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Pravidla pro poskytování státních podpor

• Podpory se řídí pravidly SZP, českými zákony a u národních

dotací zejména zákonem o rozpočtových pravidlech (zákon č.

218/2000 Sb.) Pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích

zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na

období 2014 – 2020 (2014C 204/01).

• Velmi úzce vymezený prostor, provozní podpory prakticky

vyloučeny, pohoda zvířat jen pro vymezené oblasti, přesto

se snažíme hledat pozitivní synergie a nepřímé podpory se

vztahem ke zlepšování životních podmínek hospodářských

zvířat.
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Pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví 
ve venkovských oblastech na období 2014 – 2020

• Závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které jsou způsobilé

pro podporu, musí zajišťovat vyšší úroveň produkčních metod v jedné z

těchto oblastí:

a) poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými

potřebami chovu hospodářských zvířat;

b) podmínky ustájení, například větší přidělený prostor, podlažní povrch,

materiály používané k obohacení prostředí, přirozené světlo;

c) přístup do venkovních prostor;

d) postupy, které se vyhýbají mrzačení nebo kastraci zvířat, nebo ve zvláštních

případech, kdy je mrzačení nebo kastrace považována za nutnou, postupy,

při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky či

imunokastrace.
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Schvalovací proces DP 20.C

• Zahájení notifikačního procesu ze strany EK bylo zahájeno

zaevidováním podpory pod č. SA 47177 (2016/N) dne 23. 12. 2016.

• Doplňující dotazy k DP byly ze strany EK podány dne 13. 2. 2017,

17. 5. 2017, 19. 7. 2017 a 19. 9. 2017.

• EK oznámila dne 17. 10. 2017 České republice, že se po

přezkoumání informací, které jí k výše uvedenému režimu státní

podpory poskytly české orgány, rozhodla nevznést žádné námitky,

jelikož předmětný režim je slučitelný s vnitřním trhem podle čl. 107

odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU.

4



Podmínky DP 20.C. pro žadatele

• Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

• http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-

zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018;

• Dne 9. 2. 2018 byla vyvěšena Výzva MZe k podávání předběžných

žádostí pro rok 2018 na DP 20.C., jejíž součástí je předběžná

žádost a výňatek ze Zásad 2018 DP 20.C.
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Podmínky DP 20.C. pro žadatele

• Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu,

nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci a čerpat tuto dotační

podporu pro uvedené dotační období v roce 2018.

• Předběžná žádost a žádost se podávají ve dvou vyhotoveních.
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Podávání předběžných žádostí

• Termín pro podání předběžné žádosti pro období plnění účelu

dotace od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2020 je od 12. 2. 2018 do 28. 2.

2018. Platnost takto podané předběžné žádosti je do konce roku

2020.

• Žadatelé, kteří si nepodali předběžnou žádost na období od 1. 3.

2018 do 30. 9. 2018 a budou žádat na DP 20.C pro dotační období

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 mají termín pro podání předběžné

žádosti stanoven nejpozději do 27. 9. 2018, tato předběžná žádost

bude platit i pro dotační období roku 2020.

• Žadatelé, kteří si nepodali předběžnou žádost na období od 1. 3.

2019 do 30. 9. 2019 a budou žádat na DP 20.C pro dotační období

od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 mají termín pro podání předběžné

žádosti stanoven nejpozději do 30. 9. 2019.
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Součást předběžné žádosti pro 

V E L K É    P O D N I K Y

• Charakteristika podniku:

➢ Velký podnik*

➢ MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je 

složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční 

obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR.

• * Popsání situace, která by nastala v případě, že by podpora 

nebyla poskytnuta (vyplňuje pouze velký podnik)
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Součást předběžné žádosti pro 
V E L K É    P O D N I K Y

➢ Hypotetický scénář: Pokyny bod 72) Velké podniky musí navíc v žádosti

popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta,

tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo

činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v

žádosti.

➢ K tomuto stačí ve dvou až třech větách popsat situaci podniku ve smyslu –

bez poskytnutí podpory není možné zajistit zlepšené životní podmínky

u vyjmenovaných kategorií prasat.

9



Termíny a odkazy DP 20.C. – rok 2018

• Od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018 podávání předběžných žádostí na DP 20.C.

pro rok 2018 až 2020 – jde o „motivační efekt a požadavek EK“, je

podmínkou přijetí konečné žádosti o dotaci;

• od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 – dotační období 20.C.- pro rok 2018;

• do 31. 10. 2018 včetně - příjem žádostí o dotaci na OPŽL SZIF;

• do 31. 12. 2018 vystavení rozhodnutí MZe a výplata podpory.
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Termíny a odkazy DP 20.C. – rok 2018/2019

• od 3. 9. 2018 - do 27. 9. 2018 podávání předběžných žádostí na DP 20.C.

