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INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2017
OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)
V Praze dne 10.4.2017

Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb., které bylo
v roce 2015 novelizováno nařízením vlády č. 113/2015 Sb., dále v roce 2016 nařízením vlády č.
62/2016 Sb. a nařízením vlády č. 17/2017 Sb. a č. 49/2017 Sb.
Změny a novinky pro rok 2017 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně.
Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 lze podat do 15. května 2017!
!! V dotačním roce 2017 žadatel provádí přípravu žádosti v aplikaci IZR. V předtiskové
aplikaci IZR je možné připravit předtisk pro žádost o dotaci na podopatření:
A) v chovu skotu – v IZR záložka „Dojnice DŽPZ“




Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

B) v chovu prasat – v IZR záložka „DŽPZ pro prasata“




Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
o Titul zlepšení životních podmínek pro prasničky
o Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice
Zvětšení plochy pro odstavená selata

Deklarace pro opatření Welfare probíhá v letošním roce pouze v IZR !!
Podání žádosti pak probíhá standardně jako u všech ostatních opatření JŽ přes Portál
farmáře.

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






je aktivním zemědělcem,
je zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má pouze
žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích),
ke dni podání žádosti chová minimálně 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci
vedené podle plemenářského zákona (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 zákona (v případě podání žádosti o dotaci na podopatření
zaměřené na chov prasat).
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2. OSVĚDČENÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ
V žádosti o dotaci žadatel k deklarovanému hospodářství uvede seznam trvalých objektů, u nichž
uvádí požadavek na zajištění Osvědčení vybraných parametrů zvolením možnosti „Ano“. Jestliže
žadatel uvedené nepožaduje, tak zvolí možnost „Ne“. (kolonka Změna od posl. žádosti)
Požadavek na zajištění osvědčení vybraných parametrů není potřeba, pokud:



žádost o dotaci bude podána pouze na podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu
prasat;
žádost o dotaci bude podána na stejná podopatření, stejná hospodářství a stejné objekty,
které byly deklarovány v dotační žádosti pro rok 2015/2016 a oproti roku 2015/2016
nedošlo ke změnám ve způsobu ustájení, v rozměrech výběhu pro suchostojné krávy,
v počtu lehacích míst, změny plochy pro odstavená selata.

3. DEKLARACE ŽÁDOSTI
Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace deklaruje:


registrační čísla hospodářství, na kterých plní podmínky vybraného podopatření po
celou dobu závazku (neplatí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření zajištění
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy),



registrační čísla hospodářství, na kterých budou suchostojné krávy chovány
v průběhu retenčního období a registrační čísla hospodářství, na kterých bude plněna
podmínka výběhu pro suchostojné krávy po celou dobu závazku (platí v případě podání
žádosti o dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy),



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



identifikační čísla dojnic chovaných na deklarovaném 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 deklarovaném hospodářství, u kterých připadne
doba porodu na období od 1. července do 30. listopadu kalendářního roku, za který má
být dotace poskytnuta 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 deklarovaném 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 deklarovaném hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci na titul zlepšení
životních podmínek pro prasnice),



průměrný počet odstavených selat za retenční období na deklarovaném
hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v případě
podání žádosti o dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata),
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chemickou nebo biologickou metodu regulace nežádoucího hmyzu pro každý
deklarovaný trvalý 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).

Žadatel může deklarovat pouze trvalý objekt, kterým se rozumí stavba nebo jiné zařízení
se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužícími pro chov zvířat.

4. PODMÍNKY OPATŘENÍ
Společné podmínky pro všechna podopatření welfare:








nelze žádat na hospodářství zařazené v systému ekologického zemědělství,
dojnice a suchostojné krávy jsou na hospodářstvích chovány ve stájích s technologií
volného ustájení,
jsou dodržována pravidla podmíněnosti uvedené v nařízení č. 48/2017 Sb.,
žadatel chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování
nepovoleným způsobem. Tato podmínka je rozšířena o vyjmenovaná ustanovení týkající
se chovu hospodářských zvířat (uvedených příloze č. 8 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.).
Tato podmínka musí být dodržována i v rámci jiných kontrol (národní kontroly, Cross
Compliance, atd.) na deklarovaných i nedeklarovaných hospodářstvích žadatele.
žadatel plní podmínky opatření welfare 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 podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, kdy je
rozhodné období stanoveno od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního roku
a titulu zlepšení životních podmínek pro prasničky, kdy rozhodným obdobím je celá doba
závazku (tj. od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace
poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářní roku).

