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PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2020+  
 

AKTIVITY EK: 

Květen 2016 – zahájeny neformální diskuse 

Únor 2017 – veřejná konzultace k budoucnosti SZP (EK 
obdržela před 320 tis. příspěvků) 

Listopad 2017 – EK vydala Sdělení  k budoucí podobě SZP 
po roce 2020 „Budoucnost potravinářství a zemědělství 

1. 1. 2018 vstoupil v platnost Víceletý finanční rámec 
(„OMNIBUS“) 

První třetina roku 2018 – EK předloží analýzu hodnocení 
dopadu 

Leden – červen 2018 – BG Předsednictví v Radě EU -  
projednávání na úrovni Rady ministrů zemědělství a 
Zvláštního zemědělského výboru 

Třetí čtvrtletí 2018 – zveřejnění prvního návrhu 
legislativního balíčku 

2018-2019 -  projednávání právních předpisů na všech 
úrovních EU 

2019 – schválení základních aktů 

2020 – schválení prováděcích předpisů 

 

AKTIVITY NA NÁRODNÍ ÚROVNI: 

Oslovení nevládních organizací a jiných 
zainteresovaných subjektů 

Příspěvek do veřejné konzultace 

Vládou schválen materiál Hlavní teze ČR při 
vyjednávání SZP po roce 2020 

Rámcová pozice ke Sdělení EK  

Rámcová pozice k Víceletému finančnímu rámci 

Jednání odborných a tematických pracovních skupin 

Rámcová pozice k legislativnímu balíčku SZP 

Pozice pro EP 

Pozice k trialogu 

Finalizace programových dokumentů, nařízení vlády 

Zahájení implementace 

 



SZP po roce 2020 musí i nadále představovat základní nástroj pro zajištění strategické míry 
produkce potravin v EU, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí.  

Opomenuta nesmí být ani vnější dimenze SZP, kdy se vzrůstající vlnou protekcionismu ve světě je 
nutné posilovat konkurenceschopnost evropské produkce, a to včetně podpory liberalizace 
pravidel mezinárodního obchodu se současnou ochranou nejcitlivějších oblastí produkce EU.  

Základním přístupem k novému období musí být snaha o zjednodušení. 

Základní teze ČR:  „ČR vyzdvihuje potřebu řešení aktuálních výzev a problémů. Na zřeteli má  
vývoj populační a bezpečnostní situace ve světě, problematiku změny klimatu, poklesu 
biodiverzity, zabránění degradaci půdy, ochranu vody, dobrých životních podmínek zvířat, 
zvyšování energetické účinnosti a zajištění dostupnosti kvalitních potravin při zachování 
tradičních sektorů rostlinné a živočišné výroby. Tyto výzvy jsou celospolečenským veřejným 
zájmem, týkají se tak všech zemědělských podniků.“ 

Na základě diskusí s nevládními organizacemi rozšířeno na devět základních okruhů 

HLAVNÍ TEZE ČR PŘI VYJEDNÁVÁNÍ SZP PO ROCE 2020 



9 ZÁKLADNÍCH OKRUHŮ TÉMAT PŘI VYJEDNÁVÁNÍ BUDOUCÍ SZP 

I. Rovnost podpor v rámci přímých plateb 

II. Zemědělské a lesnické hospodaření s ohledem na životní prostředí 

III.  Výkonné a konkurenceschopné podniky 

IV.  Zajištění generační obměny 

V.  Zvýšení kvality života na venkově 

VI. Modernizace tržních opatření a podpora tradičních sektorů 

VII. Zlepšení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci 

VIII.  Struktura SZP a zajištění dostatečných zdrojů financování 

IX.  Jednoduchost SZP a vyšší míra subsidiarity 



I. ROVNOST PODPOR V RÁMCI PŘÍMÝCH PLATEB 
 

Navrhovaná řešení: 

Zajištění dostatečné finanční alokace v rámci SZP 

Využití všech dílčích složek nástrojů SZP – zejména základní platby v rámci I. pilíře včetně platby 
na první hektary (redistributivní platba), případně dalších cílených opatření 

Zachování rovného přístupu k podporám  

Posílení environmentálního profilu přímých plateb  

Stanovení účinnějších postupů směřujících k větší ochraně životního prostředí – např. podpora 
postupů precizního a inteligentního zemědělství, které směřují k úspoře vstupů, jako jsou voda, 
umělá hnojiva a přípravky na ochranu rostlin 