- pro rok 2018/2019 – 2020 (v případě, když žadatel nepodal předběžnou

žádost již na předchozí období s její platností do konce roku 2020);

• od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 – dotační období 20.C.- pro rok 2018/2019;

• do 31. 10. 2019 včetně - příjem žádostí o dotaci na OPŽL SZIF;

• do 31. 12. 2019 vystavení rozhodnutí MZe a výplata podpory.
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Obsah žádosti:

I) společné náležitosti pro všechny 

podprogramy - a), b), c)
• Žadatel dokládá pouze jednou za celou žádost

II) další podklady povinné pro řádnou 

administraci dotace 
• Žadatel dokládá pouze jednou za celou žádost
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Obsah žádosti
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I) a) Identifikační údaje žadatele



Obsah žádosti

14

I) b) Doklad o registraci k podnikání ve vztahu k 

předmětu dotace

➢ Výpis z obchodního rejstříku.

➢ Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

I) c) Doklad o bankovním účtu žadatele

➢ Bankovní výpis předmětného účtu.

➢ Smlouva o zřízení bankovního účtu,……..apod.



II) Další podklady
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Čestné prohlášení:

• O úplnosti a pravdivosti informací uvedených 

žadatelem v žádosti – dodává FO i PO,

• O ne/existence osoby s podílem v osobě žadatele

a

ne/existenci osoby, v nichž má žadatel podíl –

dodává pouze PO.



Žadatel již nepotvrzuje aktivního

zemědělce.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C.

• 20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu 

prasat v letním období

• Prasnice na porodně, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna

opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení

tepelného stresu prasnic v letním období.

• Výše dotace do 796 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle

průměrného stavu prasnic v letním období.

• Letním obdobím se rozumí doba od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018.
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20.C.a.

• Obsah žádosti:

a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis
předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

Společné pro všechny podprogramy.

d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou
s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic,
u kterých žadatel zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového
prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic
v letním období,

e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil
v období od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 provádění opatření ke zlepšení
stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu
prasnic,

f) vyplněná přílohová tabulka.
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20.C.a

• Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno uvést pouze ve znění:

• „Žadatel XY zajistil v období od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 provádění opatření ke

zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu

prasnic.“ – nevypisovat žádné jiné informace a podrobnosti. Datum vystavení

nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den podání žádosti.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

• 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu 
prasat

• Prasnice, selata do odstavu, mladé chovné prasničky, u kterých bylo
prováděno zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických
přípravků, které zajistily u vybraných kategorií hladinu amoniaku v hodnotě
nejvýše 9,5 ppm.

• Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí
použitím biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a
dalších nežádoucích plynů a ke snížení zápachu, které se aplikují do
krmiva, do napájení, na podestýlku nebo u roštových technologií.

•
• Výše dotace do 541 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018 

do 30. 9. 2018.
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20.C.b
• Obsah žádosti:

• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis
předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

Společné pro všechny podprogramy.

• d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením
čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od
1. 3. 2018 do 30. 9. 2018,

• e) kopie účetních dokladů dokumentující nákup ověřených
biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a snižují emise i
dalších nežádoucích plynů,

• f) vyplněná přílohová tabulka,

• g) kopie integrovaného povolení k provozu platného pro dotační období
od 1.3.2018 do 30.9.2018 u chovů, na které se vztahuje povinnost toto
povolení mít,

• h) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o provedených měřeních
hladiny amoniaku u daných kategorií prasat v hodnotě max. 9,5 ppm.
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20.C.b.

• Seznam doporučených přípravků lze nalézt na

http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138.

• Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který v rámci integrovaného

povolení používá techniku BAT 3.d.

• Nákup ověřených biotechnologických prostředků snižujících emise

amoniaku musí být dle kopie účetních dokladů uskutečněn od 1.1.2018 do

30.9.2018
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20.C.b.

• Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno uvést pouze ve

znění:

• „Žadatel XY zajistil v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 zlepšení

stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků pro snížení

emisí amoniaku u vybraných kategorií prasat v hodnotě max. 9,5 ppm a

technika BAT 3.d není uvedena jako podmínka v integrovaném povolení k

provozu“ – nevypisovat žádné jiné informace a podrobnosti. Datum

vystavení nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den podání žádosti.

• Zásady pro stanovení koncentrace amoniaku v chovech prasat jsou

uvedeny v příloze manuálu k DP 20.C.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

• 20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí 
prasat

• Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420
zákona č. 89/2012 Sb.), který zajistil ošetření prostředí u prasnic,
selat v předvýkrmu a prasniček pro obnovu stáda prostředky proti
nežádoucímu hmyzu v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.

• Výše dotace a) do 63 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 
1.3.2018 do 30.9.2018 - adulticidy, 

b) do 220 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 
1.3.2018 do 30.9.2018 - larvicidy,

c) do 283 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 
1.3.2018 do 30.9.2018 – adulticidy a larvicidy.
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20.C.c.

