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Nejčastěji kladené dotazy pro opatření WELFARE
V Praze dne 7. dubna 2022
číslo

OTÁZKA

ODPOVĚĎ

1.

Ano, Osvědčení parametrů je prováděno u všech žadatelů, kteří si v Jednotné
žádosti u trvalých objektů zvolili možnost „Ano“ (požadavek na zajištění
Osvědčení, protože došlo ke změně – ve způsobu ustájení či změnám rozměrů
výběhu pro suchostojné krávy). Osvědčení se nevyhotoví u těch trvalých objektů,
Bude SVS v rámci Osvědčení parametrů navštěvovat
u kterých byla zvolena možnost „Ne“. Dále se pak požadavek na osvědčení
všechny žadatele?
nevyhotoví u žadatelů, kteří si požádají pouze na podopatření Zlepšení životních
podmínek v chovu prasat (prasničky a prasnice). Žadatelům, kteří si v určitém
roce požádají na stejná podopatření, stejná hospodářství a stejné objekty, bude
platit poslední Osvědčení vyhotovené k dotační žádosti v předchozích letech.

2.

Co musí udělat žadatel v případě, že mu dojnice uhyne?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Jedná-li se o úhyn nezaviněný žadatelem, může žadatel podat ohlášení vyšší
moci, kterým bude úhyn pardonován. Ohlášení vyšší moci se podává Fondu
do 10 dnů ode dne, kdy tak žadatel může učinit.
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3.

Pro účely dotačního titulu Zlepšení životních podmínek pro prasničky musí být
prasničky individuálně označeny, způsob značení a volba označení je ponechána
na žadateli. Prasnička musí být označena tak, aby inspektoři při kontrole na místě
Co přesně je myšleno individuálním označením prasniček? dokázali jednoznačně určit, o jakou prasničku se jedná (prasničky musí být
Prasata se označují číslem hospodářství (narození). Jakým vzájemně odlišitelné). Toto označení prasničky bude žadatel uvádět do Evidence
způsobem tedy musí být prasničky mimo zákonem dané o zapouštění prasniček a při Hlášení stavu prasat do integrovaného
označení vedeny?
zemědělského registru (jedná se o odlišné hlášení oproti povinnému hlášení
prasat a prasnic, které vychází z plemenářského zákona č. 154/2000 Sb.
a vyhlášky č. 136/2004 Sb.). Žadatel může zvolit libovolné alfanumerické
označení či například použít číslo čipu, kterým je prasnička očipována.

4.

Do kdy může žadatel podat žádost na změnu deklarace?

Žadatel by měl podávat změnové žádosti neprodleně, i z důvodu případné
kontroly na místě. Po kontrole na místě již žadatel nemůže provádět změny,
pokud byl při kontrole na místě zjištěn nesoulad. Změny v deklaraci může žadatel
provádět až do vydání rozhodnutí o dotaci.

5.

Dotaz k § 10 odst. 2 písm. e) NV DŽPZ – musí žadatel
nastýlat slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s
obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH
podestýlky v hodnotě minimálně 8,5 (např. když má
ultramoderní stáj s matracemi)?

Ano, tato podmínka se vztahuje na všechny žadatele, kteří si vyberou
podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic. Žadatel musí plnit tuto
podmínku ve všech objektech/stájích deklarovaného hospodářství, které využívá
pro chov dojnic.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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6.

7.

8.

Ne, kombinace obou opatření je možná, bez vzájemné podmíněnosti. Pro každé
Existuje souvislost a vzájemná podmíněnost podpory na
opatření jsou vydefinovány samostatné podmínky a při splnění všech podmínek
chov krav s tržní produkcí mléka a podpory na welfare?
mu může být poskytnuta dotace na obě opatření.

NV zavazuje žadatele k plnění podmínek po celou dobu RO, tj. od 1.6. roku
Chovatel zvažuje ukončení chovu prasat v průběhu roku –
podání žádosti do posledního dne měsíce února roku následujícího. Pokud žadatel
listopad, prosinec. NV ho zavazuje, že musí plnit podmínky
nebude plnit podmínky po celou dobu RO, ale např. pouze do prosince, dotace
welfare v retenčním období. Bude takovému žadateli dotace
mu nebude poskytnuta. Možnou variantou je převedení obchodního závodu
poskytnuta? Po dobu chovu podmínky plnit bude.
na nabyvatele, kdy při dodržení podmínek převodu a opatření DŽPZ by mohla
být dotace poskytnuta nabyvateli.