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic



žadatel chová po celou dobu závazku na každém deklarovaném hospodářství minimálně
5 VDJ dojnic,
zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru a to tak, že
 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 po celou dobu závazku na každém deklarovaném hospodářství minimálně
5 VDJ dojnic,
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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.
provádí dezinsekci ve všech trvalých objektech
při provádění dezinsekce mohou žadatelé snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků,
má-li přípravek dobu účinnosti nad 30 dnů:
 v případě použití chemické metody provede alespoň 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. Žadatel je
povinen použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv;
 v případě použití biologické metody provede celkově 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.
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 75 m2).

Žadatelům je umožněna likvidace obalů od jím aplikovaných chemických přípravků nebo
biologických materiálů pověřenou osobou podle zákona č. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, při předložení potvrzení s vyjmenovanými náležitostmi
(jméno a příjmení/název žadatele, reg. č. hospodářství, číslo objektu, kódové označení obalů,
množství obalů a jejich obsah, název dezinsekčního přípravu, identifikace pověřené osoby).
Na stavebně oddělených porodnách není požadována úprava podestýlky přípravkem
s obsahem vápence, pH zde nebude kontrolováno.
Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy





žadatel chová po celou dobu závazku na hospodářství s deklarovaným výběhem
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.

Doba retenčního období je zkrácena na období od 1. června do 30. listopadu, doba otelení
suchostojné krávy je stanovena na období 01. července až 30. listopadu.
Pokud se suchostojná kráva otelí po retenčním období v termínu od 1.12. – 15.12. je žadateli
poskytnuta dotace se sníženou sazbou o 10 %/1 VDJ oproti standardní sazbě 63 EUR/VDJ. Podmínka
výběhu může být plněna na alespoň jednom vybraném deklarovaném hospodářství, do žádosti
jsou však deklarovány všechna hospodářství, na kterých budou suchostojné krávy po dobu
retenčního období chovány.
Pokud suchostojná kráva již splnila podmínku stání ve stáji s výběhem a otelila se
v požadovaném termínu a je odsunuta z deklarovaných hospodářství, je možné ji nahradit
zvířetem, které je dojnicí. Pokud podmínka stání ve stáji s výběhem před dnem nahrazení nebyla
splněna, je nutno nahradit původní zvíře jinou suchostojnou krávou, která tyto podmínky
v retenčním období na deklarovaném hospodářství již splnila nebo je splní po datu nahrazení.
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Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Titul zlepšení životních podmínek pro prasničky
 žadatel chová po celou dobu závazku na každém deklarovaném hospodářství minimálně
1 VDJ prasniček,
 provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 dní,
přičemž staří zvířete se počítá ode dne následujícího po dni jeho narození,
 vede evidenci o zapouštění prasniček,
 eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence.
Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice
 žadatel chová po celou dobu závazku na každém deklarovaném hospodářství minimálně
3 VDJ prasnic,
 provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová
prasnice, účinnou desinfekci v rámci turnusového provoz s následným ponecháním
ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně 24 hodin,
 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,
 eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence.
Žadatel je povinen v rámci turnusového provozu provádět účinnou desinfekci na všech
porodnách prasnic, které musí být stavebně odděleny.

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata





žadatel chová po celou dobu závazku na každém deklarovaném hospodářství minimálně
1 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
evidence.

