
 
 

Správný postup žadatele o dotační titul  

„Dobré životní podmínky zvířat“ 
 

✓ Před podáním jednotné žádosti ověřit správnost deklarovaných objektů porovnáním čísel 

objektů s údaji v LPIS.  

✓ Při každém podání jednotné žádosti ověřit, zda jsou deklarované všechny objekty, kde jsou 

chována zvířata dotační kategorie po celou dobu závazku, tj. 

• u podopatření u prasnic musí být v jednotné žádosti uvedena nejen čísla objektů LPIS 
poroden, ale i objektů, kde jsou chovány prasnice po odstavu selat („jalovárny, 
březárny," apod.), 

• u podopatření u prasniček se jedná o všechny objekty, kde jsou chovány prasničky od 
stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,  

• u podopatření u selat jsou to všechny objekty, kde jsou umístěna selata v období do 
40 dnů ode dne odstavu.  

✓ Při vyplňování jednotné žádosti zaškrtnout „Ano“ v poli „Změna od poslední žádosti“ u 

podopatření u selat pouze při: 

• provedení stavebních úprav u deklarovaných objektů, jejichž změna má vliv na změnu 
rozměrů kotců, které byly v předchozích dotačních obdobích změřeny pro účely vydání 
osvědčení u vybraných parametrů, 

• využití dalších jiných sekcí u selat, které v předchozích dotačních obdobích změřeny 
krajskou veterinární správou nebyly, 

• jedná se o nový objekt, který nebyl zahrnut v osvědčení z předchozích dotačních 
období. 

 

Změna od poslední žádosti „Ano“ znamená, že chovatel žádá krajskou veterinární správu o 

vystavení nového osvědčení, které zahrnuje nové měření kotců.  

✓ Připravit přehledný plánek objektů (ideálně i s rozměry kotců, pokud jsou k dispozici) pro 

snazší orientaci a urychlení procesu vlastního měření.  

✓ Vést evidenci, která obsahuje všechny náležitosti (viz příloha). V rámci kontroly na místě jsou 

všechny údaje v evidencích ověřovány, razítkovány a kopírovány pro účely uchování podkladů 

z kontroly. Tento postup je uplatňován pro případný audit, který ověřuje správnost 

vynaložených finančních prostředků v rámci této dotace. 

 



Příloha: Vzory evidencí u podopatření pro prasata  
(dle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat) 

✓ Evidence pro podopatření zlepšení stájového prostředí pro prasničky 

Náležitosti evidence o zapouštění prasniček  

 

✓ Evidence pro podopatření zlepšení stájového prostředí pro prasnice 

Náležitosti evidence o turnusovém provozu u prasnic 

 
 

Náležitosti evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



✓ Evidence pro podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata 

Náležitosti evidence odstavených selat 

 
 