Tím bude zajištěno:  

zachování zaměstnanosti ve venkovských oblastech 

naplňování veřejného/společenského zájmu zemědělskou činností 

údržba krajiny venkovských oblastí a zachování udržitelného obhospodařování 

posílení biodiverzity a kvality půdy - mj. v souvislosti s živočišnou výrobou zabránit degradaci 
půdy posílením vnosu organické hmoty   

 



II. ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Navrhovaná řešení: 

Důraz na snížení administrativní zátěže prostřednictvím elektronizace systému administrace a kontrol – využití nových technologií  

Zajištění finanční alokace umožňující zavedení širší škály podpor a posílení efektivity dosahování stanovených cílů  

Efektivnější využívání finančních prostředků zacílením jednotlivých podpor, posílením šíření dobré praxe a cíleného poradenství 

Zjednodušení provádění dílčích managementů prostřednictvím vyššího užívání stávajících národních principů (registry, evidence, 
kontrolní systémy) – zamezení duplicitám 

Dosažení kvalitnější údržby krajiny venkovských oblastí a zachování jejich udržitelného obhospodařování prostřednictvím cílení 
managementů do oblastí s přírodním znevýhodněním a podporou rozvoje venkovských oblastí ve smyslu posílení pozitivních externalit 

Minimalizace negativních dopadů na biodiverzitu ekosystémů, kde se zemědělsky hospodaří, zlepšení kvality vody a posílení stabilizace 
jejího koloběhu, zlepšení kvality ovzduší, zlepšení kvality půdy a zachování jejího využití pro hospodaření s důrazem na posílení 
vlastností půdního profilu včetně omezení eroze 

Důraz na kvalitu života hospodářských zvířat posílením managementů chovu se zaměřením na kvalitu ustájovacích kapacit a 
dodržováním postupů produkce s ohledem na fyziologii zvířete 

Rozvoj lesního hospodářství k ochraně klimatu prostřednictvím adaptace lesů na dopady klimatické změny a opatření proti klimatické 
změně (podpora sekvestrace uhlíku) zejména přizpůsobením druhové a prostorové skladby lesů 

Posílit příspěvek lesů k ochraně půdy a vodních zdrojů  

Podpora opatření eliminujících negativní dopady klimatických změn (pozemkové úpravy, hospodaření na půdě, závlahy) 

Zajištění finanční alokace v nadcházejícím období na realizace opatření navrhovaných v pozemkových úpravách  



III.  VÝKONNÉ A KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKY 
 

Navrhovaná řešení: 

Podpora vývoje směrem k preciznímu zemědělství a lesnictví 

Podpora rychlejšího zavádění osvědčených postupů a přenos výsledků výzkumu 
do praxe 

Vytvoření předpokladů pro rozvoj inovačního podnikání, tj. lepší zacílení výzkumu, 
vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií a činnosti 
inovačních firem. 

Zvýšení podílu zpracovávaných surovin v zemědělství i lesnictví a přidávání další 
hodnoty včetně zvyšování kvality a nutriční hodnoty potravin 

Zvýšení kvality výrobků a výrobních procesů 

Důraz na dlouhodobou udržitelnost produkce a hospodárné nakládání s výrobními 
prostředky (voda, energie, půda, ochrana klimatu) 

Zavedení účinných nástrojů pro řízení rizik (např. pojištění, vzájemné fondy) 

Podpora využití OZE (např. biomethan) 



IV.  ZAJIŠTĚNÍ GENERAČNÍ OBMĚNY 
 

Navrhovaná řešení: 

Usnadnění dostupnosti zemědělské půdy  

Zlepšení přístupu k finančním nástrojům  

Poskytování podpory mladým zemědělcům v rámci přímých plateb, v zájmu 
větší podpory mladých zemědělců by bylo vhodné umožnit vyplácet finanční 
prostředky fyzickým i právnickým osobám i nad rámec stanoveného 
hektarového omezení, a tím tak maximálně vyčerpat rozpočet na tuto podporu.  

Poskytování podpory mladým začínajícím zemědělcům v plnění 
podnikatelského plánu a preferencemi v investičních opatřeních. 

Podpora zemědělských oborů vzdělávání a center odborné přípravy pro 
zajištění dostatečných lidských zdrojů pro zemědělskou a potravinářskou praxi.  

