Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace pro žadatele - SZP 2015
OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní
podmínky zvířat.
Toto opatření je cíleno do chovu prasat a chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí
mléka. Konkrétně jsou podporována tato podopatření a tituly:
 podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému
s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu
dojnic“);
 podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému
s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu
dojnic“);
 podopatření zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní
produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před
ukončením březosti (dále jen „podopatření zajištění přístupu do výběhu pro
suchostojné krávy“);
 podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat
 titul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do
ukončení první březosti (dále jen „prasničky“),
 titul zlepšení životních podmínek pro prasnice;
 podopatření zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich
odstavu do 40 dní po tomto odstavu (dále jen „podopatření zvětšení plochy pro
odstavená selata“).

1. DEFINICE ŽADATELE
Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která:







je aktivním zemědělcem, shodně jako v případě opatření pro přímé platby, v souladu
s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
je zemědělským podnikatelem podle § 2e až § 2 ha zákona o zemědělství1 nebo
organizační složkou státu,
ke dni podání žádosti chová minimálně 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci
vedené podle plemenářského zákona 2 (v případě podání žádosti o dotaci na podopatření
zaměřené na chov dojnic),
ke dni podání žádosti chová minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci
vedené podle plemenářského zákona2 (v případě podání žádosti o dotaci na podopatření
zaměřené na chov prasat).

1 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
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.
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2. DEKLARACE ŽÁDOSTI
Žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím Jednotné žádosti do 15.
května příslušného kalendářního roku. Na žádosti žadatel vyznačí požadavek na zajištění
Osvědčení vybraných parametrů tohoto opatření a vybere jednotlivá podopatření.
Zajištění Osvědčení není třeba, pokud žádost o dotaci bude podána pouze na podopatření
zlepšení životních podmínek v chovu prasat - bližší podmínky k úkonu Osvědčení budou
popsány v další Informaci pro žadatele.
Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace deklaruje:


registrační čísla hospodářství, na kterých plní podmínky vybraného podopatření po
celou dobu závazku,



čísla všech objektů podle § 3aa zákona o zemědělství1, které žadatel využívá pro
chov deklarovaných zvířat po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému
hospodářství,



identifikační čísla dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude
žadatel plnit podmínky vybraného podopatření v retenčním období (platí v případě
podání žádosti o dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a
podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic),



identifikační čísla dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne
doba porodu na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být
dotace poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního roku a u kterých bude
žadatel plnit podmínky vybraného podopatření v retenčním období (platí v případě
podání žádosti o dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy),



počet prasniček zapouštěných na uvedeném hospodářství během doby závazku, u
kterých bude žadatel plnit podmínky během doby závazku (platí v případě podání
žádosti o dotaci na titul zlepšení životních podmínek pro prasničky),



minimální denní počet prasnic na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci na titul
zlepšení životních podmínek pro prasnice),



minimální denní počet odstavených selat na uvedeném hospodářství, u kterých
bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci
na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata),



chemickou nebo biologickou metodu regulace nežádoucího hmyzu pro každý
deklarovaný objekt (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření zlepšení
stájového prostředí v chovu dojnic),



číslo DPB v případě, že výběhem je díl půdního bloku podle evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření
zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy).
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Evidence objektů
Evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat2 s výjimkou včel
(dále jen „evidence objektů“) je informačním systémem veřejné správy. Základní jednotkou
této evidence je objekt příslušející k hospodářství chovatele. Objekt představuje jednotlivou
stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata2 držena.
Přesné podmínky vztahující se k evidenci objektů stanovuje zákon o zemědělství 1. Zákon mimo
jiné ve své novele (č. 291/2009 Sb.) uložil všem chovatelům povinnost ohlásit umístění
objektu, který chovatelé využívají pro chov zvířat a který přísluší k hospodářství
registrovanému v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona 2, ve lhůtě 90 dnů ode
dne nabytí účinnosti této novely, tj. do 29.12.2009.
Chovatelé jsou povinni údaje v evidenci objektů aktualizovat, a to do 15 dnů ode dne
registrace nového hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona2, příp.
ode dne ukončení užívání objektu. Aktualizaci evidence objektů provádí Fond prostřednictvím
Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve AZV).
Údaje z evidence objektů bude Fond využívat pro příjem žádostí o poskytnutí dotace na
opatření dobré životní podmínky zvířat a pro jejich následnou administraci.
Pro bezproblémové podání žádosti o poskytnutí dotace na opatření dobré životní podmínky
zvířat a následné vyhodnocení podmínek jednotlivých podopatření proto Fond doporučuje
žadatelům provést včas v evidenci objektů případné úpravy.

