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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

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

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v sou-
ladu se Strategickým plánem Společné zemědělské
politiky Evropské unie v České republice podmínky
provádění opatření v odvětví vína.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) zahájením provádění opatření zahájení nové vý-
sadby nebo dosadby nebo provádění investice;
v případě, že žadatel zároveň podle žádosti o po-

skytnutí dotace klučí vinici, rozumí se zaháje-
ním započetí provádění opatření klučení této
vinice,

b) novou výsadbou výsadba na celou plochu dílu
půdního bloku, na které se před výsadbou ne-
nachází keře révy vinné,

c) dosadbou dosazení celých řádků do meziřadí
stávající vinice, bez vyklučení stávajících keřů
révy vinné,

d) klučením odstranění pouze nadzemní části keře
révy vinné a

e) vyklučením úplné odstranění všech keřů révy
vinné, které se nacházejí na ploše vinice, a to
jejich podzemní i nadzemní části.

§ 2

Žádost o poskytnutí dotace na opatření
restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o poskytnutí dotace na opatření re-
strukturalizace a přeměna vinic (dále jen „žádost“)
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic,
průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování
oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pří-
slušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se
nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, v platném znění.
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.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené
členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla
týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), v platném znění.



podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2)
podává žadatel, který je pěstitelem3) révy vinné se
sídlem na území České republiky, Státnímu zeměděl-
skému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím
vydaném formuláři.

(2) Dotace se poskytuje na tato podopatření:

a) změna odrůdové skladby vinice,

b) změna typu opěrné konstrukce,

c) technika zlepšující obhospodařování vinic.

(3) Fond obsah žádosti posuzuje ve vztahu ke
každému jednotlivému podopatření samostatně.

(4) Dotaci nelze poskytnout na vinici, která

a) se skládá z více dílů půdních bloků,

b) není určena ke komerční produkci vinařských
výrobků, nebo

c) byla vysazena

1. k pokusným účelům,

2. pro shromažďování odrůd révy vinné urče-
ných k zachování genetických zdrojů, nebo

3. za účelem produkce roubů nebo podnoží.

(5) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou
výsadbu udělená před podáním žádosti, podá Fondu
žádost před zahájením provádění opatření.

(6) Po kontrole provedené Fondem není v žá-
dosti přípustné doplnění dílu půdního bloku nebo
změna dílu půdního bloku,

a) z něhož bude po vyklučení vinice použito po-
volení pro opětovnou výsadbu, nebo

b) na kterém bude vysazena nová vinice.

(7) Změnu údajů o povoleních pro opětovnou
výsadbu uvedených v žádosti podle § 4 odst. 4
písm. a) nebo § 6 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit
nejpozději s oznámením o provedení opatření podle
§ 3 odst. 8.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření
restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Fond poskytne dotaci na podopatření podle
§ 2 odst. 2, pokud

a) díl půdního bloku, na kterém je podopatření
prováděno, je evidován v evidenci využití půdy
podle uživatelských vztahů (dále jen „evi-
dence“) na žadatele, a to nejpozději v den po-
dání žádosti,

b) díl půdního bloku, na kterém má proběhnout
vyklučení vinice, je evidován v evidenci na ža-
datele jako vinice v souladu s registrem vinic4),
a to nejpozději v den podání žádosti, a

c) díl půdního bloku, na kterém je podopatření
prováděno, je evidován v evidenci na žadatele
jako vinice v souladu s registrem vinic4), a to
nejpozději v den podání oznámení o provedení
opatření podle odstavce 8.

(2) Splnění podmínek se posuzuje pro jeden díl
půdního bloku, který odpovídá jedné vinici evido-
vané v registru vinic.

(3) Žadatel k podopatření

a) podle § 2 odst. 2 písm. a) může použít pouze
povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná
v registru vinic a udělená na základě vyklučení
vinice provedeného po kontrole Fondem,

b) podle § 2 odst. 2 písm. b) může použít pouze
povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná
v registru vinic a udělená na základě vyklučení
vinice provedeného podle žádosti po kontrole
Fondem, nebo

c) podle § 2 odst. 2 písm. c) může použít pouze
povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná
v registru vinic a udělená na základě vyklučení
vinice provedeného po kontrole Fondem, která
ověřila počet keřů révy vinné.

(4) Žadatel nesmí zahájit provádění podopa-
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2) Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
3) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273, v platném znění.

Čl. 40 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, v platném znění.
4) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vino-

hradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.



tření podle § 2 odst. 2 ani klučení vinice před kon-
trolou provedenou Fondem; to neplatí, pokud kon-
trola nebyla Fondem provedena do 4 měsíců ode dne
podání žádosti.

(5) Pokud žadatel využije povolení pro opětov-
nou výsadbu udělená před podáním žádosti podle
§ 2 odst. 5, nesmí zahájit provádění podopatře-
ní podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo c) dříve než za
4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kon-
trolou provedenou Fondem na dílech půdních
bloků, na kterých bude vysazena nová vinice.

(6) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního
bloku.

(7) Podopatření podle § 2 odst. 2 nelze kombi-
novat. U podopatření podle § 2 odst. 2 písm. c) nelze
kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou
výsadbu a dosadbu vinice.

(8) Žadatel oznámí Fondu na jím vydaném for-
muláři nejpozději do 31. května čtvrtého kalendář-
ního roku následujícího po kalendářním roce, ve kte-
rém byla žádost podána, provedení opatření na všech
dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke každé
žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o prove-
dení opatření.

(9) Oznámení o provedení opatření podle od-
stavce 8 žadatel učiní nejpozději do 31. května 2027.

§ 4

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Dotace poskytnutá na podopatření změna
odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půd-
ního bloku6), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází
udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má
v době klučení více než 50 % keřů révy vinné
starších 10 let,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy
takto restrukturalizovaných vinic žadatele ne-
klesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice je osázena jinou odrůdou než vinice,
ze které pochází povolení pro opětovnou vý-
sadbu, a

d) výsadba se provede moštovou odrůdou7) regis-
trovanou v České republice nebo v jiném člen-
ském státě Evropské unie při počtu keřů nej-
méně 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vy-
klučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu podle žádosti,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evido-
vané v evidenci,

c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vy-
sazena nová vinice, a

f) výměru osázené plochy vinice po realizaci vý-
sadby nové vinice.

