
 
 
 
 

Členské shromáždění ČSCHMS, z. s. 
Skalský Dvůr 10. 9. 2020 

 
Informace k národnímu dotačnímu programu 

 
20. Zlepšení životních podmínek 
v chovu hospodářských zvířat  

  
20.D. Zlepšení životních podmínek skotu 

chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

Zásady, kterými se stanovují podmínky  
pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
 



 
20.D. Zlepšení životních podmínek skotu 
          chovaného v systému chovu 
          bez tržní produkce mléka 
 

Podprogramy: 
 

• 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní 
                  produkce mléka v zimním období temperovanou vodou 
 

• 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním 
                   období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav 
                  chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez 
                   tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu 
 

• 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných 
                   v systému chovu bez tržní produkce mléka 
 

• 20.D.f.  Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu 
                  bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem 
 

 
 



Společné informace ke všem podprogramům DP 20.D. 

Dotační období pro rok 2020 – 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 
- Nový postup v podávání a administraci žádostí – MZe → SZIF 
- Žádosti byly doposud řešeny dle „rozpočtových pravidel“  
     – zákon č. 218/2000 Sb., v platném znění 
- Žádosti budou nyní řešeny RO SZIF dle „správního řádu“  
     – zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění – možnost odvolání, kontroly 
- Podané Předběžné žádosti na rok 2020 jsou považovány za Žádosti 
- Po skončení dotačního období bude od 1. 10. do 31. 10. 2020 přes 

"Portál farmáře" elektronické podání formulářů SZIF s doklady. 
- Jednotný formulář potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře. 
 

     Dotační období pro rok 2021 – 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 
- Žádost (dříve Předběžná žádost) se podává elektronicky přes "Portál 

farmáře" pro všechny podprogramy od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 
- Po skončení období bude od 1. 10. do 31. 10. 2021 přes "Portál 

farmáře" elektronické podání formulářů SZIF s doklady. 
 



 
20.D.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.  

• Zimní období: doba od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. 
 

 
 

 



20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez 
tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou 

Pokračování 
 

Poznámky: 
 

• Za vyhřívané napáječky nejsou považovány pouze nazámrzné napáječky. 
• Žadatel je povinen uchovávat stájovou evidenci o zajištění napájení KBTPM 

temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek nejméně po dobu 10 
let (reg. č. hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil 
napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek). 

 

• Přílohy:  
      - 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. 2021. 

 



 
 
20.D.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 6,5 m2 a 
porodního kotce na minimálně 12 m2 /1 KBTPM. 
 

• Předmět dotace: KBTPM, u které byla v zimním období zajištěna plocha 
lehacího prostoru zimoviště o velikosti minimálně 6,5 m2 a porodního kotce 
na minimálně 12 m2. 
 

• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil plochu lehacího 
prostoru zimoviště KBTPM o velikosti minimálně 6,5 m2/1 KBTPM a 
porodního kotce na minimálně 12 m2. 
 

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

• Zimní období: doba od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. 
 

 

 



 
20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště 
v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní 
produkce mléka 

 Pokračování: 
Poznámky: 
•Dokumentaci o zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM vede   
chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let (reg. č. 
hospodářství, případně stáje, kde žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího 
prostoru, datum, počet ustájených KBTPM, případně dalších zvířat, v dané 
sekci, kotci, ohradě apod., plocha daného lehacího prostoru lehárny či 
porodního kotce). 
 

•Přílohy:  
     - 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 
        6,5 m2/1 KBTPM a porodního kotce na minimálně 12 m2. 
        Datum vystavení nejdříve 1. 4. 2021. 
 



20.D.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. 

 

• Zimní období: doba od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. 
 

• Sekční provoz zimoviště KBTPM - prostorové oddělení jednotlivých 
skupin KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí dle stádia jejich gravidity, 
termínu telení a období po otelení. Provoz je v daném hospodářství 
stanoven v „Programu provozu zimoviště KBTPM“ potvrzeném ošetřujícím 
veterinárním lékařem. Program je součástí stájové evidence. 

