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V Bruselu dne 19. 1. 2016 

C(2016) 297 final 

Věc:  Státní podpora / Česká republika 

Podpora č. SA.42828 (2015/N)  

Zlepšení životních podmínek skotu 

Vaše Excelence,  

Komise tímto České republice oznamuje, že se po přezkoumání informací, které jí k výše 

uvedené státní podpoře poskytly české orgány, rozhodla nevznést žádné námitky, jelikož 

předmětná podpora je slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). 

 

Komise při rozhodování vycházela z těchto skutečností: 

1. POSTUP 

(1) Dopisem ze dne 6. srpna 2015, zaevidovaným Komisí téhož dne, oznámila Česká 

republika Komisi výše uvedený režim podpory v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU.  

(2) Komise dne 30. září 2015 požádala české orgány o doplňující informace, které jí 

tyto orgány poskytly v rámci prodloužené lhůty dne 24. listopadu 2015 a dne 11. 

prosince 2015. Oba tyto dopisy byly Komisí zaevidovány vždy téhož dne. 

2. POPIS  

2.1. Název 

(3) Podpora pro zlepšení životních podmínek skotu. 

2.2. Rozpočet 

(4) Celkový rozpočet: 2 500 milionů CZK (přibližně 92,6 milionu EUR), 

financovaných ze státního rozpočtu. 

(5) Roční výdaje: 500 milionů CZK (přibližně 18,5 milionu EUR). 
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2.3. Doba trvání 

(6) Ode dne přijetí rozhodnutí Komisí do 31. prosince 2020. 

2.4. Forma podpory 

(7) Přímá dotace. 

2.5. Právní základ 

(8) Tyto akty představují právní základ pro oznámený režim podpory: 

a) zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění, včetně Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 

2d uvedeného zákona; 

b) zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění; 

c) zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 

zvířat, v platném znění; 

d) zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. 

 

2.6. Cíl 

(9) Cílem oznámeného režimu podpory je zlepšení životních podmínek skotu.  

2.7. Příjemci 

(10) Zemědělci působící v oblasti prvovýroby, konkrétně chovu dojnic. Podle odhadů 

by se tento režim měl vztahovat na více než 1000 příjemců.  

(11) České orgány potvrdily, že podniky v obtížích ve smyslu definice uvedené v bodě 

35 odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství 

a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 20201 (dále jen 

„pokyny“) budou vyloučeny z poskytování podpory v rámci tohoto režimu. 

(12) České orgány se rovněž zavázaly, že pozastaví výplatu podpory, jestliže má 

příjemce stále ještě k dispozici dřívější nezákonnou podporu, která byla 

rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (ať v souvislosti s jednotlivou 

podporou, nebo režimem podpory), dokud takový příjemce celou částku 

nezákonné a neslučitelné podpory včetně příslušných úroků z vracené podpory 

neuhradí nebo nepřevede na vázaný účet. 

2.8. Popis režimu podpory 

(13) Cílem režimu je poskytnout podporu na kompenzaci dodatečných nákladů 

a souvisejícího snížení ziskovosti v důsledku dobrovolného přijetí závazků 

týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, které jdou nad rámec 

příslušných závazných norem stanovených na úrovni EU a dalších příslušných 

norem stanovených vnitrostátními právními předpisy. 

                                                 
1 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1., ve znění sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2015, Úř. věst. C 390, 

24.11.2015, s. 4. 



3 

(14) Všechna podopatření jsou navržena specificky pro dojnice. 

(15) Závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat budou muset být přijaty 

na období jednoho roku s možností prodloužení. Podle českých orgánů je ve 

všech vnitrostátních dotačních programech obsažena povinnost provést 

každoroční hodnocení účinnosti dotačního programu. Roční závazky umožní lepší 

vyhodnocování přínosů přísnějších norem pro dobré životní podmínky skotu. 

České orgány předpokládají, že roční závazek přináší pro chovatele více pobídek.  