(3) Vysazuje-li žadatel novou vinici na jiném
než vyklučeném dílu půdního bloku podle od-
stavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke
dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice,
uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plo-
chy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob
pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a) identifikační číslo povolení pro opětovnou vý-
sadbu z vinice zkontrolované Fondem před klu-
čením vinice,

b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vy-
sazena nová vinice, a

c) výměru osázené plochy vinice po realizaci vý-
sadby nové vinice.

(5) Vysazuje-li žadatel novou vinici na dílu půd-
ního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni
podání žádosti evidován v evidenci jako vinice,
uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plo-
chy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob
pěstování.

(6) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou
výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s kluče-
ním vinice podle žádosti, uvede v žádosti údaje podle
odstavců 2 až 5.
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6) Čl. 42 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
7) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.



(7) V oznámení o provedení podopatření žada-
tel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e)
nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy
vinice.

§ 5

Změna typu opěrné konstrukce

(1) Dotace poskytnutá na podopatření změna
typu opěrné konstrukce se vyplácí na celý díl půd-
ního bloku6), pokud

a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž
pochází udělené povolení pro opětovnou vý-
sadbu, má v době klučení více než 50 % keřů
révy vinné starších 10 let a nejméně 50 % kra-
jových sloupků jednotlivých řad je betonových
nebo plastových,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy
takto restrukturalizovaných vinic žadatele ne-
klesne pod 0,2 ha,

c) restrukturalizovaná vinice je nejpozději ke dni
podání oznámení o realizaci opatřena opěrnou
konstrukcí, která umožňuje mechanizovanou
sklizeň, přičemž všechny krajové sloupky jed-
notlivých řad jsou z jiného materiálu než z be-
tonu nebo plastu a řadové sloupky jsou z jiného
materiálu než z betonu a jejich maximální výš-
ka je 1,8 m a maximální vzdálenost mezi nimi
je 8 m, a

d) výsadba se provede moštovou odrůdou7) regis-
trovanou v České republice nebo v jiném člen-
ském státě Evropské unie při počtu keřů nej-
méně 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vy-
klučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu podle žádosti,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evido-
vané v evidenci,

c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vy-
sazena nová vinice, a

f) výměru osázené plochy vinice po realizaci vý-
sadby nové vinice.

(3) Je-li díl půdního bloku podle odstavce 2
písm. e) ke dni podání žádosti evidován v evidenci
jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru
osázené plochy evidované v evidenci, pěstované od-
růdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení podopatření žada-
tel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e)
uvede

a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy
vinice.

§ 6

Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1) Dotace poskytnutá na podopatření technika
zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý
díl půdního bloku6), pokud

a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná
vinice, z níž pochází udělené povolení pro opě-
tovnou výsadbu, v době klučení více než 50 %
keřů révy vinné starších 10 let; v případě do-
sadby má restrukturalizovaná vinice k roku po-
dání žádosti více než 50 % keřů révy vinné
starších 10 let,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy
takto restrukturalizovaných vinic žadatele ne-
klesne pod 0,2 ha,

c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou
odrůdou7) registrovanou v České republice
nebo v jiném členském státě Evropské unie při
počtu keřů nejméně 4 273 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice a

d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení
počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy mini-
málně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na
1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se
provede vysazením nebo dosazením celých uce-
lených řádků do meziřadí v celé délce restruk-
turalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vy-
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klučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu podle žádosti,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evido-
vané v evidenci,

c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vy-
sazena nebo dosazena nová vinice,

f) výměru celkové osázené plochy vinice po reali-
zaci výsadby nebo dosadby vinice a

g) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo do-
sadbu.

(3) Vysazuje-li žadatel novou vinici na jiném
než vyklučeném díle půdního bloku podle od-
stavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke
dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice,
uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plo-
chy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob
pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a) identifikační číslo povolení pro opětovnou vý-
sadbu z vinice zkontrolované Fondem před klu-
čením vinice,

b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vy-
sazena nová vinice, a

c) výměru osázené plochy vinice po realizaci vý-
sadby nové vinice.

(5) V případě, že žadatel vysazuje novou vinici
na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b),
který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci
jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru
osázené plochy evidované v evidenci, pěstované od-
růdy a způsob pěstování.

(6) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou
výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s kluče-
ním vinice podle žádosti, uvede v žádosti údaje podle
odstavců 2 až 5.

(7) V oznámení o provedení podopatření žada-
tel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e)
uvede

a) výměru celkové osázené plochy nově vysazené
vinice nebo dosazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo
odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,

c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené
vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy
po výsadbě nebo dosadbě vinice.

§ 7

Investice

(1) Žádost o poskytnutí dotace na investice po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské unie8)
může žadatel, který je výrobcem9) se sídlem na
území České republiky registrovaným v Registru vi-
nic nejpozději v den podání žádosti o poskytnutí
dotace, podat Fondu na jím vydaném formuláři do
31. srpna kalendářního roku. Žadatelem nemůže být
výrobce, který si pouze nechává zpracovat produkt
za účelem jeho uvádění do oběhu.

(2) Dotace se poskytuje na tyto nové investice:

a) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na
výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,

b) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním
matolinového klobouku,

c) filtr na víno, nebo

d) lis na hrozny.

(3) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a) popis pořízeného zařízení podle odstavce 2
a uvedení jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti
podniku10),

b) v případě výměny popis původního zařízení,
včetně technických parametrů,

c) v případě výměny místo, kde se nachází pů-
vodní zařízení,

d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je
požadována dotace, a

e) údaj, zda investice bude pořízena prostřednic-
tvím úvěru.

(4) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být
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8) Čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
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prohlášení o velikosti podniku na jím vydaném for-
muláři, nemá-li Fond aktuální prohlášení o velikosti
podniku11) od žadatele již k dispozici.

(5) Žadatel musí investici provést nejdříve po
podání žádosti podle odstavce 1 a dodat Fondu do-
klady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku
následujícího po podání žádosti.

(6) Uzavře-li žadatel za účelem financování in-
vestice smlouvu o úvěru, musí být investice od
okamžiku jejího pořízení ve vlastnictví žadatele.
K žádosti žadatel přiloží smlouvy o úvěru, včetně
příloh.

(7) Výměnu původního zařízení lze začít pro-
vádět až po provedení kontroly ověřující stav pů-
vodního zařízení.

