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ÚVOD A SOUHRN 3

 
ÚVOD 

 
Situační a výhledová zpráva hodnotí situaci na trhu se skotem a hovězím masem v České republice 
v roce 2005. Cílem této zprávy je také informovat o základních pravidlech trhu Evropské unie 
v komoditě skot a hovězí maso.  Toto vydání navazuje na zprávy vypracované v předešlém období. 

Při zpracování této zprávy byly použity údaje Českého statistického úřadu, GŘ cel ČR, informace 
příslušných odborů MZe ČR, VÚZE, včetně informací ze zahraničí, s daty dostupnými do konce dubna 
roku 2006. 
 

  
SOUHRN 

 
Rok 2005 byl pro chov skotu celkem příznivý a to jak po stránce klimatických poměrů, především ve 
vegetačním období, tak s možnostmi odbytu produkce a její dosahované ceny. I v loňském roce 
pokračoval trend zahraničního zájmu o náš zástavový skot a byly dosahovány odpovídající ceny. 
Samozřejmě zvířata, která byla vyvezena mimo hranice našeho státu, nejsou u nás dokrmena do 
porážkové hmotnosti a je tak významně ovlivněna konečná produkce hovězího masa, která poprvé 
poklesla pod 150 tis. tun ž.hm. V porovnání s rokem 2004, došlo k meziročnímu poklesu o cca 30 tis. 
tun a to odpovídá nejen postupnému úbytku krav a tím i narozených telat, ale především zvýšenému 
vývozu zástavového skotu a jatečných zvířat mimo ČR po našem vstupu do EU. Na druhé straně 
nelze vývozu kvalitního zástavového skotu čelit, protože dosahované ceny jsou pro prvovýrobce 
zajímavější, než dokrmovat tato zvířata do porážkové hmotnosti. V mnoha případech je to i z důvodu 
nedostatku výkrmových kapacit u samotných producentů a to především v oblastech chovu krav bez 
tržní produkce mléka. V oblastech s dostatečnou krmivovou základnou, tj. v produkčních oblastech 
není zase zájem o nákup drahého zástavového skotu, protože dosahované ceny na jatkách jsou nízké 
a nezaručují ani minimální zisk. Jedná se tak o problém, který bude nutné v následujícím období řešit, 
protože takto přicházíme o značnou část produkce, ztrácíme pracovní příležitosti, nevyužíváme 
stájové kapacity a krmivovou základnu a hlavně přicházíme o finanční prostředky, které pak 
v zemědělských podnicích chybí. Tomuto nepříznivému trendu lze čelit a nikoho nás v tomto směru 
neomezuje, můžeme využít možnost zvyšováním stavu krav bez tržní produkce mléka a zvyšování 
produkce kvalitních masných telat a následně pak část těchto telat doma odchovat do jatečné 
hmotnosti. Zlepšování kvality produkce může pomoci řešit zájem našich spotřebitelů o hovězí maso, 
zvýšení jeho spotřeby na domácím trhu a tím potřebu vyššího počtu chovaných krav a skotu celkem 
u nás. 

Ani v uplynulém roce nebyly naše chovy ušetřeny výskytu BSE, kohorty poražených zvířat ale již 
nebyly tak veliké i když v několika případech se jednalo i o naše špičkové chovy, kde ztráta 
genetického materiálu je vlastně ztrátou nenahraditelnou pro postižené chovy. Léta šlechtitelské, 
plemenářské a chovatelské práce i celých generací našich chovatelů jsou tak rázem zmařena. 

Stálým nedostatkem našich chovů je hynutí telat do třech měsíců věku. V roce 2005 sice došlo ke 
snížení úhynů o 1 %, ale s dosaženou skutečností  9,3 % z narozených nemůžeme být spokojeni. 
Zlepšit tuto situaci je nutné i z důvodu potřeby zajištění požadovaného počtu zástavových telat. Lze 
vyžít možnost záměrného připařování části stáda dojených krav býky masných plemen skotu a tak 
dále zlepšovat produkci kvalitního jatečného skotu. 

V uplynulém roce znovu došlo k poklesu početních stavů skotu a to cca o 16 tis. ks, u krav o cca 
6 tis. ks. Nedaří se dlouhodobě tento nepříznivý trend zastavit a zřejmě i v následujícím období 
budeme svědky dalšího poklesu stavů. 

Potěšitelnou skutečností je, že byl v minulém roce byl schválen Národní program ozdravování našich 
chovů skotu od bovinní rinotracheitidy skotu od 1. 1. 2006. Tento program je uplatněn u všech chovů 
na celém území republiky a při splnění stanovených podmínek lze očekávat, že do 7 let mohou být 
naše chovy této nepříjemné choroby prosty. Můžeme se tak zařadit mezi zatím málo početné státy, 
kde tato choroba buď vůbec nebyla diagnostikována, nebo byla úspěšně zvládnuta. Obohatí to dále 
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naše možnosti v nabídce a exportu našeho genetického materiálu a to nejen do států se srovnatelnou 
nebo nižší úrovní chovatelské a šlechtitelské práce, ale i do států s vysokou chovatelskou kulturou. 

Uplynulý rok kromě několika již výše citovaných výskytů BSE byl po zdravotní stránce našich stád 
příznivý. Na celém území našeho státu se nevyskytly závažné choroby přenosné ze skotu na člověka. 
I tato skutečnost jasně vypovídá o úrovni našich chovů, chovatelů a práci veterinární správy na celém 
území státu. Naše produkce je tak zdravotně nezávadná a z našich produktů tak spotřebitelům 
nehrozí žádná zdravotní rizika. 

Protože chov skotu je nejsložitější oblastí naší živočišné výroby spojený s největšími finančními 
náklady a zároveň s nejvyšší potřebou pracovních sil, vyžaduje si neustálou pozornost nejen vlastních 
chovatelů, ale i státu a jeho institucí. Chov skotu stabilizuje obyvatelstvo venkova a řeší údržbu 
venkovských oblastí s dopadem na kvalitu životního prostředí, kvalitu podzemních i povrchových vod 
na celém území státu. Pokud budeme z těchto všech pohledů k chovu skotu na všech úrovních 
přistupovat, lze i v budoucnu se na našem venkově se skotem setkat a to nejen jako se zvířetem 
s nenahraditelnou produkcí, ale i jako se zvířetem, které dokresluje kolorit našeho venkova a je i jeho 
nenahraditelnou ozdobou. 
 
Podrobnosti o chovu skotu v roce 2005 v naší republice jsou v přehledných tabulkách včetně 
komentáře uvedeny v předkládané komoditní zprávě. 
 

 
 

ZÁSAHY STÁTU 
 

Do zásahů státu u komodity skot a hovězí maso jsou zahrnuty: 
 
1.  Opatření EU  
 
2.  Legislativa  
 
3.  Opatření Státní veterinární správy ČR 

 
1. Regulace podnikání a obchodu uvnitř EU 

 
Evropská unie, jejimž členským státem se stala od 1. 5. 2004 i naše Česká republika usiluje o trh bez 
fyzických, technických a daňových překážek.  

Platí zákaz cel a kvót uvnitř EU, zákaz diskriminace podle země původu. Země EU přijaly společný 
celní sazebník pro dovozy ze zemí, které nejsou součástí EU. Mezi výjimky patří dosud 
nezharmonizovaný doklad o uznání vzájemné kvalifikace požadované pro výkon regulovaných profesí 
a živností. 

Vzhledem k zániku hraničních kontrol a celního řízení mezi státy EU vznikla povinnost evidovat 
daňové a statistické údaje. Nesplnění této povinnosti je sankciováno. Systémem sběru dat pro 
statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie je Intrastat. 