(16) Výpočet podpory bude proveden na základě standardních předpokladů výše 

dodatečných nákladů a ušlých příjmů, jakož i na základě odborného posudku 

Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. České orgány poskytly podrobný 

popis údajů týkajících se způsobu výpočtu výše podpory pro každé podopatření. 

Potvrdily, že do výpočtu budou zahrnuty pouze ověřitelné prvky, které jsou 

založeny na číselných údajích, k nimž se dospělo na základě náležitých 

odborných znalostí, přičemž bude jasně uveden zdroj použitých údajů a nebudou 

obsaženy prvky související s investičními náklady. Rovněž se zavázaly trvale 

sledovat ceny a vývoj analýzy nákladů a v případě nutnosti upravit sazby 

zabraňující jakémukoliv riziku nadměrné kompenzace. 

(17) Podpora bude vypočtena na jednu dojnici. Tento výpočet se české orgány 

rozhodly použít namísto výpočtu na velkou dobytčí jednotku, a to 

z administrativních důvodů. Zavázaly se však, že budou kontrolovat maximální 

výši ročních plateb a že je přepočítají na velkou dobytčí jednotku, aby zajistily, 

že výše podpory nepřekročí limit 500 EUR na velkou dobytčí jednotku, jak 

stanoví platná pravidla státní podpory.  

(18) Přísnější normy se budou týkat:  

a) poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými 

potřebami chovu hospodářských zvířat;  

b) podmínek ustájení. 

(19) Podpora bude poskytnuta na následující podopatření, která jdou nad rámec 

minimálních požadavků pro ochranu skotu podle kapitoly I hlavy IV nařízení 

(EU) č. 1306/20132 a příslušných vnitrostátních závazných norem: 

a) Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 

(20) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v § 12b ukládá, že zvířata 

musí mít přístup k vodě v dostatečném množství. Potřeba pitné vody musí 

zohlednit specifika jejich druhu a stáří. Vnitrostátní právní předpisy však 

nestanoví povinnost dodávat v zimním období temperovanou vodu 

prostřednictvím vyhřívaných napáječek. Zimní teploty v České republice klesají 

výrazně pod 0˚C. Analýza poskytnutá českými orgány ukázala, že voda o teplotě 

blízké 0˚C skotu škodí a způsobuje mu tepelný stres. Tato analýza ukázala, že 

vystavením chladu se výrazně snižuje tára sekrece mléka, dochází ke změně 

celkového složení mléka a k poklesu koncentrace a vyměšování karnitinu. Kromě 

                                                 
2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, 

řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 

č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008. Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 549. 
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toho studie ukázala, že spotřeba vody u zvířat, jimž byla podána teplejší voda, 

byla o 47 % vyšší než u zvířat, kterým byla podávána pouze voda studená. Toto 

podopatření proto představuje jasný přínos, pokud jde o dobré životní podmínky 

skotu.   

(21) Výše podpory u tohoto podopatření může činit až 200 CZK (7,4 EUR) na dojnici.  

b) Faremní diagnostika původce mastitidy 

(22) Navzdory rozšířenému přijímání standardizovaných kontrolních postupů 

představuje klinická mastitida  pro řadu mléčných farem i nadále významný 

problém a její léčba je nejčastějším důvodem podávání antibiotik dojnicím. 

Odhalování výskytu mastitidy je založeno na pozorování zánětu v reakci na 

vnitřní infekci vemene. Většina mastitid je způsobena působením oportunních 

patogenů, které jsou často úspěšně zlikvidovány přirozenou imunitní reakcí krav. 

Je tedy obtížné odůvodnit používání antibiotik k léčbě v bakteriologicky 

negativních případech vyznačujících se mírnými lokálními příznaky nebo v 

případech způsobených patogenními původci, proti nimž neexistují účinné 

antimikrobiální látky, které by byly známé.  