(8) Fond jednotlivé investice, které jsou obsa-
hem žádosti podle odstavce 1, posuzuje samostatně.

(9) Žádost podle odstavce 1 žadatel podá Fondu
nejpozději do 31. srpna 2026.

§ 8

Výše dotace

(1) Dotace na restrukturalizaci a přeměnu vinic
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
v méně rozvinutých regionech12) na podopatření

a) změna odrůdové skladby vinice činí

1. 415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
nebo je roven 4 000 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice,

2. 470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
nebo

3. 525 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

b) změna typu opěrné konstrukce činí

1. 415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí

nebo je roven 4 000 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice,

2. 470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
nebo

3. 525 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

c) technika zlepšující obhospodařování vinic vý-
sadbou činí

1. 440 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
nebo je roven 4 273 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice,

2. 500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
nebo

3. 550 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet keřů révy vinné překročí
6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d) technika zlepšující obhospodařování vinic do-
sadbou činí

1. 180 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet dosazovaných keřů révy
vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na
1 ha osázené plochy vinice,

2. 220 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet dosazovaných keřů révy
vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice,

3. 250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet dosazovaných keřů révy
vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice, nebo

4. 280 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice
v případě, že počet dosazovaných keřů révy
vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené
plochy vinice.

(2) Vyklučil-li žadatel vlastní vinici a povolení
pro opětovnou výsadbu použil na novou restruktu-
ralizovanou vinici podle § 4, 5 nebo 6, zvyšuje se
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11) Čl. 59 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
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sazba podle odstavce 1 o 140 000 Kč na 1 ha osázené
plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.

(3) Podal-li žadatel žádost podle § 2 odst. 2 a vy-
užil povolení pro opětovnou výsadbu6) udělená před
podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle
odstavce 2.

(4) Sazby na podopatření uvedené v odstavci 1
písm. a) až d) nelze sčítat.

(5) Dotace ve výši 50 % skutečných nákladů na
restrukturalizaci a přeměnu vinic podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie v jiných než méně
rozvinutých regionech12) se stanoví ve výši dvou tře-
tin dotace podle odstavce 1.

(6) Dotace na investice podle § 7 činí nejvýše
50 % způsobilých investičních nákladů, zároveň na
každou investici uvedenou v § 7 odst. 2, avšak nej-
výše 2 miliony Kč podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie v méně rozvinutých regionech12)
nebo nejvýše 40 % způsobilých investičních nákladů
a zároveň na každou investici uvedenou v § 7 odst. 2
nejvýše 2 miliony Kč podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie v jiných než méně rozvinu-
tých regionech12).

(7) Fond rozhodne o snížení dotace vypočtené
podle odstavce 6, pokud souhrn všech nároků ze žá-
dostí podle § 7 pro daný rozpočtový rok13) překročí
výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu
Evropské unie.

(8) Budou-li po výplatě dotace podle § 7 k dis-
pozici nevyplacené finanční prostředky, Fond pro-
vede poměrný doplatek žadatelům vyplacených do-
tací až do přípustné výše dotace podle odstavce 6.

(9) Překročí-li souhrn všech nároků ze žádostí
na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rozpočtovém
roce 2027 výši přidělených finančních prostředků
z rozpočtu Evropské unie, přičemž pro následující
období společné zemědělské politiky Evropské unie
nebudou pro dané opatření přiděleny finanční pro-
středky, Fond rozhodne o snížení dotace na restruk-
turalizaci a přeměnu vinic pro rozpočtový rok 2027.
Budou-li po výplatě dotace podle § 4, 5 nebo 6 k dis-
pozici nevyplacené finanční prostředky, Fond pro-

vede poměrný doplatek žadatelům vyplacených do-
tací až do přípustné výše dotace.

§ 9

Výplata dotace

(1) Dotace poskytnuté podle § 4, 5 nebo 6 jsou
v průběhu rozpočtového roku vypláceny až do
okamžiku, kdy jsou k dispozici finanční prostředky
poskytnuté z Evropské unie. Po vyčerpání finan-
čních prostředků přidělených pro daný rozpočtový
rok budou poskytnuté dotace vypláceny v následují-
cím rozpočtovém roce.

(2) Dotace na základě žádostí podle § 7, o kte-
rých nebylo pravomocně rozhodnuto Fondem do
30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny z fi-
nančních prostředků přidělených České republice na
následující rozpočtové období.

§ 10

Podmínky pro zachování dotace
na opatření investice

Investice musí být ve vlastnictví a užívání ža-
datele po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí inves-
tice14).

§ 11

Snížení dotace

(1) Financuje-li žadatel o dotaci podle § 7 poří-
zení investice prostřednictvím úvěru, ale tuto skuteč-
nost neuvede v žádosti podle § 7 odst. 3 písm. e),
Fond dotaci podle § 7 sníží o 1 %.

(2) Nedodrží-li žadatel o dotaci podle § 7 pod-
mínku podle § 10 po celou stanovenou dobu, Fond
sníží dotaci podle § 7 o částku odpovídající době, po
kterou podmínka podle § 10 nebyla splněna.

(3) Fond dotaci na příslušnou část dílu půdního
bloku neposkytne, pokud zjistí porušení podmínky
podle § 3 odst. 4 nezahájit klučení vinice dříve než za
4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kon-
trolou provedenou Fondem.

(4) Fond dotaci na příslušnou část dílu půdního
bloku neposkytne, pokud zjistí u vinice, z níž bylo
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využito povolení pro opětovnou výsadbu, nesplnění
podmínky podle § 3 odst. 6.

(5) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3
odst. 3 písm. a), b) nebo c), § 4 odst. 1 písm. a) ne-
bo c), § 5 odst. 1 písm. a) nebo § 6 odst. 1 písm. a)
u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, po-
skytne žadateli dotaci na tu část dílu půdního bloku,
u které byla podmínka splněna.

(6) Fond neposkytne dotaci na příslušnou část
dílu půdního bloku, jestliže žadatel použije k vý-
sadbě nové vinice jiné povolení pro opětovnou vý-
sadbu, než které uvedl v žádosti podle § 4 odst. 2
písm. a), § 5 odst. 2 písm. a) nebo § 6 odst. 2
písm. a).