 



V.  ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA NA VENKOVĚ 
 

Navrhovaná řešení: 

Podpora diverzifikace zemědělského podnikání a podpora mikro a malých podniků 
mimo sektor zemědělství 

Podpora zajištění občanské vybavenosti na venkově jako prostředku stabilizace 
populace malých obcí 

Posílení vzájemné výměny případů nejlepší praxe, vytváření sítí a spoluprací mezi 
zemědělci a venkovskými podniky i veřejnou správou, využití struktury a zkušeností 
místních akčních skupin 

Rozvoj iniciativ na místní úrovni založených na principu řízení „zdola nahoru“  

Rozvoj spolupráce a společných projektů mezi samosprávami a zemědělskými subjekty 
i zemědělskými subjekty navzájem 

 



VI. MODERNIZACE TRŽNÍCH OPATŘENÍ A PODPORA TRADIČNÍCH SEKTORŮ 

Navrhovaná řešení: 

Pokračovat v poskytování dobrovolné podpory vázané na produkci 

Navýšit finanční prostředky z 15 na 30 % obálky na přímé platby 

Tím bude zajištěno: 

zachování tradičních a citlivých sektorů – jedná se zejm. o pracovně 
intenzivní sektory  

udržení pracovní síly na venkově 

udržení zemědělské produkce v oblastech, kde není jiná alternativa 

environmentální efekt – podpora biodiverzity, šetrné hospodaření 
s vodou, protierozní funkce 

 



VII. ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ZEMĚDĚLCŮ V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI 
 

Navrhovaná řešení: 

Podpora zakládání a rozšiřování seskupení producentů v různých odvětvích 
pro posílení postavení zemědělců především ve vztahu k velkým obchodním řetězcům 
a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti  

Rozšíření cenové observatoře a zavedení sledování transparentního rozdělení zisku na 
jednotlivých částech komoditní vertikály 

Společná legislativní úprava na úrovni EU, a nikoliv pouze dobrovolné 
a samoregulační kodexy vzhledem k přeshraniční působnosti nekalých obchodních 
praktik. 

Spravedlivější rozdělení marží napříč potravinovým řetězcem. 

Rozvoj spolupráce a společných projektů mezi samosprávami a zemědělskými subjekty 
i zemědělskými subjekty navzájem 

 



VIII.  STRUKTURA SZP A ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 
 

Navrhovaná řešení: 

SZP by i nadále měla být jednou z hlavních politik financovaných z rozpočtu EU 

Stanovení národních obálek podle objektivních kritérií a dosažených výsledků v předchozím programovém 
období 

Nastavení rozpočtu musí i nadále vycházet z probíhajícího procesu vyhodnocení, kdy SZP  dlouhodobě 
prokazuje pozitivní přínos jak v sektoru zemědělské produkce, tak v oblasti ochrany životního prostředí 
s plošným účinkem a pozitivního přínosu v kontextu šetrného zemědělského a lesního hospodaření.  

Zachování flexibility při rozhodování o přesunu finančních prostředků mezi prvním a druhým pilířem SZP 
na národní úrovni 

Působnost, rozsah a mobilizace finančních prostředků musí být zintenzivněna prostřednictvím širšího 
rozvoje a využívání finančních nástrojů tam, kde je to vhodné 

Na podporu zemědělství (včetně navazujícího potravinářství) a lesnictví i venkovských oblastí se musí 
vztahovat důvěryhodný systém monitorování a hodnocení, ten by se měl zabývat přínosy akcí a 
efektivností nákladů a posuzovat výsledky podle cílů SZP. 

 



IX.  JEDNODUCHOST SZP A VYŠŠÍ MÍRA SUBSIDIARITY 
 

Navrhovaná řešení: 
Zrušení mechanismu finanční disciplíny/krizové rezervy 
Zrušení podmínky aktivního zemědělce 
Snížení počtu kontrol, výběr kontrol, odstranění duplicit, 
zjednodušení sankčního systému 
Zjednodušení greeningu 
Flexibilita pro členské státy k nastavení nezbytných nástrojů 
kontroly 
Ponechání kompetence v oblasti volby opatření a způsobu 
jejich implementace členským státům 

 