(23) Právní předpisy EU ani české právní normy v současnosti chovatelům dobytka 

neukládají, aby diagnostiku prováděli přímo na farmě. Obvyklá léčba bez určení 

původce zánětu má často za následek nedostatečnou léčbu či opakovaný výskyt 

zánětů, čímž organismu dojnic způsobuje zbytečnou zátěž.  

(24) Navrhované podopatření zahrnuje tři vzájemně se doplňující opatření, z nichž 

každé lze považovat za jdoucí nad rámec standardních podmínek:  

 zapojení zemědělce do kontroly prováděné pomocí „metody A“ s cílem získat 

údaje o počtu somatických buněk krav, což je jedním z hlavních předpokladů pro 

jakékoliv opatření ke snížení výskytu mastitidy, 

 používání rychlých faremních kontrol za účelem izolování a identifikace původců 

způsobujících mastitidu, 

 identifikace hlavních původců mastitidy v bazénovém vzorku mléka pomocí 

metody PCR, tj. na úrovni plemene.  

(25) Cílem tohoto podopatření je přijmout rychlé rozhodnutí o skupině 

pravděpodobných původců, což usnadní rozhodnutí o cílové léčbě zvířat, a sníží 

tak používání antibiotik a riziko vzniku odolnosti vůči nim. Testy spojené s 

faremní diagnostikou by měl provádět buď veterinární lékař, nebo zemědělec pod 

dohledem veterinárního lékaře.  

(26) Výše podpory u tohoto podopatření může činit až 350 CZK (13 EUR) na dojnici.  

c) Snížení škodlivých patogenních mikroorganismů ve stájovém prostředí 

(27) Analýza poskytnutá českými orgány ukázala, že míra výskytu mnoha nákaz 

zvířat, včetně klinické mastitidy způsobené bakterií Escherichia coli, souvisí 

především s podmínkami ustájení, hygienou a strojovým dojením.  

(28) Cílem tohoto podopatření je jít nad rámec běžné praxe spočívající v pravidelném 

mechanickém čištění zařízení určených pro dojnice. K tomu patří používání 
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mletého vápence nebo produktů s antimikrobiálními účinky. Tím se zajistí lepší 

životní podmínky skotu, zabrání silnému výskytu nákaz u skotu a sníží jeho 

chronicky vysoká úmrtnost.   

(29) Toto podopatření má za cíl doplnit podopatření „Zlepšení stájového prostředí v 

chovu dojnic“ Programu rozvoje venkova České republiky (2014–2020). České 

orgány však vysvětlily, že tato dvě opatření se nepřekrývají, neboť v rámci 

programu rozvoje venkova je podpora poskytnuta pouze na používání mletého 

vápence v ustajovacích prostorách s podestýlkou. Podpora v rámci tohoto režimu 

je naopak určena pro ustajovací prostory bez podestýlky a pro použití jiných 

produktů s antimikrobiálními účinky. 

(30) Výše podpory u tohoto podopatření může činit až 645 CZK (23,8 EUR) na 

dojnici.  

d) Ošetřování končetin (paznehtů) dle individuálních potřeb dojnic 

(31) Platné právní předpisy EU ani České republiky podle českých orgánů nestanoví 

četnost ošetřování končetin krav. Obecným doporučením v České republice, 

stanoveným v úředních stanovách pro chov dojnic, je provádět toto ošetření 

jednou ročně. Proto více ošetření za rok prováděných na základě individuálních 

potřeb dojnic jde nad rámec obecné normy a výrazně zvyšuje jejich dobré životní 

podmínky. 

(32) Výše podpory u tohoto podopatření může činit až 135 CZK (5 EUR) na dojnici.  

e) Opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období 

(33) V rámci právních předpisů EU nebo České republiky neexistují podle českých 

orgánů žádné předpisy, které by stanovovaly povinná opatření ke snížení 

tepelného stresu dojnic během letního období. Studie předložená českými orgány 

ukázala, že optimální teplotou vnějšího prostředí pro krávy je 10°C, v rámci 

možností dokonce 6°C. Metabolismus krav způsobuje enormní výdej energie, k 

němuž dochází při přeměně rostlin na živiny zvířat a to vede k jejich přehřívání. 