(7) Nepodá-li žadatel podle § 3 odst. 8 Fondu
oznámení o provedení opatření na všech dílech půd-
ních bloků uvedených v žádosti, poskytne Fond ža-
dateli dotaci při splnění podmínek na díly půdních
bloků, které v oznámení o provedení opatření uvedl.

(8) Fond poskytne dotaci na plochu zjištěnou
po provedení opatření na základě kontrol. Je-li roz-
díl mezi plochou uvedenou v žádosti a plochou zjiš-
těnou po realizaci opatření větší než 50 %, Fond
dotaci na opatření neposkytne.

§ 12

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci na podopatření podle § 2
odst. 2 neposkytne, pokud zjistí, že žadatel v opa-
tření nedodržel podmínku podle § 4 odst. 1 písm. b),
§ 5 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1 písm. b).

(2) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku
neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel pod-
mínku podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 písm. a), b) ne-
bo c), § 3 odst. 4, 5 nebo 7, § 4 odst. 1 písm. d), § 5
odst. 1 písm. c) nebo d) nebo § 6 odst. 1 písm. c)
nebo d).

(3) Fond dotaci neposkytne, pokud zjistí, že
žadatel nedodržel podmínku podle § 2 odst. 1, § 3
odst. 9 nebo § 7 odst. 1, 4 nebo 6.

(4) Fond dotaci na danou investici neposkytne,
pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle
§ 7 odst. 4 nebo 5.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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70

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

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 dobré životní podmínky zvířat.

§ 2

Opatření dobré životní podmínky zvířat

(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je
tvořeno těmito podopatřeními:

a) zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného
skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do
2 měsíců věku,

b) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,

c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy,

d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro
prasničky,

e) zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro
prasnice a

f) zvětšení plochy pro odstavená selata.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) dojnicí samice skotu chovaná v systému chovu
s tržní produkcí mléka, u které je v informačním
systému ústřední evidence hospodářských zví-
řat2) (dále jen „ústřední evidence“) zaznamenán
alespoň 1 porod,

b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází
v období maximálně 60 dnů před ukončením
březosti,

c) teletem dojeného skotu samice nebo samec
skotu ve věku do 60 dnů po jejich narození
dojnici,

d) prasničkou dospělá samice prasete od stáří
7 měsíců do ukončení první březosti,

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

f) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů
ode dne odstavu a
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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
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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.
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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.



g) dobou plnění podmínek období plnění podmí-
nek opatření dobré životní podmínky zvířat,
které trvá od 1. března příslušného kalendář-
ního roku, za který má být dotace poskytnuta,
do posledního dne měsíce února následujícího
kalendářního roku.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace může být
fyzická nebo právnická osoba, která

a) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále
jen „žádost“) chová minimálně 5 velkých do-
bytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední
evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1
písm. a) až c); přepočítávací koeficienty pro sta-
novení počtu velkých dobytčích jednotek jsou
uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nebo

b) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké
dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední
evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1
písm. d) až f); přepočítávací koeficienty pro sta-
novení počtu velkých dobytčích jednotek jsou
uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle od-
stavce 1 (dále jen „žadatel“) chová evidovaná hospo-
dářská zvířata2) (dále jen „hospodářská zvířata“),
která jsou předmětem dotace, na hospodářství evido-
vaném v ústřední evidenci po celou dobu plnění pod-
mínek na žadatele a uvedeném v žádosti (dále jen
„hospodářství“).

(3) Hospodářství v případě podopatření podle
§ 2 odst. 1 písm. b) až f), nesmí být v době plnění
podmínek zařazeno v systému ekologického země-
dělství3).

(4) Žadatel může požádat o poskytnutí dotace
na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c), po-
kud chová po celou dobu plnění podmínek dojnice
na hospodářstvích ve stájích s technologií volného
ustájení.

§ 4

Žádost

(1) Žádost žadatel může podat Státnímu země-
dělskému 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 obsahuje

a) obecné náležitosti stanovené zákonem o země-
dělství,

b) náležitosti podle § 8 až 13 vztahující se k jednot-
livým podopatřením, na které žadatel žádá,

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

d) požadavek na zajištění osvědčení u vybraných
parametrů podle § 6.

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré ži-
votní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po
celou dobu plnění podmínek

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

b) na hospodářství chová hospodářská zvířata tak,
aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrco-
vání nepovoleným způsobem4) a dodržuje po-
žadavky pro chov hospodářských zvířat podle
přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Fond poskytne dotaci na opatření dobré ži-
votní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po
celé období pro stanovení velkých dobytčích jedno-
tek hospodářských zvířat, která jsou předmětem do-
tace, a které trvá od 1. června příslušného kalendář-
ního roku, za který má být dotace poskytnuta, do
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3) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
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Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.



posledního dne měsíce února následujícího kalendář-
ního roku (dále jen „retenční období“),

a) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením
pro jednotlivá podopatření,

b) vede průběžně, nejpozději následující den po
provedeném úkonu, evidence podle § 8 odst. 2
písm. d), § 10 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 4
písm. c), § 11 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 2
písm. d) nebo § 13 odst. 2 písm. d) a uchovává
tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující
poskytnutí a užití dotace,

c) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek
dojnic v případě podopatření podle § 2 odst. 1
písm. a), b) nebo c).

(3) Za způsobilou dojnici se pro účely pod-
opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) pova-
žuje dojnice, u níž je v ústřední evidenci evidováno
hlášení o události

a) zmetání po 7 měsících březosti, narození
mrtvého telete nebo změny systému chovu
z hlediska tržní produkce mléka do 30 dnů
ode dne události, nebo

b) narození telete ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/
/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ozna-
čování zvířat a jejich evidence a evidence hos-
podářství a osob stanovených plemenářským
zákonem, ve znění pozdějších předpisů, pří-
padně oprava tohoto hlášení.

(4) Není-li hlášení o události evidováno ve lhůtě
podle odstavce 3, za způsobilou dojnici se pro účely
podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c)
považuje dojnice dnem evidování hlášení o události
v ústřední evidenci nebo pokud byl kontrolou na
místě zjištěn stav odůvodňující její způsobilost.

(5) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření
podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná
kráva, která má přístup do výběhu na hospodářství
podle § 10 odst. 1 písm. a).