Obsah žádosti:

• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis

předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

Společné pro všechny podprogramy.

• d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou,

s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic

za období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018,

• e) kopie účetních dokladů prokazujících použití prostředků s

adulticidním, případně larvicidním účinkem,

• f) vyplněná přílohová tabulka.
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20.C.c.

• Seznam doporučených přípravků aplikovaných v daném dotačním období lze nalézt 

na http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/seznam-ddd v případě 

chemické ochrany;

• V případě biologické ochrany lze použít parazitické mouchy rodu Ophyra, nebo

parazitické vosičky rodu Spalangia, nebo parazitické vosičky rodu Muscidifurax, nebo

parazitické vosičky rodu Nasonia.

• Nákup adulticidních, případně larvicidních prostředků musí být dle kopie učetních

dokladů uskutečněn od 1.1.2018 do 30.9.2018
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu 

• Prasnice, která byla chována v ustájení, kde je zajištěno přirozené nebo 

umělé osvětlení v rozsahu minimálně 75 luxů po dobu 14 hodin na 

porodně a 100 luxů po dobu minimálně 14 hodin s 8 hodinovým nočním 

režimem ve stáji pro jalové a březí prasnice

• výše dotace do 530 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle 

průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
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20.C.d.

Obsah žádosti:
• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

• Společné pro všechny podprogramy.

• d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic, u kterých žadatel zajistil
nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx po dobu
minimálně 14 hodin denně) za období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018,

• e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx,
resp. 100 lx po dobu minimálně 14 hodin denně) u prasnic,

• f) vyplněná přílohová tabulka.

•
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20.C.d.

• Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno uvést pouze

ve znění:

• „Žadatel XY zajistil v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 zlepšení

světelného režimu u prasnic nadstandardním osvětlením stájového

prostředí (75 lx, resp. 100 lx po dobu minimálně 14 hodin denně).

Datum vystavení nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den podání

žádosti.

• Zásady pro stanovení intenzity osvětlení v chovech prasat jsou

uvedeny v příloze Manuálu k DP 20.C.d.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat

• Zlepšení životních podmínek prasat v případech, kdy je kastrace považována

za nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a

protizánětlivé léky.

• Sele ve stáří od narození do 7 dní věku, u kterého byly při kastraci použity

anestetika nebo analgetika a protizánětlivé léky.

• Výše dotace do 23 Kč na jedno sele splňující předmět dotace.

• Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č.

89/2012 Sb.), který zajistil použití šetrné metody kastrace u selat v období od

1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.
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20.C.e.

Obsah žádosti:

• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného

účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

• Společné pro všechny podprogramy.

• d) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v období od

1.3.2018 do 30.9.2018 zajistil při kastraci selat použití anestetik, analgetik a

protizánětlivých léků u deklarovaného počtu selat,

• e) vyplněná přílohová tabulka.
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20.C.e.

Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno uvést pouze ve znění: 

„Žadatel XY zajistil v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 použil při kastraci selat 

anestetika, analgetika a protizánětlivé léky u X počtu selat.“ Datum vystavení 

nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den podání žádosti.

Dílčí podklady o provedení kastrace zůstávají založeny u žadatele.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat

• Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č.

89/2012 Sb.), který zajistil u odstavených selat minimálně 20%

nezaroštovanou plochu kotců z celkové plochy kotce v období od 1. 3. 2018

do 30. 9. 2018.

• Odstavené sele do 30 kg ž. hm., kterému je poskytnuta minimálně 20%

nezaroštovaná plocha kotců z celkové plochy kotce.

• Výše dotace do 493 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018

do 30. 9. 2018.
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20.C.f.

Obsah žádosti:

• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného

účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

• Společné pro všechny podprogramy.

•

• d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla

hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od 1. 3. 2018

do 30. 9. 2018,

• e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období

od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 u odstavených selat zvětšení nezaroštované

plochy kotců v celku minimálně na 20 % z celkové plochy kotce,

• f) vyplněná přílohová tabulka.

•
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20.C.f.

• Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno uvést 

pouze ve znění:

• „Žadatel XY zajistil v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 zlepšení 

světelného režimu u odstavených selat zvětšení nezaroštované

plochy kotců v celku minimálně na 20 % z celkové plochy kotce.“ 

Datum vystavení nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den podání 

žádosti.
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Výčet předmětů (podprogramů) dotace DP 20.C

20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách

• Prasnice na porodnách, u kterých byla zajištěna přítomnost

kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin denně.

• Výše podpory do 258 Kč na jednu prasnici splňující předmět

dotace, dle průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018

do 30. 9. 2018.
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20.C.g.