 
2. Celní unie a vnější obchodní politika EU, čerpání celních kvót 

 
EU je celní unií vytvořenou v souladu s pravidly WTO, jejichž hlavní deklarovanou snahou je reciproční 
odstraňování obchodních bariér a pomoc nejchudším zemím světa. EU má společný celní kodex 
a společný celní sazebník, který je schvalován zpravidla v říjnu a uveřejněn v Úředním věstníku EU. 

Pro dovozce je celní sazebník v podobě tzv. „TARIC“ (Integrovaný tarif Evropského společenství 
vydaný v souladu s Nařízením Komise EHS č. 2658/87. TARIC je založen na Kombinované 
nomenklatuře (tj. 6 míst harmonizovaného systému + 2 místa KN), za níž následují dvoumístné 
doplňkové a přídavné TARIC kódy definující omezení, kvóty, preference, antidumpingové a vyrovnávací 
cla, různé zákazy a omezení, systémy sledování dovozu a vývozu. Snížit výši cla lze autonomně pro 
určité období (suspenze) nebo na základě preferenční kvóty. 



 

 

      
  
Přehled dovozních cel EU platných pro rok 2006  

Daně Obchodně politická 
opatření 

 
KN – kód 
 

TARIC – 
podpoložka Název zboží MJ 

Celní sazba pro 
třetí země 

S – suspenze 
K – kvóta dovoz vývoz 

DPH SPD 
Související předpisy Kvóta 

0201 20 30 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TN011)  
- 

12,8+141,4 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0201 20 30 91/80 Ostatní, oddělené př. čtvrti od 45 kg do 
75 kg(TN070) 

 
- 

12,8+141,4 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0201 20 50 00/80 Neoddělené a oddělené zadní čtvrti (REX05)  
-   AGREX     

0201 20 50 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TN011)  
- 

12,8+212,2 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  

 V1 WTO 

0201 20 50 91/80 Ostatní, oddělené zad. čtvrti od 45 kg 
do 75 kg(TN070) 

 
- 

12,8+212,2 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  

 V1 WTO 

0201 20 50 99/80 Ostatní - 12,8+212,2 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  

 V1 WTO 

0201 20 90 00/80 Ostatní (REX05) -   AGREX     

0201 20 90 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+265,2 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0201 20 90 90/80 Ostatní - 12,8+265,2 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  

 V1 WTO 

0201 30 00 00/80 Vykostěné (REX05) -   AGREX     

0201 30 00 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+303,4 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0201 30 00 90/80 Ostatní - 12,8+303,4 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL AGREX, CITES N  V1 WTO 

           

0202 10 00 00/80 Hovězí maso zmrazené v celku nebo 
půlené (REX05) 

-   AGREX     

0202 10 00 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+176,8 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 10 00 90/80 Ostatní - 12,8+176,8 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

0202 20 10 10/80-90/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+176,8 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 20 30 00/80 Neoddělené a oddělené přední  
čtvrti (REX05) 

   AGREX     

0202 20 30 10/80-99/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+141,4 / 
100 kg/net 

AGRIM 
PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 20 50 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+221,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

Tabulka pokračuje na následující straně  5 



 

 
Dokončení tabulky 

Obchodně politická 
opatření Daně  

KN – kód 
 

TARIC – 
podpoložka Název zboží MJ 

Celní sazba pro 
třetí země 

S – suspenze 
K – kvóta dovoz vývoz DPH SPD 

Související předpisy Kvóta 

0202 20 50 90/80 Ostatní - 12,8+221,1 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

0202 20 90 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+265,3 / 
100 kg/net 

AGRIM,  
PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 20 90 90/80 Zmrazené maso ostatní - 12,8+265,3 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

0202 30 10 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+221,1 / 
100 kg/net 

AGRIM  
PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 30 10 93/80-97/80 Ostatní - 12,8+221,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 30 10 99/80 Ostatní - 12,8+221,1 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

0202 30 50 00/80 Přední čtvrti s částí boku (NC022) - 12,8+221,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL AGREX N  V1 WTO 

0202 30 50 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+221,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 30 50 93/80-97/80 Ostatní - 12,8+221,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 30 50 99/80 Ostatní - 12,8+221,1 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

0202 30 90 10/80 Hovězí a telecí maso vysoké kvality (TNO11) - 12,8+304,1 / 
100 kg/net AGRIM PRO: AL  N  V1 WTO 

0202 30 90 50/80-90/80 Býčí maso určené pro další zpracování - 12,8+304,1 / 
100 kg/net 

AGRIM, CITES 
PRO: AL CITES N  V1 WTO 

Pramen: Český integrovaný tarif 2005 
Vysvětlivky  k tabulkové části: 
p/st  ks, Agrex: vývozní povolení, Agrim: dovozní povolení, Cites: zboží podléhající opatřením podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, PRO:AL  zákaz dovozu pro 

Albánii, N4  zákon č. 78/2004 Sb., Vl  zákon č. 166/1999 Sb. § 28 – 38 a vyhláška MZe č. 286/1999 Sb. § 10 – 16, E8  zákon č. 154/2000 Sb., Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k dovozu plemenných 
čistokrevných zvířat do ČR, č.j. 3435/96-3130, N  snížená sazba daně od 1. 5. 2004 – 5 %, V1 zboží podléhá veterinární kontrole při vstupu na území ČR (viz ČIT 2004), V7  zboží (kromě živých zvířat) 
podléhá veterinární kontrole při vstupu na území ČR (viz ČIT 2004), E8  k propuštění čistokrevných  plemenných zvířat je nutno předložit při celním řízení patřičné doklady (viz ČIT 2004), WTO  kvóty 
(viz ČIT 2004). 

V tabulce jsme uvedli příklady zařazování zboží do položek určitého čísla. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v Českém integrovaném tarifu 2005 (EU), který byl vydán Celní správou České republiky (Generální 
ředitelství cel).  
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Celní kvóty WTO pro dovoz do EU  

Kód KN Popis zboží Výše kvóty 
Celní 

sazba v % 
Ostatní podmínky 

0102 90 05 
0102 90 29 
0102 90 49  
0102 90 59 
0102 90 69 

Krávy a jalovice (jiné než 
k porážce), následujících horských 
plemen: šedé, hnědé, žluté, 
strakaté Simmental a Pinzgau 

5 000 ks 6 - 

0102 90 05 
0102 90 29 
0102 90 49 
0102 90 59 
0102 90 69 
0102 90 79 

Býci, krávy a jalovice (jiné než 
k porážce) následujících horských 
plemen: strakaté Simmental, 
Schwyz a Fribourg 

5 000 ks 4 

Zvířata musí být vybavena 
následujícími dokumenty: 
-býci: osvědčení rodokmenu 
-krávy a jalovice: osvědčení 
rodokmenu nebo osvědčení 
o zapsání do plemenné knihy 
potvrzující čistotu plemene 

0102 90 05 
0102 90 29 
0102 90 49 

Živý mladý skot samčího pohlaví 
o hmotnosti nepřesahující 300 kg, 
určený na výkrm 

169 000 ks 
16+582 / 

1000 
kg/net 

- 

0201 10 00 
až 
0201 30 00 
0202 10 00 
až 
0202 30 90 
0206 10 95 
0206 29 91 

„Vysoce jakostní“ hovězí maso, 
čerstvé, chlazené nebo zmrazené 

37 800 t 
(produkční 
hmotnost) 

20 

Rozdělení mezi dodavatelské 
země: 
- Argentina        y   17 000 t 
- USA/Kanada        11 500 t 
- Austrálie         c     7 000 t 
- Uruguay                2 300 t 

0201 20 90 
0201 30 00 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 10 95 
0206 29 91 

„Vysoce jakostní“ hovězí maso, 
čerstvé, chlazené nebo zmrazené, 
odpovídající definici: vybrané kusy 
chlazeného nebo zmrazeného 
masa ze zvířat pocházejících 
výhradně z pastevního chovu, atd. 
Bližší specifikace v celním 
sazebníku 

