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Stanovisko 
    
    

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 

113/2015 Sb. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

I. Úvod: 
  

Dle předkladatele je hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády reagovat na 
nezbytnost zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy v nařízení vlády a řešit odstranění 
nedostatků v procesu administrace, které ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti 
s administrací žádostí v roce 2015.  

Návrh je legislativně-technického charakteru. Forma nařízení vlády je vyžadována, protože se 
jedná o plošné dotace nárokového charakteru. 

 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Na svém jednání dne  29. 1. 2016 Komise pro hodnocení dopadů regulace uvedla následující 
připomínky: 
 
Identifikace problému a varianty řešení 
 
Předkladatel v novele nařízení  zpřesňuje (či mění?)  podmínky pro poskytnutí dotace: 

- žadatelům je umožněno snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků při použití 
chemických přípravků s delší dobou účinnosti, 

- jsou umožněny přesuny zvířat mezi jednotlivými hospodářstvími žadatele, 
- zvyšuje se sazba v podopatření pro dojnice - zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy a v podopatření zvětšení plochy pro odstavená selat. 
 
Předkladatel neuvádí, zda se jedná o změny s cílem zlepšení dobrých životních podmínek 
zvířat či změny vedoucí k pouhému zpřesnění administrativních podkladů. Pokud má změna 
za cíl zlepšení podmínek zvířat, bude mít určitý dopad na podnikání žadatele i podmínky zvířat. 
 
Předkladatel pracuje se dvěma formálními variantami: 1 - současný stav a 2 - navrhovaná novela. 
Nejedná se tedy o konkrétní varianty řešení problému. Vzhledem k charakteru předkladu lze toto 
řešení akceptovat. 
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Dopady - náklady a přínosy 
Dle předkladatele návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty. 
Předkladatel by se však měl zabývat i dopady na podnikatelskou sféru (potenciální 
žadatele) a přínos pro zlepšení podmínek zvířat.  Měl by uvést alespoň základní informace o 
alokovaném rozpočtu a absorpční kapacitě žadatelů (tedy ve vazbě na předpokládaný počet 
žadatelů) - k tomu může využít údaje za rok 2015. 
 
Konzultační proces proběhl nad rámec povinných připomínkových míst. 
 
Předkladatel ve svém Odůvodnění  následně hodnocení dopadů regulace ve smyslu výše 
uvedených připomínek dopracoval. 
 
 
III. Závěr:  
 
Komise po dopracován předložené hodnocení dopadů přijímá. 
 

 

 

 

Vypracoval:  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

  Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D. 
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