mycoplasma 4 EUR na
1 velkou dobytčí jednotku prasnic,

5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jed-
notku prasnic,

6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 vel-
kou dobytčí jednotku prasnic,

7. viry chřipky typu A 10 EUR na 1 velkou
dobytčí jednotku prasnic, nebo

8. jinými původci infekčních onemocnění
v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více

registrovaných vakcín nebo autogenních
vakcín 7 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku
prasnic.

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vy-
počte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek
zjištěných zvířat v jednotlivých kategoriích prasat
podle § 2 odst. 1 a sazeb uvedených v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České re-
publiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte
podle směnného kurzu k 31. prosinci roku předchá-
zejícímu roku, za který se platba poskytuje, a který
je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, po-
užije se nejbližší předcházející.

(4) Fond dotaci na hospodářství žadatele nepo-
skytne v případě, že alespoň jeden z trvalých
objektů, uvedený v žádosti, se nachází na území
hlavního města Prahy5).

§ 8

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok se pro
danou kategorii prasat na hospodářství neposkytne,
zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z pod-
mínek stanovených v § 3 odst. 1 nebo 2, § 4 odst. 3,
§ 5 odst. 1 písm. a) nebo b), § 5 odst. 2 písm. a) nebo
v § 6 odst. 1.

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se ne-
poskytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 5 odst. 2 písm. b) anebo
na některém ze svých hospodářství porušil § 2, 4
nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání.

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích
jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem v re-
tenčním období je

a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek
uvedený v žádosti podle § 4 odst. 1 pro danou
kategorii prasat na hospodářství žadatele, po-
užije pro výpočet dotace počet velkých dobyt-
čích jednotek uvedený v této žádosti, nebo

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uve-
dený v žádosti podle § 4 odst. 1, dotaci pro
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5) Příloha č. 1 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.



danou kategorii prasat na hospodářství sníží,
popřípadě dotaci neposkytne.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 4 odst. 2 písm. e), dotaci pro
danou kategorii prasat na hospodářství sníží o 3 %.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c), sníží dotaci
pro danou kategorii prasat na hospodářství o 20 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d), sníží dotaci
pro danou kategorii prasat na hospodářství o 10 %.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu
stanovenou v § 6 odst. 3, avšak podal hlášení nej-
později do 30 dnů po ukončení retenčního období,
dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství
sníží o 3 %.

(8) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo

neposkytnutí dotace pro kategorii podle § 2 odst. 1
písm. a) je 15 selat.

§ 9

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto
nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.

§ 10

Začátek doby plnění opatření pro rok 2023

Pro rok 2023 se za začátek doby plnění podle
§ 4 odst. 2 písm. d) považuje období od 1. dubna
2023.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 64/2023 Sb.
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