300 t 20 - 

0201 30 00 
0206 10 95 

Vykostěné „vysoce jakostní“ 
hovězí maso, čerstvé nebo 
chlazené, odpovídající následující 
definici: kusy hovězího masa 
získané výhradně ze zvířat 
pocházejících z pastevního chovu, 
ve věku mezi 22 a 24 měsíci, atd. 
Bližší specifikace v celním 
sazebníku 

11 000 t 20 - 

0201 30 00 
0202 30 90 
0206 10 95 
0206 29 91 

Vykostěné „vysoce jakostní“ 
hovězí maso,čerstvé, chlazené 
nebo zmrazené, odpovídající 
následující definici: kusy hovězího 
masa z volů nebo jalovic ve věku 
mezi 20 a 24 měsíci pocházejících 
výhradně z pastevního chovu, atd. 
Bližší specifikace v celním 
sazebníku 

5 000 t 20 - 

Tabulka pokračuje 
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Dokončení tabulky 

Kód KN Popis zboží Výše kvóty 
Celní 

sazba v % 
Ostatní podmínky 

0201 30 00 
0201 30 90 
0206 10 95 
0206 29 91 

Vykostěné „velice jakostní“ maso, 
čerstvé, chlazené nebo zmrazené, 
které odpovídá následující definici: 
bližší specifikace v celním 
sazebníku 

4 000 t 20 - 

0202 10 00 
až 
0202 30 90 

Hovězí maso zmrazené 

53 000 t 
(hmotnost 

vykostěného 
masa) 

20 - 

0202 30 90 
Vykostěné bůvolí maso, zmrazené 2 250 t 20 

Dodavatelská země :  
- Austrálie 

0202 20 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0202 30 10 
 
 
 
 
 
 
 
0202 30 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
0202 30 90 
 

Neoddělené nebo oddělené 
přední čtvrti hovězího masa, 
zmrazené 
 
 
 
 
 
 
Přední čtvrti celé nebo dělené 
nejvýše do 5 kusů, každá čtvrť  
v samostatném bloku 
 
 
 
 
 
 
Přední čtvrti s částí boku nebo 
bez něj 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatní 

50 700 t 
hmotnost 

nevykostěného 
masa) 

20(*) 
20+994,5 / 

1000 
kg/net 
(**) 

 
 
 
 
 
 
 
 

20(*) 
20+1554,3 / 

1000 
kg/net 

 
 
 
 
 

20(*) 
20+1554,3 / 

1000 
kg/net 

 
 
 

20(*) 
20+2138,4 / 

1000 
kg/net 
(**) 

Dovezené maso musí být 
použito ke zpracování  
(*) jestliže je maso určeno 
k výrobě konzervovaných 
potravin, které neobsahují 
jiné charakteristické složky 
než hovězí maso a rosol. 
 
(**) jestliže je maso určeno 
k výrobě jiných výrobků než 
konzervovaných potravin 
uvedených výše. 

0206 29 91 
Bránice celé, zmrazené, 
z hovězího dobytka 

1 500 t 4 

Rozdělení mezi dodavatelské 
země: 
Argentina     700 t 
Ostatní         800 t 
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STÁTNÍ PODPORY V ROCE 2006 
 

Dotační politika v roce 2006 
 
Dotace jsou poskytovány dle „Zásad“, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 
2006 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů  
 
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 

zvířat 
 
Účel: na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) a vyhlášek 
MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat. 
 
Předmět dotace:  
 
2.A.a. Podpora ověřování původu  
 
Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným 
chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu 
potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do 
plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen 
v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006), podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za 
stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných ve 
šlechtitelských chovech a nově zařazovaných do šlechtitelských chovů.  
 
Subjekt: uveden u každého předmětu dotace. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu.  
 
Předmět dotace: 
 
2.A.b. – Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen 

    vyjmenovaných hospodářských zvířat 
 
Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen. 
 

• do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného v PK (dle 
  čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence 
  shosp. zvířat), 
• do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního průměrného 
  sstavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat). 

 
Subjekt: uveden u každého předmětu dotace. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (neinvestiční dotace). 
 
Výše dotace: uvedena u každého předmětu dotace. 
 
Předmět dotace: 
 
2.A.c.  – Nákup tuzemských plemenných býků masných plemen skotu zapsaných 

v plemenné knize, tuzemských plemenných býků českého strakatého plemene 
zapsaných v plemenné knize v hlavním oddílu A, oddělení M (plemenní býci 
byli zapsáni do plemenné knihy v daném roce) 
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Subjekt: kupující chovatel. 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). 
  
Výše dotace: do 30 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného býka. 

 
Předmět dotace: 
 
2.A.d. – Podpora rozvoje přenosu embryí od vybraných dárkyň schválených příslušnými  

uznanými chovatelskými sdruženími 
 
Subjekt: majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době od 1. 10. 2005 do 
30. 9. 2006 potvrzena březost. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).  
 
Výše dotace: 
 

• do 7 000 Kč na zabřezlou plemenici po provedeném přenosu embrya. 
 

Předmět dotace: 
 
2.A.e. – Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy 

a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností 
a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat 

  
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti 
 
2.A.e.1.a) – Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, 

oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta 
prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, 
pokud se jedná o skot 8 %. 

 
• do 80 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, dle průměrného stavu za období 

     od 1. 1. do 30. 6. daného roku). 
  

2.A.e.1.b) –  Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení  rozborů vzorků mléka. 
 

• do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A4 , dle průměrného stavu za období od 1. 1. do 30. 6. 
daného roku. 

  
2.A.e.2.e) – Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění 

a zabezpečování KD u skotu 
 

• do 35 Kč na 1 ks v KD – dojitelnost, 
• do 70 Kč na 1 ks v KD – lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu, 

• do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví. 
  

2.A.e.2.f) – Podpora chovateli za kladně prověřeného býka – výrazného zlepšovatele, 
zaregistrovaného v plemenné knize příslušného plemene, testovaného v ČR 
a vybraného v daném roce příslušným uznaným chovatelským sdružením, určeného 
pro další použití v inseminaci. 

 
• u plemen mléčného a kombinovaného typu do 60 000 Kč na vybraného býka. 
• u plemen masného typu do 30 000 Kč na vybraného býka. 

Subjekt: chovatel, v jehož stádě se býk narodil, popřípadě majitel embrya, ze kterého se býk narodil. 
 

2.A.e.3) – Podpora testování 
 
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
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u skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu, 
 

• do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce 
 
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny 
plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků ve skupině v jednom testu) v období od 
1. 1. 2005 do 30. 9. 2006. 
 
u skotu 
 

• do 70 Kč na krmný den testu. 
 
Subjekt: chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování 
genofondu zvířat. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: uvedena u každého předmětu dotace. 
 
Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A: 
 
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo 
právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 

 
8.  Nákazový fond  
 
8.A.)  
 
Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských 
zvířat. 
 
Předmět dotace: podpora chovatelům na nezbytnou laboratorní diagnostiku v průběhu 
ozdravování jejich chovu od paratuberkulózy skotu (§ 10 odst. 2 zákona č. 166/1999Sb.). 
 
Subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské výrobě podle § 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., který provádí ozdravování od paratuberkulózy skotu podle ozdravovacího plánu 
schváleného příslušnou KVS. 
 
Výše dotace: 
 
- 250 Kč za jedno bakteriologické vyšetření provedené v akreditované laboratoři u kusu 

zařazeného do individuálního ozdravovacího programu chovu, který byl schválen příslušným 
orgánem veterinární správy (maximálně 2 vyšetření u téhož kusu za kalendářní rok). 
Bakteriologickým vyšetřením se v případě paratuberkulózy rozumí kultivační vyšetření trusu nebo 
ze změněných tkání – ze střev či mesenteriálních mízních uzlin provedené v akreditované 
diagnostické laboratoři. 

Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 

8.B.)  
 
Účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů a masokostních 
mouček (dále jen „MKM“) a kafilerních tuků (dále jen „KT“) z kadáverů – udržení příznivé nákazové 
situace v chovech hospodářských zvířat a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka. 

8.B.a) 
 

Předmět dotace:  podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným 
odstraňováním kadáverů (§ 40 odst.1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. 
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Subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské výrobě podle § 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., který zajistí neškodné odstranění kadáverů hospodářských zvířat v souladu s § 40 
odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb. 
 
Výše dotace: 
- 5 Kč za kg hmotnosti kadáveru předaného k neškodnému odstranění osobě, které byl povolen 

výkon veterinární asanační činnosti dle zákona č. 166/1999 Sb. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Poznámka: 
Dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadáverů, jejichž neškodné odstranění bylo nařízeno 
mimořádným veterinárním opatřením a které bylo (bude) hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu 
zákona 166/1999 Sb.  

Dotace se neposkytne žadatelům, kteří porušili zákon č. 166/1999 Sb., a zákon č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a toto porušení mělo za následek úhyn 
zvířete. 
 
Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat. 

 
8.B.b) 
 
Předmět dotace: podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním MKM a KT z kadáverů 
v období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. 
 
Subjekt: dotace bude poskytnuta osobám, jímž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti dle 
§ 41 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., na neškodné odstranění MKM a KT pocházející z kadáverů. 
 
Výše dotace: 
 
do 1000 Kč za prokazatelně neškodné zlikvidování – spálení, spoluspálení – 1 tuny MKM a KT 
vyrobených z kadáverů 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 

 
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) 

 
Účel: podpora vybraných činností souvisejících s plněním  „Národního ozdravovacího programu od 
infekční rinotracheitidy skotu“ (dále jen „NP IBR“) schváleného Ministerstvem zemědělství v souladu 
s § 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících  
zákonů (veterinární zákon) v platném znění a v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) téhož zákona 
zařazeného mezi povinné  preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání. 

 
Předmět dotace: 

 
1. podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím 

následným laboratorním vyšetřením uskutečněným v prvním roce ozdravování v rámci NP 
IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů (dále jen „SVÚ“) nebo Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství (dále jen „VÚVeL“). 

Platí pro jeden kus zařazený do ozdravování takto: 
1x odběr krve na vyšetření v prvním roce a 2x v závěrečném roce ozdravování. 

2. podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením markerové 
vakcíny proti IBR skotu (registrované podle § 12 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících změn ve znění pozdějších předpisů) a její aplikací 
v rámci NP IBR resp. individuálního ozdravovacího plánu stanoveného příslušnou KVS. 
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Subjekt: dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému v Ústřední evidenci 
hospodářských zvířat podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, který provádí ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plánu 
odsouhlaseného příslušnou KVS. 
Výše dotace v roce 2006: 

 
a) do výše 13 Kč za provedený odběr krve, laboratorně vyšetřené v laboratořích SVÚ nebo 

VÚVeL na IBR skotu, od 1 ks zařazeného do individuálního ozdravovacího programu stáda od 
1. 1. 2006 do 30. 9. 2006, maximálně jedno vyšetření u téhož kusu v prvním roce ozdravování 
(a popřípadě dvě vyšetření pokud bude v prvním roce provedeno i závěrečné vyšetření). 

 
b) do výše 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti IBR skotu a její aplikaci od 1. 1. 2006 – 

30. 9. 2006 skotu zařazenému do individuálního ozdravovacího programu stáda (maximálně 
na 3 vakcinace téhož kusu). 

 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního programu 8. 

 
9.  Poradenství a vzdělávání 
 
Účel: organizační, ekonomické a odborné poradenství 
 
9.A.   Speciální poradenství 
 
9.A.a. – Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.  
 
9.A.a.1) – Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. 
 
Předmět dotace: 
 
a) podpora pořádání seminářů, školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000Sb., pro chovatelskou 

veřejnost, 
b) vydávání poradenských publikací ve vztahu k zákonu č.154/2000Sb., poskytovaných chovatelům 

zdarma. 
 
Subjekt: pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe) 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
 
a) do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku, 
b) do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma. 
 
9.A.a.2) – Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě. 
 
9.A.a.2.a) – zveřejňování výsledků plemenářské práce. 
 
Subjekt: oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení. 
 
orma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných výsledků. 
 
9.A.a.2.b) – zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat. 
Subjekt: pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení (se souhlasem MZe). 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce. 

 



 
 

14

9.E.  Školní závody 

Účel: podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských 
subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami, vyššími odbornými školami 
zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu. 
 
Předmět dotace: podpora „Školním závodům“ na vytváření podmínek pro praktickou přípravu 
žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol ve stanovených resortních oborech. 
 
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.,), který se zabývá předmětnou činností a je 
jmenován „Školním závodem“. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: do 31 Kč na žáka resp. studenta na 1 hodinu praktického výcviku. Maximálně však do 
výše 1 000 000 Kč na subjekt. 

 
9. F.  Podpora poradenství v zemědělství 

Účel: pomoc při zohledňování principů ochrany životního prostředí v zemědělské praxi. 
 
Předmět dotace: zemědělské poradenství poskytované v průběhu roku a zaměřené na: 

9.F.a.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních předpisů vycházejících ze 
směrnic EU v oblasti ochrany vod, 

9.F.b.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska welfare hospodářských zvířat, 

9.F.c.: splnění podmínek pro ekologický způsob hospodaření vyplývajících ze zákona 
č. 242/2000Sb. a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91, 

9.F.d.: zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku,  

9.F.e.: regionální přenos informací o realizaci Společné zemědělské politiky, zejména požadavků na 
plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro 
rozvoj zemědělství a venkova.  

Subjekt: 9.F.a., 9.F.b., 9.F.d.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.), podnikající v zemědělské výrobě, 

           9.F.c.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.), podnikající v zemědělské výrobě a zapsaný 
v Seznamu ekologických zemědělců MZe, 

          9.F.e.: organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova. 

Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 

Výše dotace:  

9.F.a.: do výše 80 % z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou 
v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč za Protokol. Výstupem je Protokol 
o posouzení minimálních standardů (dále jen Protokol), který obsahuje v případě zjištěných 
nedostatků návrh doporučení k jejich odstranění,  

9.F.b.: do výše 80 % z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou 
v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč za každý druh chovaných 
hospodářských zvířat (z. č. 246/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů). Protokol, který je 
výstupem poradenské služby, obsahuje v případě zjištěných nedostatků návrh doporučení 
k jejich odstranění. Poradce je povinen v rámci druhu vypracovat protokoly za všechny 
kategorie hospodářských zvířat, které žadatel chová (definice kategorie viz vyhláška 
č. 208/2004Sb.), 

9.F.c.: do výše 80 % z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou 
v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč na žadatele s výměrou půdy do 300 ha 
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zařazených do ekologického zemědělství nebo přechodného období a maximálně 20 000 Kč 
na žadatele s výměrou půdy nad 300 ha zařazených do ekologického zemědělství nebo 
přechodného období. Protokol, který je výstupem poradenské služby, obsahuje v případě 
zjištěných nedostatků návrh doporučení k jejich odstranění,  

9.F.d.: do výše 80 % z prokázaných nákladů na poradenskou službou poskytnutou v souladu 
s předmětem dotace, maximálně 20 000 Kč za Protokol. Protokol, který je výstupem 
poradenské služby, obsahuje návrh opatření pro zlepšení hospodaření podniku,   

9.F.e: do výše 600 000 Kč na žadatele. 
 