V případě použití biologické metody regulace nežádoucího hmyzu provádí žadatel
alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu, a to dvakrát v průběhu
každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného
kalendářního roku. Biologický materiál představují parazitické vosičky rodu
Jak často musím nasazovat biologický materiál u
Spalangia, Muscidifurax a Nasonia a parazitické mouchy rodu Ophyra. Při
podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,
podávání žádosti musí žadatel pro příslušný trvalý objekt vybrat vždy pouze 1
jaký materiál mohu použít a mohu metody regulace
metodu regulace nežádoucího hmyzu, přičemž pro každý trvalý objekt
nežádoucího hmyzu kombinovat?
na hospodářství může být zvolena jiná metoda. Žadatel následně plní podmínky
v příslušném trvalém objektu podle deklarace na žádosti, přičemž v případě
potřeby může použít v rámci jednoho trvalého objektu i druhou metodu jako
podpůrnou, ovšem s přihlédnutím k jejich možnému vzájemnému ovlivnění.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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9.

10.

1) Při zakreslování objektů v evidenci objektů dle § 3aa zákona 252/1997 Sb.
o zemědělství, na objekty nenahlížíme z hlediska tvaru budovy. Je vždy důležité
posoudit, zda je celá budova využívána pro chov zvířat, nebo pouze některá
z jejích částí (např. část budovy tvoří obytné prostory, sklady, garáže, dílny
apod.). V takovém případě je třeba do evidence objektů zakreslit pouze tu část
budovy, kde jsou chována zvířata.
2) Zvláštním případem je situace, kdy se jedná o systém hal propojených
Jak mají být správně zakresleny v Evidenci umístění manipulační chodbou (typicky velkokapacitní vepříny a drůbežárny). V tomto
provozoven budovy ve tvaru L, H a U? Mohou být nefunkční případě zakreslujeme jednotlivé haly odděleně, nikoli celý komplex jako jeden
části budov nebo části budov, kterou jsou pronajímány objekt.
3) Zároveň však není nutné řešit malé pracovní prostory, které jsou součástí
jinému subjektu odděleny?
takového objektu, v praxi to znamená, že v případě kravína K96, nebo K174
nebudeme
oddělovat
přípravnu
nebo
technické
místnosti.
4) V případě pronájmu části objektu záleží, za jakým účelem byl pronajat.
a. Pokud je účelem pronájmu chov zvířat jiným chovatelem, jedná se o typický
případ, kdy jsou v rámci jednoho objektu evidována dvě hospodářství, a v tomto
případě
se
objekt
nedělí
(budova
je
zakreslena
celá).
b. Jiný případ je, pokud je část objektu pronajata k jiným účelům než chovu
zvířat. V takovém případě v souladu s postupem 1) je jako objekt zakreslena
pouze část budovy, kde jsou chována zvířata.

Jak žadatel určí průměrný počet zjištěných odstavených Žadatel si určí aritmetický průměr celkového počtu odstavených selat za celé
selat za retenční období?
retenční období, tj. za každý den.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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11. Jaká kritéria musí splňovat výběh pro suchostojné krávy?

Pro účely podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy se
výběhem rozumí ohraničená venkovní plocha nebo díl půdního bloku podle
evidence využití půdy podle § 3a zákona o zemědělství, v přímé návaznosti
objektu využívaného pro chov suchostojných krav. Výběhem tak nemusí být
pouze travní porost, ale např. i zpevněná plocha. Minimální rozměr výběhu činí
5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře
ve výběhu. Žadatel má dále povinnost nastýlat slámou ve výběhu tak, aby plocha
v přímé návaznosti objektu využívaného pro chov suchostojných krav byla
nastlána v minimálním rozměru 5 m 2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné
evidované hospodářské zvíře.