 



20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období 
u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka 

Pokračování: 
 

Poznámky: 
•Dokumentaci o provádění technologie chovu se sekčním provozem  zimoviště 
v zimním období vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu 
nejméně 10 let (reg. č. hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel 
zajistil provádění sekčního provozu zimoviště, názvy sekcí, počet zvířat v 
sekcích). 
 

•    Přílohy: 
      - 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. 2021. 
 



 
20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému 
chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti 
obtěžujícímu hmyzu 
 

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

 

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

 

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

 

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

• Letní období: doba od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021. 
 

 



20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému 
chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti 
obtěžujícímu hmyzu 
 Pokračování: 
Poznámky: 
•Dokumentaci o podávání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM vede chovatel 
ve stájové evidenci a u chovává ji po dobu nejméně 10 let (reg. č. hospodářství, případně 
stáje, datum, identifikační čísla počet KBTPM, u kterých žadatel zajistil ošetření prostředky 
proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu 
hmyzu“, název použitého prostředku). 
•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 obtěžujícímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. 
Tento program je součástí stájové evidence.. 
•Při provozování systému ekologického zemědělství je nutné používat pouze prostředky 
povolené pro použití v rámci ekologického zemědělství. 
•Přílohy: 
      - 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 obtěžujícímu hmyzu. 
      - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, o pravidelném provádění ošetřování 
        KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. Datum vystavení nejdříve 
        1. 10. 2021. 



 
20.D.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. 2020 do 30. 9. 2021. 

 
 



 
 
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb 
krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka 

 Pokračování: 
 

Poznámky: 
 

•Dokumentaci o ošetřování paznehtů jednotlivých KBTPM vede chovatel ve 
stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let (reg, č. hospodářství, 
případně stáje, identifikační číslo KBTPM, datum, kdy žadatel zajistil provedení 
úpravy paznehtů). 
 

•    Přílohy: 
      - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla 
        hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v období 
        od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, u kterých žadatel zajistil provádění 
        ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb. 
 

      - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil zvýšenou 
        péči o paznehty KBTPM ošetřováním končetin dle jejich individuálních 
        potřeb. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 2021. 

 



 
20.D.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. 2020 do 30. 9. 2021 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. 2020 do 31. 3. 2021 splňující předmět dotace. 
• Technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem - 

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.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v 
systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu 
školkovým způsobem 

 Pokračování: 
 

Poznámky: 
•Dokumentaci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým 
způsobem vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let 
(reg. č. hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění 
technologie chovu školkovým způsobem). 
 

•Přílohy: 
      - výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla 
         hospodářství nebo stáje a počtu telat narozených KBTPM v období 
         od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, 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. 2020 
         do 30. 9. 2021 zajistil telatům narozeným KBTPM technologii chovu 
         školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života. 
         Datum vystavení nejdříve 1.10. 2021. 



20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému 
chovu bez tržní produkce mléka 

     Informace pro rok 2020: 
• Podání papírových tzv. Předběžných žádostí na rok 2020 proběhlo v termínu 
     od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 a jsou považovány za Žádosti. 
• Období provádění činností pro rok 2020 probíhá v termínu 
      od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 (případně pětiměsíční zimní či letní období). 
• Elektronické podání formulářů SZIF s doklady o plnění podmínek  
     v termínu od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020. 
     (fakticky z důvodu dostupnosti výpisu z ÚE až po 10. 10. 2020) 
 

     Informace pro rok 2021: 
• Elektronické podání Žádostí na rok 2021 je v termínu od 1. 9. 2020 
     do 30. 9. 2020. 
• Období provádění činností pro rok 2021 bude v termínu 
     od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 (případně zimní či letní období). 
• Elektronické podání formulářů SZIF s doklady o plnění podmínek bude v 

termínu od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021. 
      (fakticky z důvodu dostupnosti výpisu z ÚE až po 10. 10. 2021) 
  



 
 

Děkuji Vám za pozornost. 
 
 
 

Ing. Jan Vodička 
 

Ministerstvo zemědělství 
Odbor zemědělských komodit 
Oddělení hospodářských zvířat 

tel. 221 812 656 
mob. 777 472 331  

e-mail: jan.vodicka@mze.cz 
 
 

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