Metodický pokyn k zařazování chovů do České cechovní normy
Poslední aktualizace 17. června 2022

Metodický pokyn k zařazování chovů do České cechovní normy pro selata a prasata (dále jen ČCN PaS)
slouží ke stanovení detailních podmínek rámcově daných ČCN PaS a způsobu dokládání, že žadatel je
v souladu s nimi.

Část I. Všeobecné podmínky
1) Žadatel se zaregistruje na webu https://www.cechovninormy.cz/index.php/registrace.
2) Návrh na zařazení zařazení chovatele do českých cechovních norem podává fyzická nebo
právnická osoba na formuláři Potravinářské komory Návrh na zařazení chovatele do systému
„České cechovní normy“.
3) Do ČCN PaS jsou zařazovány jednotlivá hospodářství žadatele, jejichž zařazení navrhuje.
4) Seznam hospodářství musí být uveden v Návrhu na zařazení .
5) Hospodářství, jež má být zařazeno do ČCN PaS dokládá dodržování podmínek stanovených
cechovní normou na vyzvání PK nebo SCHP.
6) Hospodářství zařazené do ČCN PaS dokládá opakovaně dodržování podmínek 1x ročně na
základě výzvy PK nebo SCHP.
7) V případě doložení veškerých dokumentů uvedených v části III. uzavře PK se žadatelem
podlicenční smlouvu platnou 3 roky.
8) Po uzavření smlouvy jsou hospodářství neprodleně zveřejněna v seznamu Výrobců, chovatelů
na webu PK.
9) Chov je povinen o všech změnách rozhodujících pro zařazení do ČCN PaS neprodleně
informovat Svaz chovatelů prasat a Potravinářskou komoru.

Část II. Popis nadstandardních opatření
1) ČCN pro selata
a. Chov používá krmiva od dodavatele zapojeného do systému ČCN pro výrobu krmiv,
vyrobená v Systému zásad společného řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti
krmiv (https://konsorciumskk.cz/index.php/prihlasene-subjekty).
V tomto režimu nemusí být vyráběna zvláštní krmiva, která se používají pouze
krátkodobě (maximálně týden) nebo v malém množství.

b. Chov snižuje tepelný stresu ochlazováním prasnic v průběhu letního období
Chovatel musí na porodně v průběhu letního období (1. 5. do 30. 9.),
provádět opatření k ochlazování stájového prostředí anebo vedoucí ke
snížení tepelného stresu prasnic v letním období. O této činnosti musí vést
chovatel průkaznou evidenci.
Činnosti odpovídají podmínkám dotačního programu 20.C.a. Zásad,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací (dále jen Zásad).

c. Chovatel zajišťuje snížení obsahu amoniaku ve stáji použitím biotechnologických
přípravků
Chovatel je povinen zajistit snižování obsahu amoniaku ve stájovém prostředí
pomocí biotechnologických přípravků uvedených na webových stránkách
http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138. Hladina amoniaku zjištěná ve stáji smí být
nejvýše 9,5 ppm.
Podmínky plnění odpovídají pravidlům dotačního programu 20.C.b. Zásad
d. Chovatel zajišťuje nadstandardní světelný režim pro prasnice
Chovatel zajistí, aby byly prasnice chovány v ustájení, kde je zajištěno přirozené
nebo umělé osvětlení v rozsahu minimálně 75 luxů po dobu 14 hodin denně na
porodně a 100 luxů po dobu minimálně 14 hodin denně s 8 hodinovým nočním
režimem ve stáji pro jalové a březí prasnice.
Podmínky plnění odpovídají pravidlům dotačního programu 20.C.d. Zásad.
e. zajištěním alespoň 20% nezaroštované plochy kotců pro prasata v předvýkrmu

Odstavené sele do 30 kg ž. hm., kterému je poskytnuto minimálně 20 %
nezaroštované plochy kotce z celkové plochy kotce.
Podmínky odpovídají pravidlům dotačního programu 20.C.f. Zásad.
f.

odložení prvního připuštění prasničky na věk po 230 dnech
Chovatel provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů a vede o tom
evidenci.
Podmínky odpovídají pravidlům dotačního programu M.14.1.4 Programu rozvoje
venkova.