Moderní technologie používající chlazení a svlažování výrazně zlepšují životní 

podmínky skotu. 

(34) Výše podpory u tohoto podopatření může činit až 660 CZK (24,4 EUR) na 

dojnici.  

(35) Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % způsobilých nákladů. České 

orgány potvrdily, že spojená celková částka podpory na velkou dobytčí jednotku 

pro všech pět podopatření v rámci oznámeného režimu podpory nepřesáhne 

500 EUR ročně. Ověřování dodržení tohoto limitu se bude dít v každém 

jednotlivém případě.  

(36) České orgány se zavázaly upravit závazky týkající se dobrých životních 

podmínek zvířat tohoto režimu podpory v případě změny příslušných závazných 

norem jdoucí nad stávající standardy. 

(37) České orgány poskytly analýzu potenciálního dopadu této státní podpory 

na životní prostředí. Upřesnily, že opatření zahrnutá do tohoto režimu by mohla 

znamenat mírný nárůst spotřeby energie (zejména pokud se během zimního 

období bude poskytovat teplejší voda), avšak toto zvýšení bude kompenzováno 
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nižší spotřebou energie a tedy nižší potřebou příjmu energie v krmivech. Větší 

množství krmiv s jediným účinkem termoregulace zvířat zvýší na druhé straně 

spotřebu energie, která je nezbytná pro pěstování, sklizeň, dopravu, skladování a 

přípravu krmiv a zásobování jimi.   

(38) Kromě toho české orgány potvrdily, že opatření nepředpokládá navýšení počtu 

zvířat, a že tedy nedojde k dalšímu vypouštění tekuté močůvky a kejdy. České 

orgány rovněž potvrdily svůj závazek dodržovat všechny povinnosti podle 

směrnice o dusičnanech3, jakož i závazek přihlížet k trvalé aktualizaci akčního 

plánu České republiky týkajícího se dusičnanů. Očekává se proto, že opatření 

bude mít neutrální dopad na životní prostředí. 

(39) Podpora na tytéž způsobilé náklady se nesmí kumulovat s podporou z jiných 

místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo režimů Společenství nebo s 

podporou ad hoc. Aby se takovému překrývání zabránilo, zavázaly se české 

orgány, že od žadatele budou vyžadovat prohlášení, že na pokrytí týchž 

způsobilých nákladů neobdržel platbu z jiných zdrojů.  

(40) České orgány vysvětlily, že režim podpory se s Programem rozvoje venkova 

České republiky doplňuje. Všechna způsobilá podopatření jsou v souladu s cíli 

sledovanými v rámci rozvoje venkova v oblasti dobrých životních podmínek 

zvířat. Opatření navržená v rámci tohoto režimu podpor nikterak s opatřeními 

financovanými v rámci programu rozvoje venkova přímo nesouvisí ani nejsou 

vzájemně podmíněna. Tento režim podpory program rozvoje venkova pouze 

doplňuje a jednotlivá podopatření se nepřekrývají. Opatřením programu rozvoje 

venkova (opatření 14 „Dobré životní podmínky zvířat“, podopatření „Zlepšení 

stájového prostředí v chovu dojnic“) je z tohoto režimu podpory nejblíže 

podopatření c). České orgány však vysvětlily, že neexistuje riziko nadměrné 

kompenzace, jelikož oba nástroje jsou určeny na financování různých způsobilých 

nákladů. České orgány se však zavázaly, že budou provádět kontroly s cílem 

zabránit jakémukoli riziku překrývání a žadatel, který již získal podporu v rámci 

českého programu rozvoje venkova na období 2007–2013 a/nebo programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020, bude vyloučen z podpory v rámci tohoto 

režimu.  

(41) České orgány se zavázaly zveřejnit tento režim podpory na internetových 

stránkách věnovaných státní podpoře. V rámci těchto informací bude uveden 

orgán poskytující podporu; dále zde bude zveřejněna totožnost každého 

jednotlivého příjemce podpory vyšší než 60 000 EUR, který působí v zemědělské 

prvovýrobě, a také povinné informace uvedené v bodu 128 pokynů. 