Žadatel je povinen použít přípravky uvedené v registru biocidních přípravků
databáze CHLAP Ministerstva zdravotnictví oznámené podle § 13 zákona
č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých
souvisejících
zákonů
(zákon
o
biocidech)
na
internetové
adrese
Jaké chemické přípravky mohou použít pro regulaci https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/Biocid. Žadatel může snížit
12. nežádoucího hmyzu u podopatření Zlepšení stájového četnost aplikací dezinsekčních přípravků, má-li přípravek dobu účinnosti nad 30
prostředí v chovu dojnic a jak často je musím aplikovat?
dnů. Žadatel je tedy povinen provést 4 aplikace chemického přípravku s dobou
účinnosti do 30 dnů včetně, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc
v období od 1. června do 30. září; anebo provede alespoň 1 aplikaci chemického
přípravku s dobou účinnosti delší než 30 dnů v průběhu každých dvou
kalendářních měsíců v období od 1. června do 30. září.
Za pověřenou osobu se považuje osoba dle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání. Jedná se tedy o osobu, která od chovatele prasat
Jaké školení musí mít pověřená osoba, která má prasnicím
obdržela pokyny a poučení o péči o prasata, nebo se zúčastnila kurzu k péči
13.
kontrolovat a ošetřovat spárky?
o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata, organizovaného
školicím pracovištěm.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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Žadatelům je umožněna likvidace prostřednictvím pověřené osoby dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, předložením
Jakým způsobem je umožněna likvidace obalů aplikovaných potvrzením, které bude obsahovat veškeré vyjmenované náležitosti - jméno
14.
chemických přípravků nebo biologických materiálů?
a příjmení/název žadatele, reg. č. hospodářství, číslo trvalého objektu, kódové
označení obalů, množství obalů a jejich obsah, název dezinsekčního přípravu,
identifikace pověřené osoby.
Ano, výběhem u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Je možné považovat za přístup do výběhu u podopatření pro se rozumí ohraničená venkovní plocha nebo díl půdního bloku v LPIS (tedy
15.
suchostojné krávy i pobyt krav na pastvině?
i pastvina). Suchostojné krávy by měly mít neomezený přístup jak na pastvinu,
tak do budovy, ve které jsou chovány.

16. Je možné vést evidence pro opatření welfare elektronicky?

Ano je to možné. Podoba evidencí není striktně stanovena, ale musí obsahovat
veškeré předepsané náležitosti. Evidence nemusí podepisovat po každém
provedeném úkonu. Žadatel má však povinnost vést evidenci průběžně
(nejpozději následující den po provedeném úkonu). Nově je zde doplněna
kolonka "DATUM ZÁPISU".

Ano. Pokud odsun dojnice na výstavu trvá nejdéle 10 po sobě jdoucích dnů. Je
však nezbytné kontaktovat příslušné regionální pracoviště SZIF a písemně doložit
Je pobyt deklarované dojnice na svodu, tj. soustředění
seznam dojnic, které se svodu účastnily, včetně čísla hospodářství a termínu, ve
hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a
kterém se svod konal. V opačném případě nebude možné svod uznat a dojnice
17.
k určenému účelu (tedy např. výstavy hospodářských zvířat)
nebude způsobilá pro poskytnutí podpory. Vztahuje se k podopatření Zvětšení
pardonován?
lehacího prostoru v chovu dojnic, podopatření Zlepšení stájového prostředí
v chovu dojnic a podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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18. Je potřeba rozkreslovat objekt na jednotlivé stáje?

Ne, zakreslují se pouze jednotlivé budovy.

Je potřeba u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro Ne, tyto prostory nemusí být nastlány slámou. V případě, že však nastlány
19. suchostojné krávy nastýlat slámu i ve spojovacích budou, započítají se do požadované výměry nastlané plochy - tj. 5m2 na jednu
koridorech stáje a výběhu / na přístupové cestě na pastvinu? suchostojnou krávu.