Poznámka k 9.Fa. – 9.F.d.: 

poradce zapojený do 9.F.a. – 9.F.d. je: 

- fyzická osoba vedená v Registru poradců MZe, (www.agroporadenství.cz/poradenský systém 
MZe v CR/registr), která úspěšně absolvovala přípravu ke standardu poradenské činnosti 
vztahující se k danému předmětu dotačního programu (rok 2005 nebo 2006),  
nebo 

- právnická osoba, která má v předmětu činnosti poskytování poradenských služeb (v žádosti 
doloží kopii dokladu o této registraci) a jejíž zaměstnanec, který poskytuje poradenské služby, je 
vedený v registru poradců MZe a úspěšně absolvoval přípravu ke standardu poradenské činnosti 
vztahující se k danému předmětu dotačního programu (rok 2005 nebo 2006). 

Vzory Protokolů jsou uvedeny na adrese: www.agroporadenství.cz/9.F. 

Poznámka k 9.F.d. – 9.F.e.: 

podprogramy jsou poskytovány v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 
23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním 
podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. 

Poznámka k 9.F.e.: 

podpora bude poskytován a na náklady vynaložené od 1. 1. 2006 do 30. 11. 2006 

Podmínky do rozhodnutí 

9.F.a. – 9.F.d.: žadatel je povinen nejpozději do 13. 10. 2006 doložit odboru 13020 MZe, Praha 1, 
Těšnov 17 kompletně vyplněný Protokol(y) u 9.F.a.-9.F.d. a doklad o úhradě nákladů 
spojených s poradenstvím – fakturu s přesným označením dodávky vystavenou 
poradcem (uvést číslo předmětu dotačního programu) a doklad žadatele o její úhradě 
žadatelem, tj. výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad o platbě v hotovosti 
(výdejový doklad, bankovní složenka, nelze doložit příkazem k úhradě) nebo poštovní 
poukázka. Pokud byla faktura uhrazena z dalšího účtu žadatele, než který uvedl 
v žádosti o dotaci, musí žadatel doložit kopii smlouvy o zřízení tohoto bankovního účtu. 

9.F.e.: příjemce dotace se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem činnosti na rok 2006. 

Příjemce dotace je povinen do 30. 6.2006 předložit odboru 13020 MZe Praha 1, 
Těšnov 17 dílčí zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 a k datu 
30. 11. 2006 předložit závěrečnou zprávu o činnosti za období 1. 7. 2006 až 
30. 11. 2006. Součástí zprávy o činnosti bude kromě hodnocení realizace schváleného 
plánu za stanovená období také příloha, která bude obsahovat soupis uznaných 
nákladů (zaplacených ve lhůtách splatnosti, nejpozději však k 30. 11. 2006) a příslušné 
doklady. 

Zhodnocení účinnosti: počet zemědělských podnikatelů zapojených do dotačního programu. 
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9.G.  Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace 
Účel: podpora zvyšování kvalifikace zemědělců ve smyslu Směrnice Ministerstva zemědělství 
č. j. 4945/2002-1000 ze dne 31. 1. 2002, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva 
zemědělství, v platném znění a ve smyslu Vzdělávacího rekvalifikačního programu MZe 
č. j. 32638/04-13020 ze dne 22. 9. 2004 v platném znění. 

Předmět dotace: dosažení minimální zemědělské kvalifikace doložené osvědčením 
o absolvování rekvalifikačního programu v rozsahu nejméně 150 vyučovacích hodin nebo 
doplňkového rekvalifikačního programu rozšiřujícího krátký rekvalifikační program absolvovaný po 
roce 1990 na rozsah nejméně 150 vyučovacích hodin. Osvědčení musí být vydáno akreditovaným 
vzdělávacím subjektem (viz část D Zásad) po ukončení rekvalifikačního programu v období od 
1. 1. 2006 do 30. 9. 2006 včetně. 
 
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční ). 
 
Výše dotace:  
 
- do 6 000 Kč za osvědčení získané v rekvalifikačním programu v rozsahu nejméně  

150 vyučovacích hodin, 

- do 2 400 Kč za osvědčení získané v doplňkovém rekvalifikačním programu. 

 

9.H.  Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích 
a výstavách v zahraničí 

Účel: podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich výrobků, případně 
služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. 

Předmět dotace: částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení subjektů účastnících se 
české národní expozice organizované pod gescí Ministerstva zemědělství České republiky v době od 
1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. 

Subjekt: fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace 
působící v resortu zemědělství. 

Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 75 % prokázaných nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení, 
maximálně do výše 100 000 Kč na žadatele a na veletrh či výstavu. 

 
10.D.  Podpora evropské integrace nevládních organizací 

Účel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory 
integrace v rámci ES. 
 
Předmět dotace: podpora vstupu, členství, zastoupení členství a činnosti českých stavovských 
agrárních nevládních organizací (u členů řádných i přidružených) v mezinárodních nevládních 
organizacích (podpora rozvoje demokratické občanské společnosti), za které se z hlediska tohoto 
dotačního programu pro rok 2006 považují: 

• Konfederace mladých farmářů (CEJA) 
• Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA) 
• Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA) 
• Konfederace potravinářských sdružení EU 15 (CIAA) 
• Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) 
• Evropská federace obecních lesů (FECOF) 
• Asociace evropských regiónů horských oblastí (EUROMONTANA) 
• Sdružení evropských vinařských regiónů (AREV) 
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Subjekt dotace: česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností 
v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu podání žádosti 
o dotaci a minimálním počtem 150 členů (právnických i fyzických osob, u kolektivních členů se 
započítávají jejich jednotliví členové), která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích. 
 
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace:   

• do výše 100 % nákladů na členské příspěvky ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích. 
• do 32 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích 

(1 osoba/l jednací den) s dopravou do zahraničí a zpět. 
• do 10 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích 

(1 osoba/1 jednací den) bez dopravy do zahraničí a zpět. 
• do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba/ 

l jednací den) při zastoupení mandatářem, částka se poměrně krátí při zastoupení 
mandatářem na stejném jednání pro více subjektů dotace současně. 

 
Poznámka: čerpání dotace je možné až po předložení zaplacených daňových dokladů na členské 
příspěvky, letenek, jízdenek a vyúčtování pracovních cest na jednání. Jednání se dokládají pozvánkou 
nebo jiným dokladem odůvodňujícím účast na jednání a zápisem z jednání. Realizovaná jednání se hradí 
maximálně 2 účastníkům. 
 
13.  Podpora zpracování zemědělských produktů  
Účel dotace: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů a zlepšení hygienických 

podmínek zabezpečením transferu nových technologií a inovací do zpracování 
zemědělských produktů (včetně integrované prevence a omezování znečištění).  

Předmět dotace: podporu lze poskytnout pro : 
a) modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení, 
b) zavádění nových technologií, 
c) zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů, 
d) investice ke zlepšení a monitorování kvality potravinářských výrobků, 
e) zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí, 
f) zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků. 

 
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající na základě zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 
50 %. 
 
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). 
 
Výše dotace: do 40 % přijatelných nákladů projektu. Dotace může být poskytnuta max. do 
10 mil. Kč na každý jednotlivý projekt a jednoho příjemce. 
 
Podmínky do rozhodnutí:  

a) žadatel předloží osobně do 31. 10. 2006 soupis účetních dokladů o skutečných 
vynaložených a uhrazených nákladech za období od přijetí žádosti do 31. 10. 2006 podle 
tabulek v části C Zásad, tj. soupis faktur /3x/, ověřené kopie faktur a odpovídajících 
bankovních výpisů, vztahujících se k podporované investici odboru 17420 MZe (lze uznat 
i zápočty), 

b) žadatel dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku podnikat s předmětem dotace min. 5 let od termínu vydání rozhodnutí, 

c) za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku 
živelné pohromy. 