(6) Za způsobilé tele dojeného skotu se pro
účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) pova-
žuje tele, u nějž je v ústřední evidenci evidováno
hlášení o události jeho narození ve lhůtě podle vy-
hlášky č. 136/2004 Sb. nebo oprava tohoto hlášení.

(7) Za způsobilou dojnici nebo způsobilé tele
dojeného skotu pro účely podopatření podle § 2
odst. 1 písm. a), b) nebo c) se považuje také dojnice
nebo tele dojeného skotu, které se účastní svodu po-
dle veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.

(8) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li
zjištěno u žadatele nedodržení podmínek opatření
dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto
nařízení.

§ 6

Osvědčení parametrů

(1) Žadatel může podat Fondu na jím vydaném
formuláři žádost o zajištění osvědčení u vybraných
parametrů (dále jen „osvědčení“) na hospodářstvích,
a to u podopatření
a) podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) volné ustájení

dojnic,

b) podle § 2 odst. 1 písm. b) celkové rozměry v m2

plochy lehacích prostor podle jednotlivých způ-
sobů ustájení5) a počet lehacích prostor,

c) podle § 2 odst. 1 písm. c) neomezený přístup do
výběhu včetně rozměru výběhu a

d) podle § 2 odst. 1 písm. f) rozměry v m2 plochy
lehacích prostor a počet lehacích prostor.

(2) Osvědčení je platné v průběhu doby plnění
podmínek pro příslušný rok, ve kterém byla žádost
podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li
u žadatele ke změnám způsobu ustájení5) nebo
změně rozměrů nebo umístění výběhu pro sucho-
stojné krávy.

(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno
osvědčení v předchozích letech podle tohoto naří-
zení nebo podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., po-
žádá podle odstavce 1 o vyhotovení nového osvěd-
čení pro aktuální rok, ve kterém byla žádost podána,
pouze v případě, že
a) došlo ke změně rozměrů trvalého objektu podle

evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů (dále jen „trvalý objekt“) nebo způsobu
ustájení5),

b) došlo ke změně rozměrů nebo umístění výběhu
pro suchostojné krávy, nebo
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c) žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt
a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předcho-
zích kalendářních let.

(4) V případě změny rozměrů trvalého objektu
nebo způsobu ustájení v rámci daného podopatření
nebo změny rozměrů nebo umístění výběhu u trva-
lého objektu pro suchostojné krávy v průběhu doby
plnění podmínek je žadatel povinen ohlásit Fondu
na jím vydaném formuláři tuto změnu, a to nejméně
30 dnů před provedením změny.

(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle
odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit parame-
try v rámci daného podopatření, Fond žádost pro
dané podopatření zamítne.

§ 7

Hlášení stavu prasat

(1) Žadatel v případě podání žádosti na podopa-
tření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zasílá
elektronicky po celé retenční období do databáze
ústřední evidence měsíční hlášení o denních stavech
prasat (dále jen „hlášení“) samostatně za každé hos-
podářství v těchto kategoriích:

a) prasnice,

b) prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v da-
ném měsíci s uvedením označení prasniček po-
dle § 11 odst. 2 písm. b), data jejich narození
a data prvního zapuštění a

c) odstavená selata.

(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději
dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který
je hlášení zasíláno, s výjimkou kalendářního měsíce
února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.

(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze pro-
vádět nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění
podmínek.

§ 8

Podopatření zlepšení stájového prostředí
v chovu dojeného skotu pro dojnice

a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení stá-
jového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice
a telata dojeného skotu je

a) seznam registračních čísel hospodářství, na kte-

rých žadatel plní podmínky tohoto podopatření
po celou dobu plnění podmínek,

b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel vy-
užívá pro chov dojnic a telat dojeného skotu po
celou dobu plnění podmínek a které přísluší
k hospodářství podle písmene a), a

c) uvedení jedné vybrané metody regulace nežá-
doucího hmyzu podle odstavce 2 písm. a) pro
každý objekt uvedený v písmenu b).

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlep-
šení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro
dojnice a telata dojeného skotu, jestliže žadatel na
hospodářství plní v souladu s § 5 následující pod-
mínky:

a) provádí v období od 1. června do 30. září pří-
slušného kalendářního roku v objektech uvede-
ných v odstavci 1 písm. b) dezinsekci vybranou
metodou podle odstavce 3,

b) uchovává obaly od jím aplikovaných chemic-
kých přípravků nebo biologických materiálů
po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich
odstranění pověřenou osobou podle zákona
o odpadech; v případě odstranění obalů touto
pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení
s těmito náležitostmi:

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu,

4. kódové označení obalu nebo odpadu,

5. množství obalů a jejich obsah,

6. název dezinsekčního přípravku, který obal
obsahoval, a

7. identifikace pověřené osoby k odstranění
obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,

c) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu
jím aplikovaných chemických přípravků nebo
biologických materiálů, nebo o odstranění jejich
obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady
o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je
patrno, na kterém hospodářství byly apliko-
vány,

d) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu,
která obsahuje

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu a
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4. použitý chemický přípravek nebo biologický
materiál, pořadové číslo aplikace, datum apli-
kace, množství chemického přípravku nebo
biologického materiálu a datum zápisu,

e) v trvalých objektech uvedených v odstavci 1
písm. b), kde chová dojnice, nastýlá slámou
nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsa-
hem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH
nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5;
to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou
stavebně odděleny.

(3) Pro plnění podmínky podle odstavce 2
písm. a) provádí žadatel dezinsekci

a) chemickou metodou

1. v případě použití přípravku s dobou účin-
nosti do 30 dnů včetně provede u dojnic cel-
kově alespoň 4 aplikace, u telat dojeného
skotu alespoň 8 aplikací chemického pří-
pravku, a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v prů-
běhu každého kalendářního měsíce a 2 apli-
kace u telat dojeného skotu v průběhu kaž-
dého kalendářního měsíce, nebo

2. v případě použití přípravku s dobou účin-
nosti nad 30 dnů provede u dojnic celkově
alespoň 2 aplikace, u telat dojeného skotu
alespoň 4 aplikace chemického přípravku,
a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v průběhu
každých 2 kalendářních měsíců a 2 aplikace
u telat dojeného skotu v průběhu každých
2 kalendářních měsíců;

pro dezinsekci chemickou metodou je žadatel
povinen použít přípravky uvedené v elektronic-
kém informačním systému pro potřeby vedení
evidence o biocidních přípravcích povolených
pro dodávání na trh na území České republiky
podle § 5 odst. 2 písm. l) zákona o biocidech6),
nebo

b) biologickou metodou, a to celkově alespoň
8 aplikací nasazení biologického materiálu ale-
spoň dvakrát v průběhu každého kalendářního
měsíce,

1. v případě parazitických vosiček Muscidifurax
raptorellus, Spalangia cameroni a rodu Naso-
nia se dávka na 14 kalendářních dnů počítá

podle počtu zvířat v objektu hospodářství,
a to tak, že na jedno hospodářské zvíře při-
padá u rodu Muscidifurax minimálně 200 ku-
sů vosiček a u rodů Spalangia a Nasonia mi-
nimálně 300 kusů vosiček, nebo

2. v případě parazitických much rodu Ophyra
se na objekt hospodářství dávkuje minimálně
9 000 kukel na 75 m2.

