Vážení chovatelé,
u tištěných sestav „Souhrnný stav živých zvířat vedených v ústřední evidenci“, které jste právě
obdrželi, dochází k přidání dalšího příznaku u jednotlivých zvířat, který je zaváděn pro účely
administrace mléčných kvót. Krávy zapojené v systému dojeného skotu jsou označeny znakem „D“ ,
který je vytištěn bezprostředně za číslem stáje, před číslem zvířete i před případným příznakem
“ + “, “ * “, “ # “, “ x “.
Do systému dojeného skotu byly ke dni 1.10.2006 automaticky zařazeny všechny krávy zapojené do
kontroly mléčné užitkovosti. Dále byli do systému k tomuto dni automaticky zařazeni jejich potomci –
jalovice mladší než 36 měsíců (narozené po 30.9.2003).
Důvodem této další evidence je prokázání souladu mezi výrobní kapacitou a dodávkami či přímým
prodejem mléka (§ 7 odst. 2 písm. d) odst. 4, 5, 6 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů; čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise č. 595/2004, ve znění pozdějších předpisů).
Prokázání souladu výrobní kapacity se provádí na základě zjištění početního stavu a užitkovosti dojnic
v souladu s dodaným množstvím mléka na dodávky či přímý prodej. Prokázání je nezbytné pro
přidělování mléčné kvóty z národní rezervy či při kontrolách na místě. Za neprokázání výrobní
kapacity může být producentům mléka zamítnuta žádost o přidělení mléčné kvóty z rezervy či jim
hrozit pokuta.
Žádáme proto všechny chovatele, kteří jsou producenty mléka, ale nejsou zapojeni do kontroly mléčné
užitkovosti: přihlaste všechny své krávy a jalovice zapojené v systému dojeného skotu, u kterých na
sestavě není uveden příznak „D“. Uděláte to tak, že do tiskopisu „Hlášení o narození zvířat, jejich
úhynu, ztrátě a přemístění“ zapíšete pro každé zapojené zvíře číslo zvířete, datum 1.10.2006 a kód
události 15 (přechod zvířete do dojeného systému).
Další přesuny zvířat mezi produkčními systémy se od této chvíle budou řídit následujícími pravidly:
1. Nově narozené jalovičky se budou automaticky zařazovat do systému chovu, ve kterém je vedena
jejich matka.
2. Pokud budete chtít u kteréhokoliv zvířete změnit produkční systém, použijete tiskopis „Hlášení o
narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“. Do tiskopisu zapíšete kromě druhu a čísla
zvířete datum, od kdy chcete systém chovu změnit a kód události. Kódem události 15 budete
ohlašovat přechod zvířete do dojeného systému. Kódem události 16 budete naopak ohlašovat
odchod zvířete z dojeného systému.
3. Datum posledního hlášeného přesunu mezi produkčními systémy rozhoduje o tom, v jakém
produkčním systému je zvíře zapojeno.
4. Jestliže je ve stejný den hlášen přechod zvířete do dojeného systému kódem události 15 i odchod
zvířete z dojeného systému kódem události 16, bere se kód 16 jako „pozdější“, zvíře tedy není
zapojeno v systému dojeného skotu.
5. Zdůrazňujeme, že když kráva zaprahne, nic se nehlásí!
Povinnost hlásit do ústřední evidence změny týkající se zařazení do systému dojeného skotu bude
zakotvena ve vyhlášce č. 136/2004 Sb., a to po její novelizaci, která proběhne v nejbližší době.
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