Ano. V Evidenci umístění provozoven se zakresluje zvlášť každý jednotlivý objekt
Je potřeba velké stavby v Evidenci umístění provozoven (budova). Př.: chovatel má vedle sebe postaveny tři kravíny - v Evidenci umístění
20.
rozkreslovat?
provozoven bude každý kravín zakreslen zvlášť pod vlastním identifikačním
číslem.
Ne, výběhy nejsou zakreslovány. V případě, že výběhem je ohraničená venkovní
plocha, žadatel tuto plochu nedeklaruje a její rozměr bude zjištěn SVS
Je potřeba výběh pro suchostojné krávy zakreslovat do při vyhotovení Osvědčení parametrů. V případě, že výběhem je díl půdního bloku
21.
z LPIS, žadatel deklaruje číslo DPB v žádosti - jeho rozměr v LPIS odpovídá
LPIS?
rozměru výběhu (předpokládá se, že výběh je na celém DPB).

Je žadatel povinen uchovávat obaly u podopatření Zlepšení
stájového prostředí v chovu dojnic v případě, že aplikaci
22.
přípravků na regulaci nežádoucího hmyzu bude provádět
odborná firma?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Povinnost uchovávat obaly se vztahuje jen na případy, kdy bude přípravky
aplikovat sám žadatel. V případě aplikace formou služeb žadatel uchovává pouze
daňové či účetní doklady (faktury, apod.). Z těchto dokladů by mělo být patrno,
na jakém hospodářství, případně trvalého objektu, byly přípravky aplikovány
(např. formou poznámky na faktuře či dodacím listu apod.). Žádoucí je vést
doklady jasně a srozumitelně.
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23. Je žadateli umožněna likvidace obalů pověřenou osobou?

Ano. Žadateli je umožněna likvidace obalů od jím aplikovaných chemických
a biologických materiálů prostřednictvím pověřené osoby, a to na základě zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Potvrzení
musí při předložení obsahovat tyto náležitosti - jméno a příjmení/název žadatele,
reg. č. hospodářství, číslo trvalého objektu, kódové označení obalů, množství
obalů a jejich obsah, název dezinsekčního přípravu, identifikace pověřené osoby.

Žadatel v jednotné žádosti zaškrtne, že žádá o zajištění Osvědčení vybraných
parametrů u daného trvalého objektu (výjimkou je podopatření Zlepšení
životních podmínek v chovu prasat, pro které nebude Osvědčení vyhotovováno).
Osvědčení vybraných parametrů bude provádět Státní veterinární správa
prostřednictvím inspektorů Krajské veterinární správy dle územní působnosti
podle hospodářství deklarovaných v žádosti o poskytnutí dotace. Osvědčení bude
Kdo, kdy a jak bude vydávat osvědčení u vybraných vyhotovováno v průběhu celého RO (tj. od 1.6. roku podání žádosti do posledního
24.
parametrů (§7)?
dne měsíce února následujícího roku), přičemž se NEJEDNÁ o "klasickou"
kontrolu na místě. Osvědčení s potvrzenými parametry bude SVS předávat přímo
Fondu. Osvědčení s potvrzenými parametry bude SZIF využívat při správní
kontrole pro daná podopatření a bude sloužit k vyhodnocení podmínek
způsobilosti jednotlivých podopatření (vyjma podopatření Zlepšení životních
podmínek v chovu prasat). Případná zjištění tak budou promítnuta do Rozhodnutí
o dotaci (Osvědčení žadatelům vydávána nebudou).
25.

Kolik podopatření si mohu zvolit v žádosti o dotaci Výběr podopatření závisí na žadateli a není ničím omezen. Žadatel si do žádosti
na opatření dobré životní podmínky zvířat?
může vybrat všechna podopatření, u kterých bude plnit podmínky.

26. Lze jeden objekt uvádět ve více podopatření welfare?
27.

Ano, lze. Žadatel může na jednom objektu plnit podmínky více podopatření.