SDĚLENÍ EK „BUDOUCNOST POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ“ 

Dvoupilířový systém SZP zůstane zachován 

Přímé platby jako fungující základní zdroj příjmů zemědělců zůstanou zachovány 

SZP zůstane tržně orientovaná 

Prioritou zjednodušení 

Větší míra subsidiarity pro členské státy – na úrovni EU by měly být stanoveny základní politické 
parametry, členské státy by měly sestavit strategický plán SZP, který by zahrnoval intervence jak v 
I. pilíři, tak ve II. Pilíři, tyto plány by měly být Komisí schvalovány 

Tři základní cíle budoucí SZP: 

I. Posílit inteligentní a odolný zemědělský sektor 

II. Posílit péči o životní prostředí a klimatické aktivity a přispět k cílům v oblasti životního 
prostředí a klimatu v EU 

III. Posílit socio-ekonomickou strukturu venkovských oblastí 

 



I. PODPORA INTELIGENTNÍHO A ODOLNÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU  
 

Spravedlivá podpora příjmu pro důstojné živobytí zemědělců 

Přímé platby tvoří 46 % příjmů zemědělské komunity 

20 % zemědělců obdrží 80 % plateb 

Efektivnější zaměření přímých plateb – zvažována možnost povinného omezení přímých plateb, případně zavedení degresivní platby 

Měla by být zvýšena podpora malých a středních podniků prostřednictvím redistributivní platby 

SZP by měla snižovat rozdíl v průměrné míře podpory mezi členskými státy 

Investice do lepší pozice zemědělců na trhu  

Zvýšit investice do restrukturalizace, modernizace, diverzifikace a zavádění nových technologií (precizní zemědělství) 

Lepší integrace poradenství a podpora kolektivních investic 

Větší role producentských organizací 

Větší využívání inovativních finančních nástrojů 

Řízení rizik  

Zvážit, zda je vhodné upravovat současné nástroje 

Příprava platformy pro řízení rizik na úrovni EU – výměna zkušeností 

Doplňkovost nástrojů EU s nástroji národními a soukromého sektoru 



II. POSÍLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ A PŘISPĚNÍ K 
DOSAŽENÍ SOUVISEJÍCÍCH CÍLŮ EU  
 Nová SZP by měla být ambicióznější, co se týká 
efektivního využití zdrojů, péče o životní prostředí 
a opatření v oblasti klimatu. 

Součástí řešení je inteligentní zemědělství podporované 
přenosem znalostí, toto však požaduje podstatné změny 
v nastavení politik v oblasti poskytování veřejných statků. 

Součástí strategického plánu k SZP by měl být plán 
hospodaření s živinami a podpory pro precizní 
zemědělství. 



III. POSILOVÁNÍ SOCIOEKONOMICKÉ STRUKTURY VENKOVSKÝCH OBLASTÍ  
 

Růst a tvorba pracovních míst ve venkovských oblastech  
Nové venkovské hodnotové řetězce, jako je rozvíjející se biohospodářství a oběhové hospodářství, mohou nabídnout dobrý růst a pracovní 
potenciál venkovských oblastí. 

Růst biohospodářství v oblasti zemědělství a lesnictví by se proto měl stát prioritou strategických plánů SZP a posílit tak potenciální příspěvek 
v oblasti výroby energie, která je příznivá pro klima. 

Jednou z priorit pro tuto budoucí společnou práci v různých oblastech politiky je rozvoj "inteligentních vesnic" v celé Unii.  

Zatraktivnit odvětví pro mladou generaci  
Nutné je překonat překážky k zahájení zemědělské aktivity, mimo jiné vysokou cenu půdy nebo vnímání zemědělství jako neatraktivního 
zaměstnání. 

Pomoci by měla i změna právních předpisů na úrovni členských států v oblasti daní, dědického práva, nakládání s pozemky. 

SZP by měla umožnit členským státům flexibilitu pro nalezení systému k řešení specifických potřeb mladých zemědělců, který zahrne rozvoj 
dovedností, inovace, rozvoj podnikání a investiční podporu. 

SZP by měla snížit riziko nejistoty příjmu a velkých požadavků na kapitál v prvních letech podporou zahájení činnosti jednodušší cestou - 
doplňkovou („top up“) platbou a/nebo posílením stávajících jednorázových plateb. 

Podpora může být kombinována s pobídkami k ukončení činnosti starší generace a podporou usnadnění převodu podniku např. přípravou 
„nástupnických plánů“ a poradenství. 