Zhodnocení účinnosti: počet uskutečněných projektů. 
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Podpory z PGRLF 

 
Dalším zdrojem, ze kterého jsou vypláceny  národní podpory, je Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond (PGRLF). Jeho hlavní činností  je poskytování záruky na úvěry podnikatelských subjektů 
v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním 
produkce ze zemědělské výroby a subvencuje části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti 
zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze 
zemědělské výroby (dále společně jen „Podpora“). 

 
C.1. Program: Vyrovnání úrokového zatížení 

 
Program vyrovnání úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství 

 
C.1.1.  Předmět a účel Podpory 

 
Cílem Programu je vyrovnat rozdíl úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství ve 
srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky. Program je určen na podporu podnikatelských záměrů, 
bezprostředně souvisejících se zemědělskou výrobou. 

Podporu nelze poskytnout zejména na Úvěry, jejichž předmětem je: 

- nákup půdy, 
- mzdové a ostatní osobní náklady, 
- splátky z leasingových smluv, 
- pořízení družstevních a obchodních podílů, 
- finanční plnění 
- nákup akcií, 
- profinancování exportu zboží a služeb. 

 
V případě pochybností o předmětu Úvěru na nějž nelze poskytnout Podporu rozhodne Fond. 

 
Podpory poskytované v rámci Programu: 

 
Garance bankovních úvěrů (0 – 50 %), dotace na úhradu části úroků z úvěru. Dotace je stanovena 
jako rozdíl průměrného úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství a úvěrů do 
ostatních sektorů národního hospodářství podle šetření ČNB, vyhlašovaných na jeden rok. 

 
 

C.2. Investiční programy  
 

Programy Podpory podnikání zaměřené na realizaci zejména dlouhodobých investičních 
záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských 
a zpracovatelských subjektů. 

 
Cílem Programů je podpořit rozvoj zemědělských podnikatelů. Zásadními prioritami pro poskytování 
Podpor prostřednictvím těchto Programů Fondu je cílené uskutečnění restrukturalizace těchto 
subjektů, se zaměřením na podporu tvorby vzájemně výhodných vazeb mezi prvovýrobci, zpracovateli 
a distributory. 

Programy se dělí podle druhu Žadatelů a specifických potřeb jednotlivých podnikatelských činností. 

a) investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu 
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. (Jde zejména o tyto položky: traktory, secí 
stroje, sklízecí mlátičky, sklízeče cukrovky, stroje podporující technologie minimálního 
zpracování půdy, zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských 
produktů (objemových krmiv), adaptéry ke sklízecím mlátičkám), 

b) investice, které jsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu Rozvoj 
venkova a multifunkční zemědělství – Opatření investiční záměr e) stroje pro zemědělskou 
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výrobu – na které však na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Operačního 
programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství nebudou v roce 2006 podpory 
z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství dočasně poskytovány. 

V případě pochybností o předmětu podpory rozhodne Fond po dohodě s odborným útvarem 
MZe ČR (SZIF). 

 

C.2.1.  Program Zemědělec 

C.2.1.1.  Předmět a účel podpory: 
 

Cílem Programu je zejména vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů a usnadnit 
investiční obnovu lesa. 

 
V rámci tohoto Programu není podporováno : 

- nákup v rámci privatizace, 
- pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií, 
- běžné opravy technologických zařízení budov a staveb (vč. střech), 
- splátky vyplývající z leasingových smluv, 
- náklady spojené s pořízením stavební dokumentace. 
 

Garance se neposkytují na nákup mobilních strojů a na investice a nákup technologie pro výkrm 
kuřecích brojlerů. 

 
Podpory poskytované v rámci Programu: 
 
Garance bankovních úvěrů (0 – 60 %), dotace na úhradu části úroků z úvěrů. 

 

C.2.2.  Program Zpracovatel 

C.2.2.1. Předmět a účel Podpory 

Cílem Programu je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. 
 
Tento Program se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze přiznat na pořízení 
obchodních a družstevních podílů a nákup akcií. 

Garance se neposkytují na nákup mobilních strojů a nákup technologie pro výkrm kuřecích brojlerů. 
 

Podpory poskytované v rámci Programu: 
 

Garance bankovních úvěrů (0 nebo 30 %), dotace na úhradu části úroků z úvěrů. 
 

C.2.3. Program odbytová organizace 

C.2.3.1. Předmět a účel Podpory 
 

Cílem Programu je podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací. Tento Program se nevztahuje 
na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze přiznat na pořízení obchodních a družstevních 
podílů a nákup akcií. 

Garance se neposkytují na nákup mobilních strojů a nákup technologie pro výkrm kuřecích brojlerů. 
 

Podpory poskytované v rámci Programu: 
 

Garance bankovních úvěrů (0 – 60 %), dotace na úhradu části úroků z úvěrů. 
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C.2.4.  Program Hygiena  

C.2.4.1. Předmět a účel Podpory 

Cílem Programu je zajištění veterinárních a hygienických podmínek provozů, zpracovávajících živočišné 
a rostlinné produkty tak, aby tyto provozy odpovídaly příslušným hygienickým a veterinárním 
předpisům ČR i EU. Tento Program se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze 
přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií. 

 
Podpory poskytované v rámci Programu: 
 
Garance bankovních úvěrů (0 nebo 30 %), dotace na úhradu části úroků z úvěrů. 

 
C.2.5.  Program Půda 

C.2.5.1.  Předmět a účel Podpory 
 

Cílem Programu je podpořit nákup nestátní zemědělské půdy, včetně trvalých travních porostů (sadů, 
vinic, chmelnic – dále jen „půdy“), za účelem hospodaření (provozování zemědělské výroby) na této 
půdě. 

 
Podpory poskytované v rámci Programu: 
 
Dotace na úhradu části úroků z hypotečního úvěru. 

 
 

C.3. Program: Mládí 

Program Podpory mladých podnikatelů na rodinných farmách. 
 

C.3.1.  Předmět a účel Podpory 
 

Cílem Programu je usnadnit zahájení a rozvoj zemědělské výroby na bázi rodinných subjektů pro 
mladé podnikatele a mladé rodiny do 40 let.  

 
Podpora se poskytuje na financování Investičních programů za podmínky zahájení či rozvoje 
zemědělské výroby v rámci rodinného subjektu (např. farem). 

 
Podpory poskytované v rámci Programu: 

 
Dotace na úhradu části úroků z úvěrů poskytovaných v rámci Investičních programů s možností 
dalšího navýšení sazby dotace. 

V případě souběhu Programu Mládí a některého z Investičních programů je možné navýšit Podporu ve 
formě garance se zvýhodněním až k horní hranici 60 % jistiny úvěru. 
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Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci 
méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,
v platném znění. 
 

Vyrovnávací příspěvek a jeho sazby na 1 ha travních porostů: 
 
a) v oblasti typu HA     4 680 Kč 
b) v oblasti typu HB   4 014 Kč    Podmínka 
c) v oblasti typu OA     3 490 Kč                           Žadatel dodržuje intenzitu chovu v rozmezí 
d) v oblasti typu OB     2 820 Kč            0,15 – 1,5 VDJ na každý ha zemědělské půdy 
e) v oblasti typu S      3 420 Kč            obhospodařované žadatelem a vedené v LPS 
f) v oblasti typu E   2 800 Kč       a zásady správné zemědělské praxe. 
 
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na 
podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících 
v ochraně složek životního prostředí  
(o provádění agroenvironmentálních opatření), v platném znění. 

Agroenvironmentální opatření: 
 

1)     Podopatření ekologické zemědělství 

a) 3 520 Kč/ha, jde – li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství na orné 
půdě, na níž není pěstována zelenina nebo speciální byliny; 

b) 1 100 Kč/ha, jde – li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství na travních 
porostech; 

c) 12 235 Kč/ha, jde – li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic v rámci 
ekologického zemědělství; 

d) 11 050Kč/ha, jde – li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě 
v systému ekologického zemědělství. 