Žadatel v žádosti o dotaci deklaruje průměrný počet selat za retenční období. Dotace bude
vyplacena na průměrný počet zjištěných odstavených selat za retenční období na uvedeném
hospodářství splňující podmínky tohoto podopatření. Průměrný počet odstavených selat se
stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za retenční
období, který bude základem pro stanovení dotace za retenční období.
Za porušení podmínky se nepovažuje snížení počtu pod 1 VDJ trvající nejvýše 10 po
sobě jdoucích kalendářních dnů.
Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 byl zvýšen z 3 ks na 15 ks odstavených selat.

5. NAHRAZOVÁNÍ DOJNIC
Žadatel již nemusí podávat oznámení o náhradě deklarovaných zvířat, převádí-li dojnice mezi
deklarovanými hospodářstvími.
Podání náhradových žádostí je požadováno např. v případě odsunu deklarovaných dojnic
z deklarovaných hospodářství na hospodářství neuvedené v žádosti o poskytnutí dotace.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

5z7

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

Pokud suchostojná kráva již splnila podmínku stání ve stáji s výběhem a otelila se
v požadovaném termínu a je odsunuta z deklarovaných hospodářství, je možné ji nahradit
zvířetem, které je dojnicí. Pokud podmínka stání ve stáji s výběhem před dnem nahrazení nebyla
splněna, je nutno nahradit původní zvíře jinou suchostojnou krávou, která tyto podmínky již
v retenčním období na deklarovaném hospodářství již splnila nebo je splní po datu nahrazení.
Z povinnosti hlášení nahrazování dojnic se vyjímá účast na svodu, který trvá nejdéle 10 dnů
(svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě
a k určenému účelu, tedy např. výstavy hospodářských zvířat). Je nezbytné kontaktovat
příslušné regionální pracoviště SZIF a písemně doložit seznam dojnic, které se svodu účastnily,
včetně čísla hospodářství a termínu, ve kterém se svod konal. V opačném případě nebude možné
svod uznat a dojnice nebude způsobilá pro poskytnutí podpory. Vztahuje se k podopatření
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu
dojnic a podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.

Termín posledního možného hlášení nahrazení dojnic je do 31. března roku
následujícího po roku podání žádosti o dotaci.

6. ZMĚNA SANKCE ZA POZDNÍ PODÁNÍ MĚSÍČNÍCH HLÁŠENÍ O DENNÍCH STAVECH
PRASAT DO INTEGROVANÉHO ZEM. REGISTRU
V případě, že žadatel nezasílá hlášení v daném termínu, Fond mu na uvedený titul/podopatření
v rámci daného hospodářství neposkytne nebo sníží dotaci, a to následovně:
 snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1krát hlášení do 20. dne následujícího
měsíce,
 snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2krát hlášení do 20. dne následujícího
měsíce,
 snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3krát hlášení do 20. dne následujícího
měsíce, nebo
 neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a vícekrát hlášení do 20. dne
následujícího měsíce,
 neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal minimálně jedno z celkového počtu
hlášení, a to nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, vůbec.

7. ZMĚNA FORMULÁŘŮ EVIDENCÍ
Evidence pro jednotlivá podopatření je možné vést elektronicky. Podoba evidencí není striktně
stanovena, evidence však musí obsahovat předepsané náležitosti. Nově se evidence
nepodepisují po každém provedeném úkonu, povinnost vést evidenci průběžně (nejpozději
následující den po provedeném úkonu) však zůstala zachována! Nově je do evidence doplněna
kolonka „Datum zápisu“.
U titulu Zlepšení životních podmínek pro prasnice se nově do evidence píše i hodina naskladnění
turnusu a hodina provedení desinfekce.
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8. PŘEPOČÍTAVACÍ 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 nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

Prasničky a prasnice

0,50

Selata

0,03

Ostatní prasata

0,30

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne
následujícího po dni narození.

9. DEFINICE JEDNOLTIVÝCH KATEGORIÍ ZVÍŘAT PRO ÚČELY DOTAČNÍHO TITULU
WELFARE
- suchostojná kráva - kráva chovaná s tržní produkcí mléka, která je březí a nachází se
v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti.
- prasnička - dospělá samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti.
- odstavené sele - sele ode dne jeho odstavu do 40 dnů po tomto odstavu.

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem
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