Odezva na obavy občanů týkající se udržitelnosti zemědělské produkce, včetně témat zdraví, výživy, plýtvání potravinami a 
dobrých životních podmínek zvířat  

SZP musí nadále reagovat na zájem spotřebitelů o ekologické produkty, místní speciality a inovativní potraviny a pokračovat v podpoře specifické 
produkce a ve zlepšení jejích uznání na mezinárodní úrovni. 

Podpora by měla směrovat i do výzkumu a inovací v oblasti snížení rizika pro veřejné zdraví a řešení antimikrobiální rezistence. 

Důležitá role SZP je i v oblasti podpory zdravějšího životního stylu pokračováním školních programů podpory dodávání ovoce, zeleniny a mléka do 
škol nebo v rámci propagačních aktivit.  



POZICE ČR KE SDĚLENÍ EK „BUDOUCNOST POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ“ 

ČR vnímá publikování jako jeden z výchozích kroků pro přípravu nového programového období 

Je zřejmé, že se SZP bude muset přizpůsobit novému kontextu  (řešení výzev jako migrace, bezpečnostní situace ve světě, změna klimatu, 
BREXIT) 

Vítáme zachování dvoupilířové struktury 

Požadujeme adekvátní financování z rozpočtu EU 

Podporujeme proces zjednodušování 

Pokládáme současně za velmi důležité, aby i v novém programovém období bylo umožněno pokračovat v režimu SAPS 

Nový model vnímáme jako rizikový z hlediska renacionalizace SZP 

Dlouhodobou prioritou České republiky je, aby zemědělci a potravináři napříč celou EU měli rovné podmínky 

Zásadně nesouhlasíme s návrhy na zastropování či degresivitu přímých plateb 

Jsme připraveni jednat o zavedení platby na první hektary 

Jako důležitou vnímáme podporu modernizace tržních opatření tak, aby pružněji a efektivněji reagovala na vývoj na trhu 

Současně je třeba podporovat citlivé a strategicky významné sektory, na které je navázána i vyšší zaměstnanost 

Klíčová je v tomto ohledu dobrovolná podpora vázaná na produkci, - Česká republika navrhuje navýšit finanční prostředky alokované na tuto 
podporu až do výše 30 %. 

Za efektivní řešení ke zvýšení konkurenceschopnosti považujeme vyšší podporu investic do moderních technologií v zemědělství, lesnictví 
a potravinářství  

V souvislosti se zlepšením postavení zemědělce považujeme za důležité i posílení institutu organizací producentů, neboť ve sdružování vidíme 
jednu z možností, jak zlepšit příjem zemědělce. 

 



NÁRODNÍ PODPORY 2018 
Kód programu Název programu Gesční odbor 2016 2017 2018 2018 

Vyplaceno Schválené 

prostředky SR 

(usnesení 

č.1569 

PSPČR) 

Celkové 

finanční 

prostředky 

včetně posílení 

(usnesení 

vlády č. 485) a 

převodů mezi 

DP k 12.12. 

Požadavek 

gesčních 

odborů 

(původní 

návrh) 

Návrh 

prostředků 

státního 

rozpočtu 

Rozdělení 

navýšených 

prostředků + 

1 mld. Kč 

(US ZeV č. 7) 

celkem nová alokace 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

2.A. 
Udržování a zlepšování 

genetického potenciálu 

vyjmenovaných hospodářských 

zvířat   

17210 247 674 249 000 249 000  249 000 200 000 20 000 220 000 

2.D. 
Nákup plemenných zvířat 17210 1 664 20 000 3 016 20 000 program 

není v 

návrhu 

0 0 

9.A.a. 
z toho: 17210 28 180 28 300 34 300 28 300 28 300 3 000 31 300 

Speciální poradenství ŽV     



 
 
 
 

INFORMACE K NÁRODNÍMU DOTAČNÍMU 
PROGRAMU 
 
20. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 
V CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT  
  
20.X. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU 
CHOVANÉHO V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ 
PRODUKCE MLÉKA 
 



 
20.X. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU 
          CHOVANÉHO V SYSTÉMU CHOVU 
          BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 
 

Podprogramy: 

 

• 20.X.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní 

                  produkce mléka v zimním období temperovanou vodou 
 

• 20.X.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním 

                   období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.X.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav 

                  chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.X.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez 

                   tržní produkce mléka v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu 
 

• 20.X.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných 

                   v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.X.f.  Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu 

                  bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem 

 

 

 

 

 

 



 
20.X.A. PODPORA NAPÁJENÍ KRAV CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ 
PRODUKCE MLÉKA V ZIMNÍM OBDOBÍ TEMPEROVANOU VODOU 
 
• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období napájením temperovanou vodou 

pomocí vyhřívaných napáječek. 

