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INFORMACE PRO ŽADATELE  

OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ 

PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 2018 – UPŘESNĚNÍ 

PODMÍNEK PRO UZNÁNÍ OVM V PODOPATŘENÍ ZAJIŠTĚNÍ 

PŘÍSTUPU DO VÝBĚHU PRO SUCHOSTOJNÉ KRÁVY 
 

 

V Praze dne 25. října 2018  

 

V rámci všech podopatření Welfare se podávají Ohlášení vyšších moci (dále jen OVM) pouze 

na události, které se udály během jednotlivých retenčních období. U OVM je vždy 

zapotřebí vybrat všechna relevantní podopatření, na která se vyšší moc vztahuje, 

jelikož u neoznačených podopatření nebude vyšší moc zohledněna.    

U podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy:  

1) není nutné podávat OVM pro suchostojné krávy v případě, že tato kráva porodila 

tele/mrtvé tele/zmetala (o této události musí být dle § 35 vyhlášky č. 136/2004 Sb., 

záznam v IZR) v období od 1. července do 30. listopadu roku podání žádosti (dále 

jen retenční období) a současně měla, v období 60 dní před ukončením březosti, 

neomezený přístup do výběhu nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní. Toto platí 

i v případě, že po splnění výše uvedených podmínek došlo k úhynu/nucené porážce dané 

krávy;  

2) je OVM bezpředmětná v případě, že k dané události (předčasný porod, zmetání, úhyn, 

nucená porážka) dojde:  

a) před začátkem retenčního období (před 1. červnem roku podání žádosti);  

b) po konci retenčního období (od 1. prosince roku podání žádosti);  

c) v rámci retenčního období, avšak v období více jak 60-ti dní před 268. dnem březosti 

(stanoven jako první den pro tzv. „normální porod“). 

 

Nejčastější případy OVM, které mohou nastat v rámci podopatření Zajištění přístupu do výběhu 

pro suchostojné krávy, jsou uvedeny v následující tabulce. 

Popis situace Záznam v IZR o 

porodu/zmetání/ 

mrtvě narozeném 

teleti 

Doklady od 

žadatele 

Uznání vyšší 

moci 

ANO/NE 

Dojnice v období od 1.6.2018 – 

30.11.2018 předčasně porodí 

/zmetá/porodí mrtvé tele 

(před 268. dnem březosti). Dojnice 

je např. od února březí, termín 

porodu je předpokládaný v období 

od 1.7.2018 – 30.11.2018. 

V IZR bude 

záznam. 

Potvrzení 

veterinárního 

lékaře 

s informací 

o týdnu 

březosti. 

ANO – pokud 

k události 

došlo v období 

60 dní před 

268. dnem 

březosti. 
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Dojnice v období od 1.7.2018 – 

30.11.2018 má normální 

porod/mrtvě rozené tele 

(od 268. dne březosti), ale nesplní 

podmínku stání na sucho 

nepřetržitě 30 dní před porodem. 

V IZR bude 

záznam. 

Potvrzení 

veterinárního 

lékaře 

s informací 

o týdnu 

březosti. 

NE 

U dojnice dojde k úhynu/nucené 

porážce v období od 1.6.2018 – 

30.11.2018 (např. dojnice 

je od února březí, termín porodu 

je předpokládaný v období 

od 1.7.2018 – 30.11.2018). 

V IZR nebude 

záznam (týkající se 

telete). 

Potvrzení 

veterinárního 

lékaře 

s informací 

o týdnu 

březosti. 

ANO – pokud 

k události 

došlo v období 

60 dní před 

268. dnem 

březosti. 

 

 

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem 
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