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Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program 

Národní dotace - 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu 

dojnic 

V Praze dne 1. října 2020 

 

Od 1. 10. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře k výše uvedenému dotačnímu 

programu Národních dotací formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za 

sledované období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020. 

Pro žadatele je připravena příručka pro vyplňování formuláře prokazující nárok na dotaci za 

dotační program, která je uložena na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Níže je uveden odkaz na příručku pro vyplňování formuláře prokazující 

nárok na dotaci pro dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic: 

Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace k elektronickému podání žádosti o dotaci – 

prokázání nároku na dotace - DP 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic. 

Vzory veterinárních potvrzení jsou umístěny na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu www.szif.cz. Umístění: SZIF POSKYTUJE – NÁRODNÍ DOTACE -  

NÁRODNÍ DOTACE – DOTAČNÍ PROGRAMY – 20.A. – Ke stažení. 

Žadatel k formuláři prokazující nárok na dotaci přikládá také přílohy, kterými dokládá plnění 

dotačních podmínek v rámci daných dotačních podprogramů programu 20.A. Zlepšení životních 

podmínek v chovu dojnic. 

20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou   

 výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.)  

s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného 

stavu dojnic v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, na kterých žadatel zajistil 

napájení dojnic temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 

hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 

napájení dojnic temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.  

 

20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic 

 výpis z evidence kontroly mléčné užitkovosti metody A potvrzený pověřenou 

osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství a 

průměrného stavu dojnic ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, na 

kterých žadatel zajistil provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic; 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 

hospodářstvích prováděl ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 

faremní diagnostiku původců mastitid dojnic; 

 doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka na nejčastější původce mastitid 

pomocí metody PCR v akreditované laboratoři ve sledovaném období od 1. 10. 2019 

do 30. 9. 2020. 
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20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém 

prostředí dojnic 

 výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s 

uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného 

stavu dojnic ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, na kterých 

žadatel zajistil provádění desinfekce bezstelivových loží prostředky s 

antimikrobiálním účinkem; 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 

hospodářstvích, případně stájích prováděl ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 

30. 9. 2020 pravidelné ošetřování bezstelivových loží uznatelnými prostředky s 

antimikrobiálním účinkem.  

 

20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic 

 výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s 

uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného 

stavu dojnic ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, na kterých 

žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic; 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 

hospodářstvích, případně stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty dojnic ve 

sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 ošetřováním končetin dle jejich 

individuálních potřeb. 

 

20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období 

 výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s 

uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného 

stavu dojnic v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020, na kterých žadatel zajistil 

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

tepelného stresu dojnic; 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 

hospodářstvích, případně stájích zajistil v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 

2020 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke 

snížení tepelného stresu dojnic. 

 

 

Upozornění: jeden z těchto dokladů „Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ nebo 

platný Certifikát produktu M1 nebo M2 vydaný SVÚ Olomouc“, nebo „Doklad o 

registraci osoby v ekologickém zemědělství“ musí být přiložený!!! 
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