• Předmět dotace: KBTPM, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 

• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou 
vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 

• Výše dotace: Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu 
KBTPM v zimním období.  

Poznámky: 

• Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX. 

• Za vyhřívané napáječky nejsou považovány pouze nezámrzné napáječky. 

• Přílohy žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla 
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil 
napájení temperovanou vodou 

                           - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel  zajistil v 
zimním období napájení KBTPM temperovanou vodou. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx. 

 

 



 
 
20.X.B. PODPORA ZVĚTŠENÍ PLOCHY LEHACÍHO PROSTORU ZIMOVIŠTĚ V ZIMNÍM 
OBDOBÍ PRO KRÁVY CHOVANÉ V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 
 

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období zvětšením plochy lehacího 
prostoru zimoviště na velikost minimálně 6 m2/1 KBTPM. 

• Předmět dotace: KBTPM, u které byla v zimním období zajištěna plocha lehacího 
prostoru zimoviště o velikosti minimálně 6 m2. 

• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil plochu lehacího prostoru 
zimoviště KBTPM o velikosti minimálně 6 m2/1 KBTPM. 

• Výše dotace: Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného 
stavu KBTPM v zimním období. 

Poznámky: 

• Dokumentaci o zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM vede chovatel 
ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let. 

• Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX. 

 

 



 

 

20.X.B. PODPORA ZVĚTŠENÍ PLOCHY LEHACÍHO PROSTORU ZIMOVIŠTĚ V ZIMNÍM 

OBDOBÍ PRO KRÁVY CHOVANÉ V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

 
Pokračování: 

 

Přílohy žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením 
čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých 
žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM 

                           - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v zimním období 
zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM na minimálně 6 m2/1 KBTPM. 
Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx. 

 



20.X.C. PODPORA SEKČNÍHO PROVOZU ZIMOVIŠTĚ V ZIMNÍM OBDOBÍ 
U KRAV CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

Účel: Zlepšení životních podmínek krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce 
mléka (dále jen „KBTPM“) použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím 
zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v zimním období. 

Předmět dotace: KBTPM, která byla chována v zimním období v zimovišti, kde byl 
prováděn sekční provoz zimoviště. 

Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období v chovu KBTPM zajistil provádění 
technologie chovu se sekčním provozem zimoviště. 

Výše dotace: Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného 
početního stavu KBTPM v zimním období. 

Poznámky: 

Dokumentaci o provádění technologie chovu se sekčním provozem  zimoviště (tj. 
prostorové oddělení jednotlivých skupin KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí 
zpravidla dle stádia jejich gravidity, období telení a doby po otelení) v zimním období 
vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let. 

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.  



20.X.C. PODPORA SEKČNÍHO PROVOZU ZIMOVIŠTĚ V ZIMNÍM OBDOBÍ 
U KRAV CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

Pokračování: 

 

Přílohy žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením 
čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých 
žadatel zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště 

                           - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v zimním 
období při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu se sekčním provozem 
zimoviště. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx. 

 

 

 



 
20.X.D. PODPORA PROVÁDĚNÍ OŠETŘENÍ KRAV CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ 
TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V LETNÍM OBDOBÍ PROSTŘEDKY PROTI NEŽÁDOUCÍMU 
HMYZU 
 

Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM prováděním jejich ošetření prostředky proti 
nežádoucímu hmyzu v letním období. 

Předmět dotace: KBTPM, u které bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu 
hmyzu. 

Subjekt: Chovatel KBTPM, který v letním období zajistil ošetření KBTPM prostředky proti 
nežádoucímu hmyzu. 

Výše dotace: Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu 
KBTPM v letním období. 

Poznámky: 

Dokumentaci o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu KBTPM vede chovatel 
ve stájové evidenci a u chovává ji po dobu nejméně 10 let. 

Lze používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními 
předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v tzv. „Programu ošetřování 
KBTPM přípravky proti nežádoucímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. 
Tento program je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu 
KBTPM. 



