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INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2015 

 

PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ  
 

 
V Praze dne 08. ledna 2016 

 

 
UPOZORNĚNÍ: 
 

 

Rozhodným obdobím pro sledování změn u deklarovaných zvířat je retenční období. 

V případě podopatření pro dojnice, prasnice, odstavená selata a žádosti o dotaci 

podané v roce 2015 se jedná o období od 01.06.2015-31.12.2015. 

 

U titulu pro prasničky je retenčním obdobím doba od 01.06.2015 do 31.05.2016. 

 

 

Pohyby deklarovaných zvířat mimo deklarované hospodářství jsou sledovány jen po dobu 

příslušného retenčního období - nejzazším datem náhrady dojnic je tedy 31.12.2015. 

 

Výše uvedené např. znamená, že pokud byla deklarovaná dojnice odsunuta z 

deklarovaného hospodářství v době od 01.01.2016, žadatel již nepodává na Fond Oznámení o 

náhradě deklarovaných dojnic. 

 

Pro suchostojné krávy platí, že musí stát ve stáji s výběhem min. 30 dní po dobu retenčního 

období (tuto podmínku tedy musí splnit do 31.12.2015), otelit se však můžou od 01.07.2015 do 

30.01.2016 (až do 30.01.2016 musí tedy žadatel u deklarované suchostojné krávy sledovat 

podmínku otelení). 

 

Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic lze na Fond podat až do 14.01.2016. O 

případném prodloužení tohoto termínu bude Fond žadatele informovat (v rámci přípravy 

novelizace příslušného nařízení vlády je navrhováno posunutí až do 31.03.2016). 

 

Změnu Jednotné žádosti (která slouží především pro odebírání zvířat z deklarace žádosti či ke 

snižování počtu kusů u kategorie prasat) může žadatel podat Fondu až do vydání rozhodnutí o 

dotaci. Upozorňujeme, že přidání deklarovaných zvířat do žádosti může žadatel provádět pouze 

do 31. května kalendářního roku, ve kterém je žádost o dotaci podána. 

 

Ohlášení vyšší moci – výjimečné (mimořádné) okolnosti žadatel podává Fondu do 10 dnů 

od úhynu/zmetání zvířete, popř. ode dne, kdy tak mohl učinit. 

 

POZOR – Změny deklarace, nahrazení dojnic a ohlášení vyšší moci lze provádět, pouze pokud 

žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na místě, nebo nebyl-li již upozorněn 

na nesrovnalosti v deklaraci žádosti. V takovém případě změna části dotační žádosti, které 

se nesrovnalost týká, nebude uznána. 
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Doba závazku, po kterou musí žadatel plnit podmínky vybraného podopatření welfare, je 

stanovena od 01.06. roku podání žádosti do 31.05. roku následujícího. 

 

Po ukončení retenčního období do ukončení doby závazku (tj. od 01.01.-31.05. roku 

následujícího po podání žádosti) žadatel zejména: 

- plní všechny podmínky vybraného podopatření u dané kategorie zvířat na deklarovaném 

hospodářství (např. u podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic zajistí všem 

dojnicím na deklarovaném hospodářství lehací prostor o příslušných rozměrech apod.); 

- chová 5 VDJ dojnic na deklarovaném hospodářství v případě podopatření pro dojnice a 3 

VDJ prasniček/prasnic/odstavených selat v závislosti na vybraném podopatření cíleném 

do chovu prasat; 

- vede příslušné evidence stanovené nařízením vlády č. 74/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

- provádí hlášení prasat DŽPZ v Integrovaném zemědělském registru (v případě, že si 

žadatel zvolil některé z podopatření zaměřených do chovu prasat); 

- chová dojnice ve stájích s technologií volného ustájení (žádá-li na podopatření pro 

dojnice); 

- dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 

Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování 

nepovoleným způsobem dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem. 
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