Motivační účinek 

(42) České orgány potvrdily, že podpora v rámci tohoto režimu bude poskytnuta až po 

jeho schválení Komisí a poté, co příjemce předloží žádost o podporu. Nebude 

poskytnuta žádná podpora na náklady, které vznikly před podáním žádosti.  

(43)  Žádost o podporu musí obsahovat: jméno žadatele, velikost podniku, lokalitu, jíž 

se závazek týká, datum, kdy začíná a končí plnění závazku spojeného s podporou. 

                                                 
3  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů, Úř. věst L 375, 31.12.1991, s. 1. 
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(44) Velké podniky musí nadto v žádosti popsat situaci, která by nastala bez obdržení 

podpory, a předložit důkazy na podporu tohoto hypotetického srovnávacího 

scénáře. Vnitrostátní orgány provedou kontrolu důvěryhodnosti hypotetického 

srovnávacího scénáře s cílem potvrdit, že podpora má motivační účinek. 

3. POSOUZENÍ NA ZÁKLADĚ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

3.1. Existence státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 

(45) Aby bylo možné použít čl. 107 odst. 1 SFEU, musí opatření skýtat hospodářskou 

výhodu, kterou by podnik při běžném podnikání jinak nezískal, podpora musí být 

selektivní a poskytovaná státem nebo ze státních prostředků a podpora musí být 

schopna narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy. 

(46) Stávající opatření podpory je financováno ze státních prostředků a zvýhodňuje 

určité podniky, konkrétně chovatele skotu v České republice. 

(47) Režim může narušit hospodářskou soutěž tím, že hospodářsky zvýhodňuje 

příjemce podpory a posiluje jejich konkurenční postavení. V souladu s 

judikaturou Soudního dvora už pouhý fakt, že se ve srovnání s jinými 

konkurenčními podniky posílí konkurenční postavení jednoho podniku v 

důsledku ekonomického zvýhodnění, kterého by jinak tento podnik v běžném 

podnikání nedosáhl, poukazuje na možné narušení hospodářské soutěže4. 

(48) Podpora určitému podniku zřejmě ovlivňuje obchod mezi členskými státy, pokud 

daný podnik působí na trhu otevřeném obchodu uvnitř Unie5. Dotčené odvětví je 

otevřeno hospodářské soutěži na úrovni EU, a tudíž je citlivé na jakékoli opatření, 

které zvýhodňuje produkci v jednom či více členských státech. Jelikož 

s hospodářskými zvířaty, mlékem a mléčnými výrobky se v rámci EU obchoduje 

ve velkém6, oznámený režim může ovlivnit obchod mezi členskými státy.  

(49) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou splněny podmínky čl. 107 odst. 1 

SFEU. Lze tudíž konstatovat, že navrhované opatření představuje státní podporu 

ve smyslu uvedeného ustanovení. Lze je považovat za slučitelné s vnitřním trhem 

pouze tehdy, pokud na ně lze vztáhnout jednu z výjimek stanovených ve SFEU. 

3.2. Slučitelnost podpory 

(50) Podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU může být považována za slučitelnou s 

vnitřním trhem podpora, která má usnadnit rozvoj určitých hospodářských 

činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové 

míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.  

(51) Aby bylo možné použít tuto výjimku, musí podpora splňovat požadavky 

příslušných právních předpisů Unie pro státní podporu. 

                                                 
4  Rozsudek ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 730/79, 

ECLI:EU:C:1980:209. 

5  Rozsudek ve věci Philip Morris Holland BV v. Komise Evropských společenství, 102/87, 

ECLI:EU:C:1988:391. 

