Kontroly podmíněnosti 2014:
Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem
kontrol podmíněnosti.
S požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat jsou chovatelé již dlouhodobě
dobře seznámeni a kontrola jejich dodržování je prováděna v rámci národních kontrol dozorovou
organizací Česká plemenářská inspekce.
Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat – prasat, skotu, ovcí a koz
ukládá zejména zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška
č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem v jejich platné úpravě.
Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti
(Cross Compliance), jejichž plněním je pro české zemědělce podmíněno poskytnutí požadované
částky dotace v její plné výši, je z výše uvedeného zákona zařazeno jen několik ustanovení
na základě evropské legislativy tj. přílohy II nařízení Rady (ES) č. 73/2009 mezi povinné
požadavky na hospodaření v rámci kontrol podmíněnosti pod označením SMR (Statutory
management reguirements) 6, 7 a 8.
Za požadavky, jejichž dodržením jsou splněny podmínky podmíněnosti na evidenci a označování
zvířat, jsou vybrány tyto nejdůležitější:
registrace hospodářství v ústřední evidenci,
vedení aktualizované evidence (stájový registr, registr prasat na hospodářství),
evidence zvířat v ústřední evidenci (ÚE) včetně hlášení narození, úhynu a přemístění zvířat
na hospodářství v zákonné stanovené lhůtě,
existence průvodního listu skotu,
označení zvířat ušními známkami.
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Požadavkem na evidenci chovaných zvířat v ÚE stanoveném § 35 odst. 3 vyhlášky
č. 136/2004 Sb., který zní:
„Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění
na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo,
vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá
do 7 dnů ode dne označení zvířete.“
bylo do letošního roku v rámci kontrol podmíněnosti jen ověřováno, zda je zvíře evidováno v ÚE,
a omezeno na kontrolu ohlášení narození zvířete. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené
lhůtě (do 7 dnů) bylo posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.
Na základě výsledků z auditů Evropských orgánů se Ministerstvo zemědělství rozhodlo
od letošního roku doplnit obsah požadavku evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti také
o kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství a hodnocení opožděných hlášení.
Inspektor dozorové organizace bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE
a opožděná hlášení u fyzicky přítomných zvířat na hospodářství v okamžiku kontroly
za období kalendářního roku, ve kterém podal zemědělec žádost o dotace do data provádění
kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější porušení.
Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi doručením hlášení
do ústřední evidence (v případě hlášení zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem,
kdy ke změně došlo, je v případě chovů skotu, ovcí a koz větší než 15 dní. Tento postup ponechává
určitý prostor pro zpoždění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů. (V textu tohoto
odstavce došlo k opravě v údaji o lhůtě pro doručení hlášení do ústřední evidence. Lhůta 15 dní
(nikoli 22 dní v případě chovu ovcí a koz) je nejdelší možnou pro všechny uvedené chovy
hospodářských zvířat. Za tuto dodatečnou opravu se omlouváme.)
Pro bezproblémové plnění požadavků podmíněnosti v rámci evidence zvířat chovatelům
doporučujeme vedení stájových registrů elektronickou formou (se schváleným softwarem) popř.
přes Portál farmáře. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru
a jeho současné odeslání do ÚE, což může omezit výskyt chyb a zároveň vede ke zkrácení prodlevy
zápisu události do ÚE.
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V příkladech uvádíme případnou procentní míru snížení požadované dotace při zjištění
nedodržení požadavku na evidenci zvířat v ÚE v rámci kontrol podmíněnosti a opožděného hlášení
narození, úhynu nebo přemístění zvířat na hospodářství od stanovené lhůty.
Související legislativa
Požadavky podmíněnosti evidence a označování zvířat jsou stanovené těmito základními
právními předpisy:
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Příloha II),
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
některých podpor, v platném znění (Příloha II).
Na úrovni evropské legislativy:
Směrnice Rady 2008/71/ES (články 4 a 5),
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (články 4 a 7),
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (články 3, 4, 5).
V rámci národní právní úpravy:
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (§ 22 odst. 1; § 23 odst. 1 písm. a, b, c; odst. 4),
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
(§ 10; § 18; § 22, § 28 a 29; § 34; § 35 odst. 3; § 39; § 52; příloha 7)
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Hodnotící tabulka požadavků SMR 7/4; SMR 8/3:
Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?
Závažnost