2)     Podopatření ošetřování travních porostů 

– musí být min 0,2 VDJ na každý ha travního porostu zařazený do tohoto podopatření 

a) 1 920 Kč/ha travního porostu označeného jako louka (standardní podmínky 
údržby = min. 2x seč a posečená hmota musí být odklizena z pozemku, zákaz pastvy 
na loukách); 

b) 2 800 Kč/ha travního porostu označeného jako louka (min. 50 % plochy na 
zvláště chráněném území, standardní podmínky + úplný zákaz hnojení); 

c) 5 130 Kč/ha travního porostu označeného jako louka (min. 50 % plochy na 
zvláště chráněném území, posun první seče po 15. 7., úplný zákaz hnojení); 

d) 3n130Kč/ha označeného v žádosti jako louka (min. 50 % plochy na zvláště 
chráněném území, ponechání neposečených pásů o šíři 6 až 12 m při první seči, úplný 
zákaz hnojení); 

e) 2 890 Kč/ha travního porostu označeného jako pastvina (dodržování 
pastevního období, aktuální denní intenzita chovu pasených vyjmenovaných druhů 
hospodářských zvířat 0,5 – 1,25 VDJ/ha těchto pastvin); 

f)  4 330 Kč/ha travního porostu označeného jako pastvina (min. 50 % plochy na 
zvláště chráněném území, dodržování pastevního období, intenzita chovu pasených 
vyjmenovaných druhů hospodářských zvířat 0,4 – 1,05 VDJ). 
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      3)    Podopatření péče o krajinu, titul zatravňováním orné půdy 
a) 9l210 Kč/ha travního porostu založeného nejpozději do 31. 5. pomocí 

samostatného výsevu Správou CHKO Bílé Karpaty schválené regionální travní směsi 
osiv, alespoň 50 % výměry na území CHKO Bílé Karpaty;  

b) 7l265 Kč/ha travního porostu založeného nejpozději do 31. 5. travní směsí 
osiv podle požadavku zvláštního právního předpisu (úředně uznaná travní směs). 

 
4)     Podopatření péče o krajinu, titul tvorba travnatých pásů na svažitých půdách 

– 9 440 Kč/ha travnatého pásu (není 1. zóna zvláště chráněného území, svažitost 3° až 
12°, atd.). 

5)    Podopatření péče o krajinu, titul pěstování meziplodin 
                  – 4l580 Kč/ha za pěstování meziplodin na orné půdě (osetí meziplodinou od 
                   20. června do 10. října, po 15. únoru zapravení meziplodiny do půdy, atd.).  
 

6) Podopatření péče o krajinu, titul podmáčené a rašelinné louky  
   – 12l100 Kč/ha travního porostu na plochách identifikovaných jako podmáčené, nebo 

rašelinné louky vymezené MZe ČR (vyloučení aplikace hnojiv, kosení lehkou 
mechanizací, atd.). 

7) Podopatření péče o krajinu, titul ptačí lokality na travních porostech 

a. 5 180 Kč/ha travního porostu vymezeného v LPIS jako hnízdní lokalita chřástala 
polního; 

b. 5 550 Kč/ha travního porostu vymezeného v LPIS jako hnízdní lokalita bahňáků. 

8) Podopatření péče o krajinu, titul biopásy 
- 10 630 Kč/ha biopásu (osetí biopásů o šíři 6 – 12 m stanovenou směsí osiva podle 

zvláštního předpisu, zákaz ošetřování chemickými prostředky, atd.). 

9) Podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní 
- 540 Kč/ha orné půdy (půdní blok, nebo jeho díl se alespoň z 10 % nachází na území 

CHKO Moravský Kras a Správa CHKO Moravský Kras schválila písemně jeho zařazení 
do tohoto titulu, vymezení struktury pěstovaných plodin, atd.). 

10) Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné 

a. 3 940 Kč na 1 ha ovocného sadu (používání povolených prostředků na ochranu 
rostlin, zajištění rozboru ovoce a půdy, atd.); 

b. 4s655 Kč na 1 ha vinice (používání povolených prostředků na ochranu rostlin 
s omezením počtu aplikací, omezení hnojení, atd.). 

 

Nařízení vlády č. 145/2005 Sb. o stanovení některých podmínek 
poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám. 

- Platba na chov přežvýkavců (přežvýkavci chovaní na hospodářství registrovaném v ústřední 
evidenci podle plemenářského zákona, nejnižší počet VDJ stanovený podle počtu přežvýkavců 
= 2 VDJ, intenzita chovu přežvýkavců je nižší nebo rovna 1,8 VDJ na 1 ha krmných plodin 
– netýká se chovatelů s počtem chovaných přežvýkavců 15 VDJ a méně, atd.). 
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- Platba na plochu zemědělské půdy (poskytuje se na min. výměru 1 ha, žádost obsahuje 

seznam a výměru půdních bloků, dodržování dobrých zemědělských a enviromentálních 
podmínek, atd.). 

  
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb. o stanovení některých podmínek 
provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, 
popřípadě na chov bahnic 

- Toto nařízení upravuje zejména stanovení individuálního limitu prémiových práv, naplňování 
a rozdělování národní rezervy prémiových práv a nakládání s prémiovými právy na chov krav bez 
tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. 

 
Poznámka: detailní podmínky pro jednotlivé tituly jsou uvedeny v příslušných nařízeních vlády.  

 
 

Stručná charakteristika situace ohledně podpor skotu v EU 
 
V současné době je systém podpor skotu v rámci EU realizován prostřednictvím Nařízení Rady 
1782/2003 a Nařízení Rady 1254/1999 a příslušnými prováděcími předpisy prostřednictvím 
jednotlivých Nařízení Komise. 
 
Většina starých členských států EU – 15 + 2 nové členské země (Slovinsko a Malta) aplikují systém 
přímých plateb a to prostřednictvím plného nebo částečného systému (dle NR 1782/2003, články 68, 
69) s tím, že do budoucna by tyto státy v rámci reformy společné zemědělské politiky měly přejít na 
systém tzv. „platby na farmu“. Jinými slovy většina těchto zemí v letošním roce nadále využívá plný 
nebo částečný systém přímých plateb, jako např. porážkovou prémii či speciální prémii na býky a voly 
apod., což má za následek mimo jiné i vyšší vývoz „zástavového skotu“ z nových členských zemí EU, 
včetně ČR, kde se o tyto podpory nežádá. 

 
Typy přímých plateb u skotu dle NR 1782/2003 se dělí na:  
 
1. Porážkové prémie (na dospělý skot a telata) 
2. Speciální prémie pro býky a voly 
3. Dodatečné platby 
4. Prémie na porážky mimo sezónu 
5. Prémie na KBTPM (krávy bez tržní produkce mléka) 
6. Dodatečná národní prémie na KBTPM 
7. Extenzifikační prémie 
 
ČR v současné době aplikuje systém SAPS (systém zjednodušených plateb na plochu) doplněný 
o národní doplňkové platby „Top Up“, které se v letošním roce u skotu vyplácí na VDJ a tvoří systém 
doplňkových plateb k základní platbě SAPS. 
 
Kromě přímých plateb v EU je možnost v rámci EU využívat i intervenčních podpor na vývoz a dovoz 
skotu, podporu skladování apod. dle NR 1254/99 a navazujících prováděcích předpisů Nařízení 
Komise, které jsou vždy realizovány prostřednictvím příslušných intervenčních agentur 
v daném členském státu. 
 