6  V roce 2012 činil obchod se živým skotem a telecím masem v rámci EU přibližně 2 965 tisíc tun a 

obchod s mlékem a mléčnými výrobky přibližně 13 642 tisíc tun (zdroj: Eurostat).  
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3.2.1. Použití pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 

zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 

2020 

(52) Na oznámený režim podpory se vztahuje oddíl 1.1.5.2 část II pokynů.  

3.2.2. Podmínky stanovené v oddílu 1.1.5.2 části II pokynů 

(53) Podle bodu 231 pokynů bude Komise považovat podporu na závazky týkající se 

dobrých životních podmínek zvířat za slučitelnou s vnitřním trhem ve smyslu čl. 

107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, jestliže je v souladu s obecnými zásadami pro 

posouzení slučitelnosti vyplývajícími z těchto pokynů a s následujícími 

podmínkami oddílu 1.1.5.2. 

(54) Podle bodu 232 pokynů musí být platby na podporu dobrých životních podmínek 

zvířat poskytovány podnikům působícím v zemědělské prvovýrobě, které se 

dobrovolně zaváží k tomu, že budou provádět operace související s jedním či více 

závazky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, a které jsou aktivními 

zemědělci.  Jak je podrobně popsáno výše v 10. a 13. bodě odůvodnění, poskytují 

se platby aktivním zemědělcům, kteří dobrovolně přijmou závazky týkající se 

dobrých životních podmínek zvířat v odvětví skotu. Podmínka stanovená v bodě 

232 pokynů je proto splněna. 

(55) Podle bodu 233 pokynů se podpora vztahuje pouze na ty závazky, které jdou nad 

rámec příslušných závazných norem stanovených podle kapitoly I hlavy VI 

nařízení (EU) č. 1306/2013 a dalších příslušných závazných požadavků. Z 19. 

bodu odůvodnění vyplývá, že oznámený režim podpory je v souladu s bodem 233 

pokynů. 

(56) Závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které jsou způsobilé pro 

podporu, musí zajišťovat vyšší úroveň produkčních metod v jedné z těchto oblastí 

(bod 234 pokynů): 

– poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými 

potřebami chovu hospodářských zvířat, 

– podmínky ustájení, například větší přidělený prostor, podlažní 

povrch, materiály používané k obohacení prostředí, přirozené 

světlo, 

– přístup do venkovních prostor, 

– postupy, které se vyhýbají mrzačení anebo kastraci zvířat, nebo ve 

zvláštních případech, kdy je mrzačení nebo kastrace považována za 

nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a 

protizánětlivé léky či imunokastrace. 

(57) Jak je podrobně uvedeno výše v 18. bodě odůvodnění, závazky týkající se 

dobrých životních podmínek zvířat v rámci tohoto režimu zajišťují vyšší úroveň v 

těchto oblastech: poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s 

přirozenými potřebami chovu hospodářských zvířat, jakož i podmínky ustájení. 

Podmínka uvedená v bodě 234 pokynů je proto splněna. 
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(58) České orgány potvrdily, že v souladu s bodem 235 pokynů budou závazky 

týkající se dobrých životních podmínek zvířat přijaty na období jednoho roku s 

možností prodloužení (15. bod odůvodnění). Podmínka bodu 235 pokynů 

spočívající v přijetí závazků na období jednoho roku až sedmi let s možností 

prodloužení je proto splněna. 

(59) Podle bodu 237 pokynů se podpora poskytuje ročně a může zemědělcům 

kompenzovat v plné výši či částečně dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku 

závazku, který dobrovolně přijali (13. bod odůvodnění).  Transakční náklady se z 

podpory hradit nebudou. 

(60) V souladu s bodem 240 pokynů bude výše podpory omezena na 500 EUR 

na velkou dobytčí jednotku (17. a 35. bod odůvodnění). 

(61) Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že podmínky 

stanovené v oddíle 1.1.5.2 části II pokynů jsou splněny. 

3.2.3. Společné zásady pro posouzení slučitelnosti 

(62) Podle bodu 38 pokynů se na podpory poskytnuté v souladu s čl. 107 odst. 3 

písm. c) SFEU použijí společné zásady pro posouzení slučitelnosti.  