3. PODMÍNKY OPATŘENÍ
Společné podmínky pro všechna podopatření:







nelze žádat na hospodářství zařazené v systému ekologického zemědělství,
dojnice a suchostojné krávy jsou chovány ve stájích s technologií volného ustájení,
jsou dodržována pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 nařízení č. 309/2014
Sb.,
žadatel chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo
usmrcování nepovoleným způsobem3,
žadatel plní podmínky opatření dobré životní podmínky zvířat po celou dobu závazku, tj. od
1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května
následujícího kalendářní roku,
rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých VDJ pro dotaci (dále jen „retenční období“)
je období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, s výjimkou titulu
zlepšení životních podmínek pro prasničky, kdy rozhodným obdobím je celá doba závazku.

Vybrané podmínky jednotlivých podopatření a titulů,
z deklarovaných hospodářství po celou dobu závazku:

které

žadatel

plní

na

každém

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru a to tak, že

3 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
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ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2/1 dojnici, v případě jednořadého uspořádání
boxů; 2,60 m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22
m2/1 dojnici v případě použití kombiboxů,
ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2/1 dojnici,
ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2/1 dojnici.

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech a to tak, že
 v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace
chemického přípravku, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc v období
od 1. června do 30. září, žadatel je povinen použít přípravky uvedené na
Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv, nebo
 v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení
biologického materiálu, a to s minimálním intervalem 14 dní v období od 1.
června do 30. září. Biologickým materiálem jsou parazitické vosičky rodu
Spalangia a Nasonia (dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu Muscidifurax
(dávka 200 ks za 14 dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka
9000 kukel na 1 m2),
 vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu,
 nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak,
aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5.
Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 zajistí suchostojným krávám v období 60 dní před ukončením březosti nepřetržitě
po dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu,
 vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu,
 nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla nastlána v
minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu.
Titul zlepšení životních podmínek pro prasničky
 žadatel chová minimálně 3 VDJ prasniček,
 provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 dní,
 vede evidenci o zapouštění prasniček,
 eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence2.
Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice
 žadatel chová minimálně 3 VDJ prasnic,
 provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová
prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí
(dále jen „turnusový provoz“) s následným ponecháním ustájovacího prostoru
prázdného po dobu minimálně jednoho dne,
 pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v
případě potřeby také jejich ošetření,
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vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků,
eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence2.

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata
 žadatel chová minimálně 3 VDJ odstavených selat,
 zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,
 označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata,
 vede evidenci odstavených selat,
 eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední
evidence2.
Další obecné podmínky opatření dobré životní podmínky zvířat:


u podopatření zaměřených na chov prasat zasílá žadatel elektronicky hlášení po celou
dobu závazku do integrovaného zemědělského registru s uvedením denních stavů
(počty) jednotlivých kategorií prasat (prasnic, prasniček, selat) vždy jednou za měsíc,
nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. U kategorie prasniček žadatel uvádí také
označení prasniček, datum jejich narození a datum zapuštění v měsíci, za který je
hlášení podáváno. Změny v hlášeních lze provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení
doby závazku.



nahrazení zvířat deklarovaných v žádosti o poskytnutí dotace provádí žadatel, bez
ztráty nároku na dotaci, v průběhu retenčního období. Nahrazení deklarovaného zvířete
jiným zvířetem z deklarovaného hospodářství musí být provedeno k jednomu dni.
Nahrazení nelze provádět u podopatření zaměřených na chov prasat.



v případě, že žadatel byl informován Fondem o záměru provést kontrolu na místě nebo
upozorněn na nesoulad v žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou případů vyšší moci a
mimořádných okolností, není možné zohlednit změny provedené u jednotlivých kusů
deklarovaných dojnic v ústřední evidenci2 nebo u počtu deklarovaných kusů prasnic,
prasniček a odstavených selat v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední
evidence2.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky:
Druh a kategorie hospodářských
zvířat

Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
(VDJ)

Skot ve věku nad 2 roky

1,00

Skot ve věku od 6 měsíců do 2 let
včetně

0,60

Prasničky a prasnice

0,50

Selata

0,03

Ostatní prasata

0,30
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