Musí být sekce, ve kterých probíhá turnusový provoz prasnic Ano, aby byla možná úplná a účinná dezinfekce jednotlivých sekcí bez
na porodnách, stavebně odděleny?
negativního dopadu této dezinfekce na zvířata v ostatních sekcích.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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Musí se u podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu
Ne. Pokud je prostor pro porodnu jednoznačně vyčleněn, nemusí se podestýlka
28. dojnic obohacovat podestýlka o přípravek s obsahem
přípravkem s obsahem vápence upravovat.
vápence i na porodnách?
Ne. Žadatel do žádosti uvádí přesné počty zvířat v ks a tou pouze v případě
Musí žadatel uvádět do žádosti počet zvířat přepočtený
podopatření zaměřených do chovu prasat. Jejich přepočet na VDJ pro výpočet
29.
na VDJ?
dotace provede až Fond.
Může u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro
Pro účely podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy musí
30. suchostojné krávy žadatel nastýlat ve výběhu i separátem?
žadatel ve výběhu nastýlat pouze slámou.
Nebo musí použít výhradně slámu?
Ne, pro účely podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic musí
Může žadatel místo slámy a separátu u podopatření Zlepšení žadatel použít na podestýlku pouze vyjmenované materiály, a to slámu
31.
stájového prostředí nastýlat senem?
a separát. Výjimkou jsou stavebně oddělené porodny, na nichž není požadována
úprava podestýlky s obsahem vápence, pH zde nebude kontrolováno.
Zamítnutí dotace na opatření Dobré životní podmínky zvířat nemá vliv na ostatní
opatření v Jednotné žádosti. Samozřejmě ale existují podmínky, které jsou
Ovlivní zamítnutí dotace na opatření welfare výplatu jiných
společné pro více opatření Jednotné žádosti (např. kontrola podmíněnosti – cross
32.
dotačních titulů Jednotné žádosti?
compliance) – případné zjištění porušení podmínky, která je společná, má dopad
i na ostatní opatření, ke kterým se podmínka vztahuje.
Ne. Rozměr lehací plochy se vždy vztahuje ke konkrétnímu typu ustájení (kotce,
Plocha lehacího prostoru u podopatření Zvětšení lehacího
boxy, ...) a pro každý typ ustájení je v nařízení vydefinován jiný rozměr lehacího
33.
prostoru je počítána z průměru celé stáje?
prostoru na jednu dojnici, který musí žadatel dodržet.
34.

U podopatření Zlepšení stájového prostředí musí žadatel Ne. Aplikaci přípravku s obsahem vápence je možno ověřit změřením pH
uchovávat i obaly od vápna, kterým alkalizuje podestýlku? podestýlky (minimální hodnota pH podestýlky musí být 8,5).

35.

Uvádí žadatel u podopatření zaměřených do chovu prasat
Ne. Žadatel do žádosti deklaruje počet zvířat za celé hospodářství (provozovnu).
počty zvířat v jednotlivých halách?

Pokud byly hlášeny změny parametrů ustájení v rámci osvědčení (změny
V jaké lhůtě musí být hlášeny změny parametrů ustájení způsobu ustájení nebo změny rozměrů výběhu pro suchostojné krávy v průběhu
36.
v rámci osvědčení?
doby závazku) hlásí se nejméně 30 dnů před dnem provedením změny, pokud
doposud žadatel osvědčení pro daný objekt nemá.
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V případe podopatření Zajištění přístupu do výběhu
Ano, v případě opatření welfare se nesleduje kultura výběhu - výběh může být
37. pro suchostojné krávy - je-li výběhem pastvina (DPB) zpevněný i nezpevněný.
může být na pastvině i kultura G?
V případě podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu
dojnic jsou ve stáji chovány (ustájeny) i vysokobřezí jalovice
38. cca měsíc před očekávaným termínem porodu. Počítá se
min. plocha lehacího prostoru i na tyto jalovice, nebo pouze
na dojnice?

Minimální plocha lehacího prostoru je počítána pouze pro dojnice (tj. krávy, které
jsou matkou a jsou chovány v systému s tržní produkcí mléka). Pokud by ovšem
kontrola na místě zjistila v boxu/kotci s dojnicí i jiné zvíře (které by dojnici
vlastně ubíralo místo), bude s tímto zvířetem při ověřování dodržení podmínky
min. plochy lehacího prostoru kalkulováno.

39. Odkdy se počítá stáří zapuštění prasničky?

Stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni jejího narození.
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