(63) Tento režim podpory splňuje společné zásady pro posouzení slučitelnosti, a to z 

těchto důvodů: 

 Přispívá k dosažení určitého společného cíle v souladu s bodem 43 pokynů. Jak je 

popsáno výše, cílem tohoto režimu je podpořit přijímání dobrovolných závazků 

týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Z dokumentace předložené 

spolu s oznámením vyplývá, že podpora je zaměřena na jasně definované cíle, 

které odrážejí potřeby chovatelského odvětví, konkrétně chovu dojnic. Její cíle 

jsou také v souladu s cíli v oblasti rozvoje venkova uvedenými v bodě 10 pokynů. 

 České orgány se zavázaly, že vyloučí všechny žadatele, kteří již obdrželi podporu 

v rámci programů rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 a/nebo 

2014–2020 (opatření „Dobré životní podmínky zvířat“, podopatření „Zlepšení 

stájového prostředí v chovu dojnic“) ((39. bod odůvodnění). bod odůvodnění). 

Neexistuje tudíž riziko, že by mohlo dojít k překrývání financování nebo dvojímu 

financování. Jak české orgány vysvětlily, oznámený režim podpory je v souladu 

s cíli rozvoje venkova České republiky a nevybočuje z nich. Komise má tudíž za 

to, že podmínky stanovené v bodě 47 pokynů jsou splněny. 

 Jak české orgány potvrdily, podpora nezvýší počet dojnic, a tedy nedojde k 

dalšímu vypouštění tekuté močůvky a kejdy. Proto nebyl zjištěn žádný negativní 

dopad na životní prostředí ve smyslu bodu 52 pokynů. Komise bere na vědomí, 

že se Česká republika zavazuje dodržovat všechny povinnosti podle směrnice 

o dusičnanech, mj. pokud jde o kapacitu dotčených zemědělských podniků k 

uskladnění hnojiva, jakož i závazek přihlížet k trvalé aktualizaci akčního plánu 

České republiky týkajícího se dusičnanů (38. bod odůvodnění). 

 Existence potřeby státního zásahu: podle bodu 55 pokynů se Komise domnívá, že 

trh nepřináší bez státního zásahu očekávané výsledky v případě opatření podpory, 

která splňují specifické podmínky stanovené v části II těchto pokynů. Tento režim 
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podpory splňuje podmínky oddílu 1.1.5.2 části II pokynů. Podporu je proto nutné 

považovat za nezbytnou k dosažení cílů společného zájmu. 

 Podpora je přiměřená: podle bodu 57 pokynů má Komise za to, že podpora 

poskytnutá v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech, která 

splňuje specifické podmínky vyplývající z příslušných oddílů části II těchto 

pokynů, představuje vhodný nástroj politiky. Navrhovaný režim splňuje 

předmětná platná kritéria stanovená v části II pokynů, a proto je považován za 

vhodný nástroj politiky. České orgány dále vysvětlily, že některá podopatření 

schválená v rámci tohoto režimu podpory, která by mohla zajistit financování 

totožných opatření s opatřeními spolufinancovanými v rámci programu rozvoje 

venkova České republiky, tato opatření pouze doplňují. V souladu s bodem 59 

pokynů se zvolená forma podpory – přímé dotace – jeví jako nejvhodnější forma 

podpory. 

 Lze konstatovat, že podpora bude mít motivační účinek a je nezbytná: České 

orgány prokázaly, že stávající režim podpory bude mít motivační účinek pro 

zemědělské podniky, neboť podpoří vytváření lepších podmínek pro skot. Jak je 

popsáno v 41. bodě odůvodnění, příjemce musí předložit žádost o podporu před 

zahájením činností. Podmínka bodu 70 pokynů je proto splněna. Žádost musí 

obsahovat údaje upřesněné v bodě 71 pokynů. V souladu s bodem 72 pokynů a v 

zájmu posílení motivačního účinku podpory se od velkých podniků bude 

požadovat, aby předložily hypotetický srovnávací scénář. Po posouzení žádosti 

provede orgán poskytující podporu kontrolu věrohodnosti hypotetického 

srovnávacího scénáře a potvrdí, že podpora má požadovaný motivační účinek (43. 

a 44. bod odůvodnění). 