(4) Fond poskytne dotaci na minimální denní
počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic
a telat dojeného skotu stanovený podle minimálního
denního počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3,
4 nebo 7 a způsobilých telat dojeného skotu podle
§ 5 odst. 6 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci
v retenčním období na hospodářství splňující pod-
mínky stanovené tímto nařízením.

§ 9

Podopatření zvětšení lehacího prostoru
v chovu dojnic

(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení le-
hacího prostoru v chovu dojnic je seznam

a) registračních čísel hospodářství, na kterých ža-
datel plní podmínky tohoto podopatření po ce-
lou dobu plnění podmínek, a

b) čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro
chov dojnic po celou dobu plnění podmínek
a které přísluší k hospodářství podle písmene a).

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvět-
šení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žada-
tel na každém z hospodářství plní podmínky v sou-
ladu s § 5 a zajistí každé dojnici minimální celkovou
plochu lehacího prostoru, a to tak, že

a) ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými
loži minimální celková plocha lehacího prostoru
stáje činí na 1 dojnici, případně jiné hospodář-
ské zvíře, v případě

1. jednořadého uspořádání boxů 2,90 m2,

2. protilehlého uspořádání dvou řad boxů
2,60 m2 a

3. kombiboxů 2,22 m2,

b) ve volném ustájení ve skupinových kotcích s le-
hárnou minimální celková plocha lehacího pro-
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storu stáje činí 5,75 m2 na 1 dojnici, případně
jiné hospodářské zvíře, nebo

c) ve volném ustájení v porodním kotci pro volné
telení minimální celková plocha lehacího pro-
storu stáje činí 10,35 m2 na 1 dojnici, případně
jiné hospodářské zvíře.

(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní
počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic
stanovený podle minimálního denního počtu způso-
bilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4 nebo 7 evidova-
ných v ústřední evidenci v retenčním období na hos-
podářství splňující podmínky stanovené tímto naří-
zením.

§ 10

Podopatření zajištění přístupu do výběhu
pro suchostojné krávy

(1) Součástí žádosti na podopatření zajištění pří-
stupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam

a) registračních čísel hospodářství s čísly trvalých
objektů, které žadatel využívá pro chov sucho-
stojných krav a plní zde podmínky tohoto pod-
opatření po celou dobu plnění podmínek,
včetně uvedení druhu výběhu podle odstav-
ce 2, a

b) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů v případě za-
jištění přístupu do výběhu podle odstavce 2
písm. b) nebo d).

(2) Žadatel na hospodářství zajistí suchostojným
kravám přístup do výběhu, kterým je

a) ohraničená venkovní plocha s minimálním roz-
měrem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně
jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na
tuto plochu je v přímé návaznosti na trvalý ob-
jekt podle odstavce 1 písm. a),

b) díl půdního bloku podle evidence využití pů-
dy podle uživatelských vztahů podle zákona
o zemědělství s minimálním rozměrem 5 m2

na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospo-
dářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plo-
chu je v přímé návaznosti na trvalý objekt podle
odstavce 1 písm. a),

c) ohraničená venkovní plocha s minimálním roz-
měrem 10 m2 na 1 suchostojnou krávu, pří-
padně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro
zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti

na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a)
a zároveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše
500 m, nebo

d) díl půdního bloku podle evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů s minimálním roz-
měrem 10 m2 na 1 suchostojnou krávu, pří-
padně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro
zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti
na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) a zá-
roveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše
500 m.

(3) Pokud žadatel na hospodářství podle od-
stavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy vý-
běh podle odstavce 2 písm. a) nebo b), plní v souladu
s § 5 následující podmínky:

a) zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po
dobu minimálně 30 dnů trvalý přístup do vý-
běhu,

b) zajistí

1. nastýlání slámou ve výběhu tak, aby plocha
v přímé návaznosti na trvalý objekt podle
odstavce 1 písm. a) byla nastlána v minimál-
ním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu,
případně jiné hospodářské zvíře, nebo

2. provádění dezinfekce paznehtů prostřednic-
tvím koupelí v lavážních vanách nebo roho-
žích umístěných v trvalém objektu podle od-
stavce 1 písm. a), případně na vchodu z vý-
běhu do tohoto trvalého objektu, přípravky
pro dezinfekci paznehtů, které neobsahují
formaldehyd,

c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve
stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu a

4. identifikační číslo suchostojné krávy, datum
začátku a datum ukončení pobytu sucho-
stojné krávy a datum zápisu,

d) uchovává obaly od jím aplikovaných přípravků
pro dezinfekci paznehtů po dobu 1 roku od
jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověře-
nou osobou podle zákona o odpadech; v případě
odstranění obalů touto pověřenou osobou před-
loží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,
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3. číslo trvalého objektu,

4. kódové označení obalu nebo odpadu,

5. množství obalů a jejich obsah,

6. název dezinsekčního přípravku, který obal
obsahoval, a

7. identifikace pověřené osoby k odstranění
obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,

e) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu
jím aplikovaných přípravků pro dezinfekci paz-
nehtů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo da-
ňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci
formou služeb, ze kterých je patrno, na kterém
hospodářství byly aplikovány, a

f) zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1
písm. a) drbadlo pro skot; na každých započa-
tých 50 kusů suchostojných krav v trvalém ob-
jektu musí být minimálně jedno drbadlo o mini-
mální délce 40 cm.

