
 

 

      

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 2 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program 

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

prasat 

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 2020 (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 v textu je uveden odkaz na příručku pro vyplňování formuláře 

prokazující nárok na dotaci pro dotační program 20.C. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V 

CHOVU PRASAT: 

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

prokázání nároku na dotace - dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

 

!!!Důležitá informace: Pokud žadatel nepodal hlášení za měsíc září 2020 pro kategorii 

prasnic do Integrovaného zemědělského registru, vygeneruje se mu prázdný formulář, 

který nelze odeslat na SZIF. 

 

V případě, že žadatel nebude podávat hlášení o stavu prasnic za měsíc září 2020 

(nedošlo u něj ke změně v počtu prasnic), je zapotřebí kontaktovat relevantního 

pracovníka SZIF.  

 

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.C. – Ke stažení. 

 

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

dotačních podmínek v rámci daných dotačních podprogramů programu 20.C. ZLEPŠENÍ 

ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK  

V CHOVU PRASAT. 

20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích 

zajistil  

v období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí 

(ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic.  
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20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o skutečnosti, že v integrovaném povolení  

k provozu platném v uvedeném dotačním období není uvedena jako podmínka provozu 

užití techniky BAT 3.d.;  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že na uvedených hospodářstvích byla v 

období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 provedena měření hladiny amoniaku u daných 

kategorií prasat v hodnotě max. 9,5 ppm. 

 

20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích 

zajistil  

v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 ošetření stájového prostředí proti nežádoucímu 

hmyzu formou použití:  

a) adulticidů,  

b) larvicidů.  

 

20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích 

zajistil  

v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 

lx, resp. 100 lx po dobu minimálně 14 hodin denně) u prasnic.  

 

20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích 

zajistil  

v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 při kastraci selat použití anestetik, analgetik  

a protizánětlivých léků u deklarovaného počtu selat.  

 

20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích 

zajistil  

v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 u odstavených selat poskytnutí nezaroštované 

plochy kotce tvořící v celku minimálně 20 % z celkové plochy kotce.  

 

20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil na daných hospodářstvích  

v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 dostatečný počet kvalifikovaných ošetřovatelů  

na porodně prasnic.  

 

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť 

v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného 

podání je velmi obtížné.  
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