 Podpora je přiměřená: bude dodržena maximální výše plateb stanovená v oddíle 

1.1.5.2 pokynů. Maximální výši podpory vypočte poskytující orgán při jejím 

udělování. Způsobilé náklady budou podloženy jednoznačnými, konkrétními a 

aktuálními doklady. Pro účely výpočtu výše podpory a způsobilých nákladů se 

všechny použité číselné údaje uvádějí před srážkou daně nebo jiných poplatků. 

Daň z přidané hodnoty nebude pro poskytnutí podpory způsobilá. Podpora 

poskytnutá v rámci tohoto režimu může být proto považována za omezenou 

na minimum potřebné k dosažení společných cílů. Kritérium přiměřenosti lze 

proto považovat za splněné.  

 České orgány se dále zavázaly, že zajistí, že podpora poskytovaná v rámci tohoto 

režimu nebude kumulována s podporou obdrženou z jiných místních, 

regionálních, vnitrostátních nebo unijních zdrojů nebo podporou ad hoc na krytí 

totožných způsobilých nákladů (39. bod odůvodnění). 

 Zásada transparentnosti je dodržena: Česká republika se zavázala zveřejnit 

informace požadované podle bodu 128 pokynů ve lhůtě stanovené v bodě 131 

pokynů. V průběhu provádění tohoto režimu podpory bude proto transparentnost 

zajištěna. 

(64) Komise bere na vědomí, že v souladu s bodem 724 pokynů se české orgány 

zavázaly upravit závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které 

jsou předmětem této státní podpory v případě, že se změní příslušné závazné 

normy, které jdou nad rámec stávajících závazků (36. bod odůvodnění). 
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(65) Komise bere na vědomí, že v souladu s bodem 27 pokynů a podle ustálené 

judikatury se české orgány zavazují pozastavit výplatu oznámené podpory, 

jestliže má příjemce stále k dispozici dřívější nezákonnou podporu, která byla 

rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (ať v souvislosti s jednotlivou 

podporou, nebo režimem podpory), dokud tento příjemce nevrátí nebo nepřevede 

na vázaný účet celou částku nezákonné a neslučitelné podpory včetně příslušných 

úroků z vracené podpory (12. bod odůvodnění). 

(66) Komise bere rovněž na vědomí závazek českých orgánů, že podpora se nebude 

poskytovat podnikům v obtížích definovaných v bodě 35 odst. 15 pokynů (11. 

bod odůvodnění). 

(67) S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že všechny 

použitelné body pokynů jsou splněny. 

4. ZÁVĚR 

Komise se proto rozhodla nevznést proti předmětnému režimu podpory námitky, neboť 

je slučitelný s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 

Pokud jakákoliv část tohoto dopisu podléhá služebnímu tajemství dle sdělení Komise o 

profesním tajemství a neměla by být zveřejněna, informujte o tom Komisi do patnácti 

pracovních dnů od oznámení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v uvedené lhůtě 

odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas České republiky se zveřejněním 

plného znění tohoto dopisu. Pokud Česká republika požaduje, aby se na některé 

informace vztahovala povinnost zachovávat služební tajemství, označte, na které části se 

má tato povinnost vztahovat, a u každé části, kterou si nepřeje zveřejnit, uveďte příslušné 

důvody. 

Vaše žádost by měla být zaslána prostřednictvím zabezpečeného systému elektronické 

pošty Public Key Infrastructure (PKI) v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení Komise (ES) 

č. 794/20047 na adresu: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

         S úctou 

za Komisi 

 

 

Phil HOGAN 

člen Komise 

 
 

                                                 
7 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, 

s. 1). 
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