(4) Pokud žadatel na hospodářství podle od-
stavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy vý-
běh podle odstavce 2 písm. c) nebo d), plní v souladu
s § 5 následující podmínky:

a) zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po
dobu minimálně 30 dnů v období od 1. června
do 31. října příslušného kalendářního roku kaž-
dodenní pobyt ve výběhu,

b) zajistí každodenní ranní přehánění suchostoj-
ných krav do výběhu a odpolední přeháně-
ní zpět do trvalého objektu podle odstavce 1
písm. a), a to tak, aby pobyt suchostojných krav
ve výběhu trval denně minimálně 8 hodin,

c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve
stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu a

4. identifikační číslo suchostojné krávy, datum
začátku a datum ukončení pobytu, datum
přehánění, čas přísunu zvířat do výběhu,
čas odsunu zvířat z výběhu, dobu pobytu
zvířat ve výběhu a datum zápisu,

d) zajistí přikrmování suchostojných krav ve vý-
běhu a

e) zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1
písm. a) drbadlo pro skot; na každých započa-
tých 50 kusů suchostojných krav v trvalém

objektu musí být minimálně jedno drbadlo o mi-
nimální délce 40 cm.

(5) Fond poskytne dotaci na celkový počet vel-
kých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných
krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic po-
dle § 5 odst. 3, 4, 5 nebo 7 evidovaných v ústřední
evidenci v retenčním období na hospodářství podle
odstavce 1 písm. a) splňující podmínky stanovené
tímto nařízením, a které ukončily březost v období

a) od 1. července do posledního dne měsíce února
následujícího kalendářního roku po roce, za
který má být dotace poskytnuta v případě
plnění podmínek podle odstavce 3, nebo

b) od 1. července do 30. listopadu kalendářního
roku, za který má být dotace poskytnuta v pří-
padě plnění podmínek podle odstavce 4.

§ 11

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu
prasat pro prasničky

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení ži-
votních podmínek v chovu prasat pro prasničky je

a) seznam registračních čísel hospodářství, na kte-
rých žadatel plní podmínky tohoto podopatření
po celou dobu plnění podmínek,

b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel vy-
užívá pro chov prasniček po celou dobu plnění
podmínek a které přísluší k uvedenému hospo-
dářství podle písmene a), a

c) počet prasniček zapouštěných na hospodářství
během retenčního období, u kterých bude ža-
datel plnit podmínky stanovené tímto naříze-
ním.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlep-
šení životních podmínek v chovu prasat pro pras-
ničky, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní
v souladu s § 5 následující podmínky:

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku
prasniček,

b) provádí individuální označení prasniček,

c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve
věku 230 dnů; stáří prasničky se počítá ode
dne následujícího po dni jejího narození,

d) vede evidenci o zapouštění, která obsahuje

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,
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3. číslo trvalého objektu a

4. označení prasničky, datum narození pras-
ničky, datum prvního zapuštění, stáří pras-
ničky při prvním zapuštění, informaci o od-
sunu, přísunu nebo úhynu prasničky a datum
této změny, datum zápisu, a

e) zasílá hlášení pro prasničky do databáze
ústřední evidence podle § 7.

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na
počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle
počtu zjištěných prasniček během celého retenčního
období na hospodářství splňující podmínky stano-
vené tímto nařízením.

§ 12

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu
prasat pro prasnice

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení ži-
votních podmínek v chovu prasat pro prasnice je

a) seznam registračních čísel hospodářství, na kte-
rých žadatel plní podmínky tohoto podopatření
po celou dobu plnění podmínek,

b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel vy-
užívá pro chov prasnic po celou dobu plnění
podmínek a které přísluší k hospodářství podle
písmene a), a

c) minimální denní počet prasnic na hospodářství,
u kterých bude žadatel plnit podmínky stano-
vené tímto nařízením v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlep-
šení životních podmínek v chovu prasat pro pras-
nice, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní
v souladu s § 5 následující podmínky:

a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky pras-
nic,

b) provádí na porodnách prasnic v uvedených
trvalých objektech na hospodářství, kde chová
prasnice, účinnou dezinfekci v rámci jednorázo-
vého naskladnění a vyskladnění sekcí, které jsou
stavebně odděleny (dále jen „turnusový pro-
voz“), s následným ponecháním ustájovacího
prostoru bez zvířat po dobu minimálně 24 ho-
din,

c) zajistí, aby osoba podle § 12f zákona upravují-
cího ochranu zvířat proti týrání7) provedla
kontroly spárků prasnic po každém odstavu,
v případě potřeby také provedla jejich ošetření,

d) vede evidenci o turnusovém provozu a o kon-
trole, případně ošetření spárků, která obsahuje

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu,

4. v evidenci o turnusovém provozu označení
turnusu, počet prasnic v turnusu, datum a ho-
dinu naskladnění turnusu, informaci o od-
sunu nebo úhynu a datum této změny, da-
tum ukončení turnusu, datum zápisu a datum
a hodinu dezinfekce a

5. v evidenci o kontrole, případně ošetření
spárků u prasnic označení turnusu, označení
prasnice, datum kontroly spárků, výsledek
kontroly, datum ošetření spárků, typ oše-
tření, a

e) zasílá hlášení pro prasnice do databáze ústřední
evidence podle § 7.

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na
minimální denní počet velkých dobytčích jednotek
stanovený podle počtu zjištěných prasnic v retenčním
období na hospodářství splňující podmínky stano-
vené tímto nařízením.

§ 13

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata

(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení
plochy pro odstavená selata je

a) seznam registračních čísel hospodářství, na kte-
rých žadatel plní podmínky tohoto podopatření
po celou dobu plnění podmínek,

b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel vy-
užívá pro chov odstavených selat po celou dobu
plnění podmínek a které přísluší k hospodářství
podle písmene a), a

c) průměrný počet odstavených selat za retenční
období na hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním
období.
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(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvět-
šení plochy pro odstavená selata, jestliže žadatel na
každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následu-
jící podmínky:

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku od-
stavených selat; za porušení se nepovažuje sní-
žení počtu velkých dobytčích jednotek, které
trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních
dnů,

b) zajistí všem odstaveným selatům, případně ji-
nému hospodářskému zvířeti plochu prostoru
minimálně 0,24 m2 na kus,

c) označuje jednotlivé prostory, ve kterých jsou
chována odstavená selata,

d) vede evidenci odstavených selat, která obsahuje

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu,

4. označení jednotlivé sekce a

5. datum odstavu, počet odstavených selat
v sekci, informaci o odsunu, přísunu nebo
úhynu a datum této změny, datum ukončení
40 dnů po odstavu a datum zápisu,

e) zasílá hlášení pro odstavená selata do databáze
ústřední evidence podle § 7 a

f) zajistí v označených kotcích podle písmene c)
pro odstavená selata trvalý přístup k zavěšeným
konopným, jutovým, lněným nebo kokosovým
provazům anebo provazům ze směsi těchto pří-
rodních materiálů, které jim umožní etologické
aktivity; na každých započatých 15 kusů selat
v kotci musí být minimálně jeden provaz s mi-
nimálním průměrem 8 mm.