Obsah žádosti:

• a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,

• b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,

• c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis

předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),

• Společné pro všechny podprogramy.

• d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením

čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od

1. 3. 2018 do 30. 9. 2018,

• e) doklad potvrzující počet kvalifikovaných ošetřovatelů na porodně

prasnic,

• f) vyplněná přílohová tabulka.
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20.C.g.

• V období, kdy nejsou na porodnách očekávána žádná

prašení, není nepřítomnost kvalifikovaného ošetřovatele

považována za porušení podmínek DP.

• Jeden kvalifikovaný ošetřovatel zajistí nadstandardní pohodu

prasnic a selat na porodnách maximálně pro 750 prasnic.

• Dokladem potvrzujícím počet kvalifikovaných ošetřovatelů na

porodně prasnic se rozumí potvrzení ošetřujícího

veterinárního lékaře.
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20.C.g.

• Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře je doporučeno 

uvést ve znění:

• „Žadatel XY zajistil zvýšenou péči o prasnice a selata na 

porodnách a odpovídající počet kvalifikovaných ošetřovatelů 

zajišťujících nadstandardní pohodu prasnic a selat v období 

od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.“

• Datum vystavení nejdříve od 1. 10. 2018 a nejpozději v den 

podání žádosti.
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Návrh finančních prostředků pro rok 2018 – sektor chovu prasat

• Celková alokace finančních prostředků na dotační podprogram 20. 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat činí v 

roce 2018 697 mil. Kč, přičemž na zlepšení životních podmínek v 

chovu prasat (20.C) je notifikována částka o celkové výši 250 - 300 

mil. Kč.
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Stájová evidence k DP 20.C.

Pro jednotlivé podprogramy dotačního programu 20.C vede chovatel
(žadatel) stájovou evidenci. Tuto evidenci nedokládá jako součást žádosti
a uchovává ji po dobu 10 let od poskytnutí dotace. Ve stájové evidenci
musí být v rámci jednotlivých podprogramů vedeny minimálně záznamy,
které budou podkladem pro Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře a
pro případné kontroly.

20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním
období

Evidence provedených opatření pro snížení tepelného stresu prasat
v letním období:

• datum,

• popis či označení provedeného opatření (piktogram s následným
vysvětlením příslušného opatření),

• podpis osoby.



Stájová evidence k DP 20.C.
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat

Evidence záznamů o měření hladiny amoniaku:

• datum a čas měření,

• označení objektu, ve kterém se měření realizovalo,

• jméno osoby, která měření realizovala,

• použité měřicí zařízení (vč. výrobního čísla),

• naměřené hodnoty koncentrací NH3 v bodech M1 až M5,

• výslednou vypočtenou koncentraci NH3 K.

Při aplikaci ověřených biotechnologických přípravků do napájení, 
na podestýlku či do podestýlky, nebo míchání do krmiva 
zaznamenává ve stájové evidenci chovatel i tyto údaje.
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Stájová evidence k DP 20.C.

20.C.c. Podpora zlepšení životního 

prostředí prasat

Evidence o aplikaci přípravků proti 

nežádoucímu hmyzu musí obsahovat:

• datum aplikace,

• název aplikovaného přípravku.



Stájová evidence k DP 20.C.

20.C.d. Podpora opatření k zajištění
zlepšeného světelného režimu

Evidence záznamů o měření hladiny
amoniaku:

• datum a čas měření,

• označení objektu, ve kterém se měření
realizovalo,

• jméno osoby, která měření realizovala,

• použité měřicí zařízení (vč. výrobního
čísla),

• naměřené hodnoty intenzity osvětlení
v bodech M1 až M5.



Stájová evidence k DP 20.C.
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat

Stájovou evidencí lze považovat jednotlivé dílčí podklady
o provedení kastrace.

Evidence o kastraci selat musí obsahovat:

• datum kastrace,

• počet kastrovaných selat do 7 dnů věku za použití
anestetik, analgetik a protizánětlivých léků,

• potvrzení veterinárního technika či ošetřujícího
veterinárního lékaře.

20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců
prasat



Stájová evidence k DP 20.C.

20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata

na porodnách

Minimální požadavky na náležitosti stájové evidence tohoto

podprogramu jsou uvedeny ve vzoru POTVRZENÍ O

PŘÍTOMNOSTI KVALIFIKOVANÉHO OŠETŘOVATELE NA

PORODNĚ PRASNIC PRO DP 20.C.g.

Porodna X:

Datum Jméno Funkce Podpis



Závěr

• Ve všech případech tohoto nově zavedeného dotačního 

programu předpokládáme vedle vlivu na zvýšení pohody 

zvířat také zlepšení zdravotního stavu hospodářských 

zvířat. 

• Dalším krokem by mělo být provázání, návaznost na 

režim kvality.
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Děkuji za pozornost!

Pavel Hakl
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