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Dobré životní podmínky zvířat Animal welfare
• Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
• Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
• Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy
• Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat
(prasničky, prasnice)
• Podopatření zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii
selat od odstavu do 40 dní po odstavu
Účelem je podpořit lepší pohodu a zdravotní stav
hospodářských zvířat

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare

Příjemce
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
- splňuje definici aktivního zemědělce
- je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu
- chová minimální počet hospodářských zvířat dané kategorie ( 5
VDJ dojnic, 3 VDJ prasnic 1 VDJ prasniček/selat)

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare
Nahrazování zvířat
- Od podání žádosti do konce retenčního období lze
zvířata nahradit ( dojnice a suchostojné krávy)
- Přesuny mezi deklarovanými hospodářstvími a stájemi
hospodářství se nehlásí
- Nahrazení musí být k jednomu dni – bez prodlevy
- Výjimka nahrazení se neprovádí při účasti na svodu max.
10 dnů
- Poslední možné hlášení nahrazení dojnic 31.3.
následujícího roku

Změny v opatření DŽPZ
Pro rok 2017 byly provedeny následující změny:

- Úprava náležitostí pro vedení evidencí podle NV – evidence se vede
průběžně, nejpozději následující den – nově povinnost zaznamenávat
datum zápisu k jednotlivým úkonům.
- U dojeného skotu, u posuzování kapacity, „Počet zvířat ve volném
ustájení nesmí být větší než počet boxů“ tzn. platí že 1 box = 1 kus.

-

Snížení dotace pokud se deklarovaná dojnice otelí v období od 1. do
15. prosince, pak se dotace sníží o 10 % na danou VDJ. = Úprava
umožňuje poskytnutí alespoň části dotace pro dojnici, která se otelila
od 1. do 15. prosince (z fyziologického důvodu se „nestihla“ otelit v
daném termínu do 30. listopadu – doposud nezpůsobilá dojnice).

Změny v opatření DŽPZ
Pro rok 2017 byly provedeny následující změny:
- Do žádosti pro suchostojné krávy deklarovat i seznam trvalých
objektů, ve kterých budou dojnice v průběhu retenčního období

- Došlo k upřesnění - možnost nahrazení suchostojné krávy. =
Nahrazující dojnice, resp. suchostojná kráva, může splnit
podmínku (nepřetržitého přístupu do výběhu v období 60 dnů před
ukončením březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů) na
deklarovaném hospodářství s výběhem v průběhu celého
retenčního období (tedy nejen od data jejího nahrazení, resp.
„platnosti“ zvířete na žádosti).

Změny v opatření DŽPZ
Pro rok 2017 byly provedeny následující změny:
- U prasat zmírněna sankce za pozdní hlášení do IZR – odstupňování
sankcí a dotace nově zamítnuta až při nedodání 5 hlášení do
20. náledujícího měsíce nebo 1 hlášení vůbec.
- U prasniček zmírněna sankce u podmínky prvního zapuštění ve 230
dnech – zmírnění míry porušení ze 3 ks na 6 ks prasniček.

- U selat upraven sankční systém tak, že předeklarace bude
vyhodnocována až při rozdílu mezi deklarovaným a zjištěným
počtem odstavených selat větším než 15 selat (dříve 3 ks).

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare
Sektor dojeného skotu (společné podmínky)
minimálně 5 VDJ dojnic
povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
technologie volného ustájení
splnění podmínek na celém hospodářství
osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
- Zvětšení lehacího prostoru o 15 %
- Boxové lože – jednořadé uspořádání 2,90 m2/ks
- protilehlé dvouřadé uspořádání 2,60 m2/ks
- kombiboxy 2,22 m2/ks
- Skupinové kotce – 5,75 m2/ks
- Porodní kotce – 10,35 m2/ks

- Sazba 13 EUR/VDJ dojnice

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare
Sektor dojeného skotu (společné podmínky)
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
- desinsekce (použití 4x chem. – 1x za měsíc nebo 8x biolog. přípravků – 1x
za 14 dní ve stanoveném období 1.6.- 30.9.) Pokud je účinnost chem.
Přípravků nad 30 dnů 1 x za dva měsíce
- Přípravky seznamu DDD schválené ÚSKVBL
- parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia 300 ks/ks, rodu Muscidifurax
200 ks/ks a parazitické mouchy rodu Ophyra 9000 kukel/m2
- Vést evidenci regulace nežádoucího hmyzu
Je umožněna likvidace obalů podle zákona 185/2001 Sb. – předložit
potrzení o likvidaci s náležitostmi

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare
Sektor dojeného skotu (společné podmínky)

- použití upravené slámy nebo digestátu s alkalizací přípravkem s obsahem
vápence (dosažení min 8,5 pH)
- Ve stavebně oddělených porodnách není požadována úprava
podestýlky
- Sazba 67 EUR/VDJ dojnice
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (OTELENÍ 1.7.-30.11), příp.
15.12.
- po dobu min. 30 dní zajistit suchostojným kravám pobyt ve stáji s
neomezeným přístupem do výběhu (v průběhu 60 dnů před ukončením
březosti)

- rovnoměrné nastýlání v prostoru přiléhajícím ke stáji – min. 5 m2 na 1
suchostojnou krávu
- Sazba 63 EUR/VDJ dojnice

Dobré životní podmínky zvířat - Animal welfare
Sektor prasat
Minimálně 3 VDJ prasnic 1 VDJ prasniček/selat
povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
splnění podmínek na celém hospodářství
povinnost hlášení jednotlivých kategorií do IZR
Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice
- Prasnice - chov v turnusovém provozu – dezinfekce – 24 hodin prázdný prostor
- kontrola, příp. ošetření spárků po každém odstavu

- Sazba 59 EUR/VDJ prasnice

- Prasničky – posunutí prvního zapuštění na min. 230 dní stáří
- Sazba 107 EUR/VDJ prasničky
Zvětšení plochy pro odstavená selata
Zvětšení prostoru pro odstavená selata (selata od odstavu do 40 dní po odstavu) o 20
% min. 0,24 m2/ks
osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS) – stanovení průměrného
počtu odstavených selat
Snížení pod 1 VDJ max. 10 dní není porušení
-

Sazba 89 EUR/VDJ selete

Přepočítávcí koeficienty (DŽPZ)

Druh a kategorie hospodářských
zvířat
Skot ve věku nad 2 roky
Skot 6 měsíců – 2 roky
ostatní prasata
prasničky a prasnice
selata

Koeficient přepočtu na velké
dobytčí jednotky (VDJ)
1,00
0,60
0,30
0,50
0,03

Děkuji za pozornost

☺