g. zvětšení plochy selat v předvýkrmu o 20%
Chovatel zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému evidovanému
hospodářskému zvířeti3), plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,
Podmínky odpovídají pravidlům dotačního programu M.14.1.5 Programu rozvoje
venkova.
2) ČCN pro jatečná prasata
a. Selata jsou naskladňována z chovu zapojeného do systému ČCN pro selata.
b. Chov používá krmiva jejichž výroba odpovídá ČCN pro výrobu krmiv, vyrobená v
Systému zásad společného řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti krmiv.
c. Na hospodářství jsou dodržována pravidla pro snižování dávek antimikrobik:
a) Nepoužívá žádná antimikrobní léčiva za účelem prevence.
b) Fluorované chinolony jsou používány výjimečně a v souladu s podmínkami
indikačního omezení.
c) Nejsou používána antimikrobika ze skupiny polymyxinů (kolistin).
d) Nejsou používány cefalosporiny 3. a 4. generace.
d. V případě, že veterinární lékař rozhodne, že je krátkodobé využití těchto skupin
antimikrobik nezbytné, aby nedošlo ke zbytečnému utrpení zvířat, může chovatel
tato antimikrobika použít. Je však povinen vést o jejich užívání záznamy a ukončit
jejich aplikaci jakmile to zdravotní stav zvířat dovolí.

Část III. Doložení splnění podmínek
1) Za splnění podmínek se pokládá, když žadatel:
a. v případě ČCN pro selata:
i. doložil vzorkem faktur, že odebírá krmiva od dodavatele zapojeného do ČCN
pro výrobu krmiv. Jsou třeba alespoň 4 faktury rovnoměrně rozložené
v průběhu posledních 12 měsíců.
ii. Doložil, že mu byla posledním dotačním období přiznána dotace alespoň na
tři z následujících dotačních programů: 20.C.a., 20.C.b., 20.C.d., 20.C.f., PRV
14.1.4., PRV 14.1.5. a to buď rozhodnutím o přidělení dotace, nebo čestným
prohlášením o přidělení dotace (příloha 1. metodického pokynu).

b. V případě ČCN pro jatečná prasata:
i. doložil, že v průběhu posledních 12 měsíců odebíral selata od chovu
zapojeného do ČCN. Doložit je nutno buď čestným prohlášením s čísly chovů,
odkud bylo naskladňováno, nebo výpisem z centrální evidence. Nepožaduje
se v případě, že naskladňuje selata z vlastního chovu, který je rovněž zapojen
do ČCN pro selata.
ii. doložil vzorkem faktur, že odebírá krmiva od dodavatele zapojeného do ČCN
pro výrobu krmiv. Jsou třeba alespoň 4 faktury rovnoměrně rozložené
v průběhu posledních 12 měsíců.
iii. doložil čestným prohlášením, podepsaným ošetřujícím veterinárním lékařem,
že dodržel podmínky stanovené v Části II, bodě c) (příloha 2. metodického
pokynu).

Zpracoval: Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat.

Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení o zapojení do dotačních programů

Název žadatele: ……………………………………………………………………………………………….
IČO:

………………………………………………………………………………………………

Registrační čísla chovů zapojených do ČCN: ………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že chovy jsou zapojeny do následujících dotačních programů a splňují jejich podmínky:

20.C.a. snížení tepelného stresu ochlazováním prasnic v průběhu letního období
20.C.b. snížení obsahu amoniaku ve stáji použitím biotechnologických přípravků;
20.C.d. zajištění nadstandardního světelného režimu pro prasnice;
20.C.f. zajištění alespoň 20% nezaroštované plochy kotců pro prasata v předvýkrmu;
M 14.1.4. odložení prvního připuštění prasničky na věk po 230 dnech
M14.1.5. zvětšení plochy selat v předvýkrmu o 20%

Dne ………………………….. v ………………………………………………..

Podpis žadatele

Podpis veterinárního lékaře

Příloha č. 2. vzor čestného prohlášení o užívání antimikrobik

Název žadatele: ……………………………………………………………………………………………….
IČO:

………………………………………………………………………………………………

Registrační čísla chovů zapojených do ČCN: ………………………………………………………………………………

Na hospodářství:
a) jsou fluorované chinolony používány výjimečně a v souladu s podmínkami indikačního
omezení.
b) nejsou používána antimikrobika ze skupiny polymyxinů (kolistin).
c) nejsou používány cefalosporiny 3. a 4. generace.

V případě, že bylo nutné využít některé z léčiv z bodů a) až d), vyplňte následující pole:
RČ hospodářství

Léčivo

……………………………….. …………………..……………………

od

do

……………

……………..

Důvod ……………………………………………………………………………………………………………………………..

RČ hospodářství

Léčivo

……………………………….. …………………..……………………

od

do

……………

……………..

Důvod ……………………………………………………………………………………………………………………………..

RČ hospodářství

Léčivo

……………………………….. …………………..……………………

od

do

……………

……………..

Důvod ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dne ………………………….. v ………………………………………………..

Podpis žadatele

Podpis veterinárního lékaře

