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Věc: Odpověď na problematiku výskytu velkých šelem a naplňování podmínek ze strany 

příjemců zemědělských dotací 

 

 

Vážený pane řediteli, 

 

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) obdržel dne 3.8.2016 Vaši informaci o výskytu 

šelem na území České republiky, které mohou způsobovat škody na volně pasených hospodářských 

zvířatech. 

 

Dovolte mi informovat vás o postupu Fondu v případech, kdy dojde k usmrcení zvířete, na které je 

žádána dotace, chráněným druhem šelmy. V takovém případě je žadatel oprávněn podat tzv. Ohlášení 

vyšší moci, kde specifikuje, že došlo k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy. Toto ohlášení je nutné 

doplnit potvrzením o usmrcení zvířete. Toto potvrzení většinou vydává zástupce myslivecké organizace. 

Toto ohlášení vyšší moci je po příjmu na Fondu posouzeno pracovníkem právního odboru a schváleno. 

 

Vámi navržený způsob podávání Ohlášení vyšších mocí tedy již Fond aplikuje. 

 

Dále jsme požádali kompetentní odbory Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) o vyjádření 

k podmínkám pasení, a to u následujících opatření:. 

 Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo na chov kozy - podmínka pasení bahnic a koz 

minimálně od 15.5. do 11.9., 

 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, resp. neomezený přístup do venkovních 

prostor. 

 

Na základě vyjádření MZe sdělujeme, že v případě opatření Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo na 

chov kozy není preventivní opatření spočívající v dočasném zahnání zvířat do pevných salaší či ohrady 

z důvodu výskytu velkých šelem porušením podmínek opatření. 

 

 

Váš dopis značky: 08067/SOPK/16 

Ze dne: 2.8.2016 

Naše č.j. SZIF/2016/0512719 

 

Vyřizuje: Ing. Luďka Kráslová 

Telefon: 222 871 657 

Fax: 222 871 713 

E-mail: Ludka.Kraslova@szif.cz 

 

Datum: 22.9.2016 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

Ing. Pavel Pešout 

ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny 

Kaplanova 1931/1 

148 00 Praha 11 - Chodov 
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V případě opatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je stanovena podmínka 

nepřetržitého přístupu suchostojným kravám do výběhu po stanovenou dobu s tím, že tato zvířata však 

musí být zároveň ustájena v trvalém objektu. U uvedeného tedy vyplývá, že zvířata nemusí být celý den, 

tedy ani v noci, ve venkovních prostorách, ovšem musí mít možnost se kdykoliv (tedy i v noci) do 

venkovního výběhu dostat. 

 

 

 S pozdravem 

 

elektronicky podepsáno 
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Ing. Ondřej Krym 

ředitel Odboru kontrol na místě IACS a SOT 

otisk úředního razítka 
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