Rozsah
malý

střední

velký

malý

Trvalost
střední

velký

Případů
neevidovaných
zvířat na
hospodářství

Do
20 %
zvířat

20,01 –
50 %
zvířat

Nad 50 %
zvířat

Do
20 %
zvířat

20,01 –
50 %
zvířat

Nad
50 % zvířat

Případů
s opožděným
hlášením do
ústřední
evidence

Do
20 %
zvířat

20,01 –
50 %
zvířat

Nad
50 %
zvířat

Do
20 %
zvířat

20,01 –
50 %
opoždění
nad 40 dnů

Nad 50 %
zvířat
opoždění
nad 40 dnů

9

1

1

5

5

9

Body

Ne

Ano

1

X

Komentář: Pro celkové stanovení bodů za SMR 7/4 a 8/3 se použije při zjištění porušení v rozsahu
a závažnosti s větším bodovým ziskem.
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max.
počet

19

Příklady možného snížení požadované částky dotace při nesplnění podmínky včasného hlášení
narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířat na hospodářství:
Zemědělský podnik s 1 444 ks turů:
Na všech 3 hospodářstvích kontrolovaného subjektu byla provedena kontrola podmíněnosti
označování a evidence turů. K datu kontroly, bylo na prvním hospodářství přítomno 611 turů
starších 2 let a 45 telat (1 - 6 měsíců); na druhém hospodářství 645 turů věku 0,5-2 let a na třetím
hospodářství 143 telat (1 - 6 měsíců).
Při kontrole nebylo zjištěno žádné zvíře nikdy neevidované v ústřední evidenci.
Dále však bylo zjištěno, že u prvního hospodářství subjektu bylo z 311 hlášení zaslaných
do ústřední evidence od začátku roku do data provádění kontroly zvířat fyzicky přítomných ke dni
kontroly na hospodářství zasláno 220 hlášení opožděně, z toho se jednalo o 25 opožděných hlášení
nad 40 dnů;
u druhého hospodářství z 523 hlášení bylo opožděných 423 hlášení, z toho bylo 73 opožděných
hlášení nad 40 dnů a
u třetího hospodářství bylo ze 143 hlášení zasláno 88 opožděně, z toho bylo 64 opožděných hlášení
nad 40 dnů.
Opoždění hlášení od data události do data zpracování hlášení se pohybovalo v rozmezí
od 1 do 131 dnů po uplynutí od stanovené 15denní lhůty pro zaslání hlášení stanovené členským
státem.
Hodnocení:
V uvedeném případě došlo na všech hospodářstvích kontrolovaného subjektu k porušení
požadavku podmíněnosti SMR 7/4.
počet zvířat fyzicky
přítomných na
hospodářství v okamžiku
kontroly
1. hospodářství
2. hospodářství
3. hospodářství

656
645
143
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počet zjištěných
opožděných hlášení na
hospodářství

220
423
88

nad 40 dnů
25
73
64

procento případů
s opožděným hlášením
do ústřední evidence z počtu
zvířat na hospodářství
nad 40 dnů
33,53 %
3,81 %
65,58 %
11,31 %
61,54 %
44,75 %