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých do-
bytčích jednotek stanovený podle průměrného počtu
zjištěných odstavených selat za retenční období na
hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto
nařízením. Průměrný počet odstavených selat se sta-
noví jako aritmetický průměr celkového počtu zjiš-
těných odstavených selat za retenční období.

§ 14

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a) 60 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
a telat dojeného skotu v případě podopatření
uvedeného v § 2 odst. 1 písm. a),

b) 16 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1
písm. b),

c) 44 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1
písm. c),

d) 52 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1
písm. d),

e) 82 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1
písm. e), nebo

f) 75 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat
v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1
písm. f).

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vy-
počte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek
zjištěných zvířat a sazby uvedené 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 ob-
jektů, uvedený v žádosti, se nachází na území hlav-
ního města Prahy8).

(5) Fond dotaci na podopatření podle § 2
odst. 1 písm. b) na hospodářství žadatele neposkytne
v případě, že na alespoň jednom z trvalých objektů,
uvedených v žádosti, došlo k navýšení počtu ustáje-
ných zvířat podle § 2 odst. 7 písm. b) bodu 1 vyhláš-
ky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších
předpisů, pro stáje s automatickým dojicím systé-
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mem podle § 1a písm. e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

§ 15

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond dotace za příslušný kalendářní rok po-
dle § 4 v rámci daného podopatření pro hospodářství
neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel
některou z podmínek stanovených v § 3 odst. 1
písm. a) nebo b), § 3 odst. 2, 3 nebo 4, § 5 odst. 2
písm. b) nebo c), § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. c), § 9
odst. 2, § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a), b) nebo e),
§ 10 odst. 4 písm. a) nebo b), § 11 odst. 2 písm. a)
nebo b), § 12 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v § 13
odst. 2 písm. a) nebo b).

(2) Fond dotace pro opatření dobré životní pod-
mínky zvířat za příslušný kalendářní rok nepo-
skytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku
stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) anebo porušil § 2,
4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo
nedodržel požadavky pro chov hospodářských zví-
řat podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pokud Fond zjistí, že počet velkých dobyt-
čích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem
v retenčním období je

a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek
uvedený v žádosti pro podopatření podle § 2
odst. 1 písm. d), e) nebo f) pro hospodářství ža-
datele, použije pro výpočet dotace počet vel-
kých dobytčích jednotek uvedený v této žá-
dosti, nebo

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek
způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2
odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený
v žádosti pro podopatření podle § 2 odst. 1
písm. d), e) nebo f), dotaci v rámci daného pod-
opatření pro hospodářství sníží, popřípadě žá-
dost zamítne.

(4) Pokud Fond zjistí, že žadatel v rámci opa-
tření dobré životní podmínky zvířat porušil pravidla
podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, dotaci
neposkytne nebo sníží.

(5) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 6 odst. 4, dotaci v rámci da-
ného podopatření pro hospodářství sníží o 10 %.

(6) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel

lhůtu stanovenou v § 7 odst. 2, avšak podal hlášení
nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění pod-
mínek, nebo v případě hlášení za poslední měsíc ob-
dobí plnění podmínek nejpozději do 20 dnů po
ukončení doby plnění podmínek, rozhodne v rámci
daného podopatření pro hospodářství o

a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal
1 hlášení ve stanovené lhůtě,

b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal
2 hlášení ve stanovené lhůtě,

c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal
3 hlášení ve stanovené lhůtě,

d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal
4 hlášení ve stanovené lhůtě, nebo

e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal
5 a více hlášení ve stanovené lhůtě.

(7) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel ně-
kterou z podmínek stanovených v § 8 odst. 1
písm. b), § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. a),
§ 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) nebo
v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci daného pod-
opatření pro hospodářství sníží o 3 %.

(8) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. b) a zároveň
dodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. c)
nebo nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3
písm. d) a zároveň dodržel podmínku stanovenou
v § 10 odst. 3 písm. e), sníží dotaci v rámci daného
podopatření pro hospodářství o 30 %.

(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou
v § 8 odst. 2 písm. e), Fond rozhodne u daného pod-
opatření pro hospodářství o

a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsled-
ného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,

b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsled-
ného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, nebo

c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsled-
ného pH bude nižší než 7,50.

(10) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel
některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3
písm. a) bodu 1 nebo v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 2,
a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu
aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro
hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel nepro-
vedl více než jednu ze stanoveného počtu aplika-
cí nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené
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v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo 2, Fond dotaci na
dané podopatření pro hospodářství neposkytne.

(11) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel
některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3
písm. b), a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného
počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopa-
tření pro hospodářství žadatele o 20 %. Pokud ža-
datel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu
aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stano-
vené v § 8 odst. 3 písm. b), Fond dotaci na dané
podopatření pro hospodářství neposkytne.

(12) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel
podmínku stanovenou v § 11 odst. 2 písm. c) maxi-
málně u 6 prasniček a u každé z nich maximálně
o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného podopatření
pro hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasni-
ček, u kterých žadatel porušil tuto podmínku, větší
než 6 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond
dotaci na dané podopatření pro hospodářství nepo-
skytne.

(13) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel
podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. f), § 10
odst. 4 písm. d) nebo e) nebo § 13 odst. 2 písm. c)

nebo f), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro
hospodářství o 10 %.

(14) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo
neposkytnutí dotace v rámci podopatření podle § 2
odst. 1 písm. f) je 15 odstavených selat.

§ 16

Zaokrouhlování

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

§ 17

Přechodné ustanovení

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

§ 18

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 č. 1 k nařízení vlády č. 70/2023 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 70/2023 Sb.
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