20.X.D. PODPORA PROVÁDĚNÍ OŠETŘENÍ KRAV CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ 

TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V LETNÍM OBDOBÍ PROSTŘEDKY PROTI NEŽÁDOUCÍMU 

HMYZU 

 

 

Pokračování: 

 

Letním obdobím se rozumí doba od 1. 5. 20XX do 30. 9. 20XX. 

Přílohy žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením 
čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v letním období, u kterých 
bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu 

                           - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, o pravidelném provádění 
ošetřování KBTPM v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu. Datum 
vystavení nejdříve 1. 10. 20xx. 

 

 



 
20.X.E. PODPORA OŠETŘOVÁNÍ KONČETIN DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KRAV 
CHOVANÝCH V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 
 

Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních 
potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně. 

Předmět dotace: KBTPM, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním 
končetin dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x 
ročně. 

Subjekt: Chovatel KBTPM, který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin 
dle jejích individuálních potřeb. 

Výše dotace: Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu 
KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX. 

Poznámky: 

Dokumentaci o ošetřování paznehtů jednotlivých KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a 
uchovává ji po dobu nejméně 10 let. 

Příloha žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla 
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX, 
u kterých žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb. 



 
20.X.F. PODPORA CHOVU TELAT NAROZENÝCH KRAVÁM CHOVANÝM V SYSTÉMU 
CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA POUŽITÍM TECHNOLOGIE CHOVU ŠKOLKOVÝM 
ZPŮSOBEM 
 Účel: Zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM použitím technologie chovu 

školkovým způsobem. 

Předmět dotace: Tele narozené KBTPM, které bylo v období od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx 
minimálně prvních 6 měsíců jeho života odchováno použitím technologie chovu školkovým 
způsobem. 

Subjekt: Chovatel skotu, který zajistil telatům narozeným KBTPM odchov použitím technologie 
chovu školkovým způsobem. 

Výše dotace: Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM v období od 1. 10. 20XX 
do 31. 3. 20XX splňující předmět dotace. 

Poznámky: 

Dokumentaci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem 
vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let. 

Pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu telat narozených KBTPM 
školkovým způsobem rozumí vymezení chovného prostoru, který umožňuje přístup pouze 
telatům a slouží pro jejich volný pohyb, odpočinek, přikrmování a případné další potřeby 
oddělené péče po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života. 

 

 



 
20.X.F. PODPORA CHOVU TELAT NAROZENÝCH KRAVÁM CHOVANÝM V SYSTÉMU 
CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA TECHNOLOGIÍ CHOVU ŠKOLKOVÝM ZPŮSOBEM 
 

Pokračování: 

 

Přílohy žádosti: - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením 
čísla hospodářství nebo stáje a počtu telat narozených KBTPM v období od 1. 10. 20XX 
do 31. 3. 20XX, kterým žadatel zajistil technologii chovu školkovým způsobem po dobu 
minimálně prvních 6 měsíců jejich života 

                            - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v období od 1. 
10. 20xx do 30. 9. 20xx zajistil telatům narozeným KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 
3. 20XX technologii chovu školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců 
jejich života. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 20xx. 

 

 



20.X. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU CHOVANÉHO V SYSTÉMU 
CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

 

Základní lhůty: 

• Podávání předběžných žádostí na daný rok probíhá na základě výzvy MZe v termínu 
cca 14 dní do 30. 9. 20xx (předchozího roku). 

• Období plnění podmínek dle jednotlivých podprogramů 

      – od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx (následujícího roku) 

      – nebo pětiměsíční zimní období od 1.11. 20xx do 31. 3. 20xx 

      – či letní pětiměsíční období od 1. 5. 20xx do 30. 9. 20xx) 

• Příjem žádostí daného roku probíhá po možnosti vygenerování potvrzení z ústřední 
evidence zvířat v termínu cca od 10. 10. 20xx do 31. 10. 20xx. 

• Rozhodnutí o přiznání dotace a její výplata do 31. 12. 20xx. 

• UPOZORNĚNÍ: Neopomenout podat předběžnou žádost na příští období před 
ukončením stávajícího období – poslední pracovní den před 1. 10. 20xx – 1. 10. je 
nutné již plnit dané podmínky jednotlivých podprogramů. 



DĚKUJI 
ZA POZORNOST 

Jiří Hojer 

jiri.hojer@mze.cz 