V případě prvního hospodářství:
Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu středním (20,01 – 50 % zvířat) a závažnosti
malé (do 20 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s hodnocením snížení
1%.
V případě druhého hospodářství:
Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat) a závažnosti
malé (do 20 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s hodnocením snížení
1%.
V případě třetího hospodářství:
Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat) a závažnosti
střední (20,01 – 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
Dle výpočtu vyhodnocení zjištěného porušení* se jedná o malé porušení s hodnocením snížení
1 %.
Pokud u zemědělského podniku nebude zjištěno na základě Kontroly podmíněnosti žádné
porušení dalších požadavků, je nejvyšší hodnocené porušení u kontrolovaného subjektu v míře 1%
snížení požadované částky dotace.
V případě požadované částky přímých plateb tohoto subjektu ve výši 4 901 594,- Kč činí
vzhledem k uvedenému porušení podmínek podmíněnosti snížení 49 015,- Kč dotace.
Kdyby i v následujícím roce však došlo k opakovanému porušení stejného požadavku, zvyšuje
se zásadně procentní podíl snížení částky dotace a míra porušení vyjádřená v procentech – zde 1%
(pokud by bylo v následujícím roce zjištěno porušení ve stejné míře) u tohoto podniku, je násobena
koeficientem 3.
Pokud tedy zemědělský podnik poruší požadavek SMR 7/4 stejnou měrou i v následujícím
období sankce za toto porušení již bude činit 3 % z celkové částky požadované dotace.
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Hospodářství s 10 ks turů a 38 ks ovcí:
Ke dni zahájení kontroly na hospodářství zaměřené na dodržování požadavků podmíněnosti
SMR 7 a SMR 8 bylo na hospodářství přítomno 10 turů a 38 ovcí.
Inspektory České plemenářské inspekce porovnáním s údaji ve výpisu z ústřední evidence bylo
zjištěno, že 12 z fyzicky přítomných ovcí na hospodářství v době kontroly není v ústřední evidenci
zapsáno.
Dále bylo zjištěno, že z 9 hlášení zaslaných do ústřední evidence od začátku roku do data
provádění kontroly zvířat fyzicky přítomných ke dni kontroly na hospodářství bylo v případě turů
zasláno 9 hlášení opožděně, z toho bylo 8 opožděných hlášení nad 40 dnů a v případě ovcí zasláno
opožděně 34 hlášení, z toho všech 34 bylo opožděných hlášení nad 40 dnů.
Opoždění hlášení od data události do data zpracování hlášení se pohybovalo v rozmezí
od 2 do 186 dnů po uplynutí od stanovené 15denní lhůty u chovu turů (resp. 22denní lhůty u chovu
ovcí) pro zaslání hlášení stanovené členským státem.
Současně u kontrolovaného subjektu bylo zjištěno, že u 6 ks turů nejsou k dispozici průvodní
listy skotu.
Hodnocení:
V uvedeném případě došlo u kontrolovaného subjektu ke zjištění porušení požadavků
podmíněnosti SMR 7/4 a SMR 8/3.
V případě hodnocení porušení SMR 7 (skot):
počet zvířat fyzicky
přítomných na
hospodářství v okamžiku
kontroly
SMR 7/4

10

počet zjištěných
opožděných hlášení na
hospodářství

9

nad 40 dnů
8

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

Došlo k porušení požadavku podmíněnosti v rozsahu velkém (nad 50 % zvířat) a závažnosti
velké (nad 50 % zvířat opoždění nad 40 dnů). Porušení nemá trvalý charakter.
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počet zvířat fyzicky
přítomných na hospodářství
v okamžiku kontroly

SMR 7/2

10

počet zvířat s chybějícími
průvodními listy skotu

6

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

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

SMR 8/3

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

procento nikdy neevidovaných z celkového počtu
31,57 %
počet zjištěných
opožděných hlášení
na hospodářství
nad 40 dnů
34
34

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

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

Pro ověření konkrétní míry snížení požadované dotace při případném nedodržení požadavku
na včasné hlášení narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířat na hospodářství
je pro zemědělce zaregistrované na Portálu farmáře, který je součástí webových stránek
Ministerstva zemědělství eAGRI, připravena aplikace tzv. Simulátor kontrol podmíněnosti, která
je dostupná v záložce Kontroly podmíněnosti tohoto Portálu.
* Hodnotící tabulky porušení požadavků podmíněnosti a způsob vyhodnocení je zveřejněn
prostřednictvím příručky Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou naleznete mimo jiné
i na stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace/Kontrola podmíněnosti.

Odborný garant požadavků SMR 6, 7, 8 (evidence a označování zvířat):
Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit 17210
Odborný garant nastavení systému podmíněnosti (Cross Compliance):
Ministerstvo zemědělství, odbor přímých plateb 14140
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