Ceny zemědělských výrobků jsou ve Společenství v důsledku cenových regulací v jednotlivých 
organizacích trhu všeobecně vyšší, než jsou ceny stejného zboží na trhu světovém. Vývozcům jsou tedy 
z prostředků Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu poskytovány vývozní 
subvence (náhrady), jež mají zajistit konkurenceschopnost jejich zboží na světovém trhu. Tyto 
prostředky jsou v ČR od 1. 5. 2004 poskytovány vývozcům prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský 
intervenční fond).  

Nařízení vlády č. 144/2005 Sb. o stanovení některých podmínek 
poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy. 
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O vývozní subvence se musí požádat v zemi, ve které se podává vývozní prohlášení, a to i v případě, že 
je vývozní licence vydána v jiném členském státě.  
 
 
 

2. Legislativa ČR týkající se chovu skotu 
 
Legislativa upravující podnikání v chovu skotu byla v posledních letech upravována se snahou o její 
sladění s obdobnými právními normami používanými v členských zemích Evropské unie. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější platné právní úpravy důležité pro komoditu 
„Skot a hovězí maso“. 

 

- Zákon č. 247/2003 Sb., o zemědělství, úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak 
vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb., a zákonem 
č. 128/2003 Sb., přispívá k vytvoření podmínek společné zemědělské politiky. Stanovuje úlohu 
státu v zemědělství, poskytování dotací, definuje společnou organizaci trhu, program strukturální 
podpory v méně příznivých oblastech a v těchto souvislostech se zásadně zabývá evidencí půdy, 
včetně její aktualizace a možnosti poskytování informací. Závěrečná část popisuje vymahatelnost 
této právní úpravy (účinnost od 4. 6. 2003). 

 
- Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů a některé další zákony (účinnost od 19. 2. 2004, některá ustanovení od 
1. 5. 2004). 

 
- Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv 

na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic (účinnost od 1. 7. 2005). 
 
- Usnesení poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, přijaté Parlamentem dne 
14. 1. 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. 1. 2004 (účinnost od 19. 2. 2004). 

 
- Vyhláška č. 173/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o způsobu a rozsahu vyžadování 

údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (účinnost od 1. 5. 2004). 
 
- Vyhláška č. 174/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 

Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky 
č. 263/2003 Sb. (účinnost od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 213/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam 

teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadovaný v České 
republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství (účinnost 
od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 320/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 

č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci (účinnost od 7. 5. 2004). 

 



ZÁSAHY STÁTU 25

  
 
 

 

- Nařízení vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytnutí 
dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování činnosti zemědělského podnikatele 
(účinnost od 7. 3. 2005). 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 119/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních 
funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenviromentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.(účinnost od 29. 3. 2005). 

 
Oblast pravomocí SZIF 
 
- Nařízení vlády České republiky č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění 

společných organizací trhu, pokud jde o poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské 
výrobky a zpracované zemědělské výrobky (účinnost od 1. 5. 2004). 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění 

společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení 
náhrady předem pro zemědělské produkty (účinnost od 1. 5. 2004). 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 249/2004 Sb., o stanovení některých podrobností 

a bližších podmínek provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, 
vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při 
vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy hovězího masa (účinnost od 1. 5. 2004). 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení 

skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu 
zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich 
činnosti (účinnost od 12. 1. 2005). 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 99/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 181/2004Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde 
o poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky 
(účinnost od 28. 2. 2005). 

 

Oblast veterinární péče a péče o pohodu zvířat 
 
- Zákon č. 286/2003 Sb., o veterinární péči, úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární 

zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., 
zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem 
č. 320/2002 Sb., a zákonem č. 131/2003 Sb., zcela zásadně upravuje oblast chovu zvířat, pravomocí 
a povinností účastníků tohoto vztahu. Mimo jiné definuje náhrady nákladů a ztrát v souvislosti 
s nebezpečnými nákazami. Na základě přijetí tohoto zákona byla a budou přijaty další závazné 
normy ve formě vyhlášek upravujících jednotlivé druhy činnosti s chovem zvířat spojených 
(účinnost od 1. 7. 2003). 

 

- Vyhláška č. 202/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních požadavcích na čerstvé 
maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, stanoví podrobnosti o podmínkách 
uvádění čerstvého masa a masných výrobků, ale i dalších produktů (škvarků, střev, žaludků 
a dalších) do oběhu. Stanovuje podmínky pro schválení podniku, včetně podmínek pro podniky 
s malou kapacitou. Zabývá se dodržováním hygienických podmínek, způsobem označení 
nezávadnosti, hygienickými požadavky na zařízení i personál (účinnost od 11. 7. 2003, některé části 
od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 296/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností ( účinnost od 12. 9. 2003, § 13 – síť epizootologického sledování 
od 1. 5. 2004). 
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- Vyhláška č. 299/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (účinnost od 17. 9. 2003, některé 
paragrafy od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 329/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o informačním systému Státní 
veterinární správy (účinnost od 30. 9. 2003). 

 
- Vyhláška č. 372/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních kontrolách při 

obchodování se zvířaty (účinnost od 1. 5. 2004). 
 
- Vyhláška č. 373/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních kontrolách při 

obchodování se živočišnými produkty (účinnost od 1. 5. 2004). 
 

- Vyhláška č. 374/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o náhradě nákladů spojených 
s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa s vyšetřením a posouzením živočišných 
produktů (účinnost od 10. 11. 2003, některé části platí od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 375/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné 
produkty (účinnost od 10. 11. 2003, některé části od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 376/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních kontrolách dovozu 

a transitu produktů ze třetích zemí (účinnost 1. 5. 2004). 
 
- Vyhláška č. 377/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních kontrolách dovozu 

a transitu zvířat ze třetích zemí (účinnost 1. 5. 2004). 
 
- Vyhláška č. 378/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podniky, v nichž se 

připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich 
provoz (účinnost od 1. 1. 2004). 

 

- Vyhláška č. 379/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních požadavcích na 
obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,  
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (účinnost 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 380/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních požadavcích na 

obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi, a o veterinárních podmínkách jejich 
dovozu ze třetích zemí (účinnost 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 382/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních požadavcích na 

obchodování se zvířaty, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (účinnost 
1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 383/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních podmínkách dovozu 
některých živočišných produktů ze třetích zemí. Týká se to mimo jiné masa a masných výrobků 
(účinnost 1. 5. 2004). 

 

- Zákon č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 3. 2004, některá ustanovení od 1. 5. 2004). 

 

- Zákon č. 149/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od 7. 4. 2004). 

 

- Vyhláška č. 192/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o ochraně zvířat při chovu, veřejném 
vystoupení nebo svodu (účinnost od 23. 4. 2004). 

 

- Vyhláška č. 193/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o ochraně zvířat při přepravě 
(účinnost od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 208/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat (účinnost od 1. 5. 2004). 
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- Vyhláška č. 201/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 
č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary 
a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhlášky č. 381/2003 Sb., o veterinárních 
požadavcích na živočichy (účinnost od 26. 4. 2004). 

 

- Vyhláška č. 356/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o sledování zoonóz a změně vyhlášky 
č. 299/2003 Sb., o patřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka (účinnost od 12. 6. 2004). 

 

- Vyhláška č. 382/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o ochraně hospodářských zvířat při 
porážení, utrácení nebo jiném usmrcování (účinnost od 1. 8. 2004). 

 

- Vyhláška č. 389/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o opatřeních pro utlumení slintavky 
a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky 
č. 356/2004 Sb., (účinnost od 30. 6. 2004). 

 
Oblast zahraničního obchodu 

 

- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních 
aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné 
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky 
jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích (platnost od 1. 5. 2004). 

 
- Zákon č. 185/2004 Sb., zákon o Celní správě České republiky (účinnost od 1. 5. 2004). 
 
- Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní 

správě České republiky (účinnost od 1. 5. 2004, některá ustanovení od 1. 1. 2005). 
 
- Zákon č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (účinnost od 1. 5. 2004, některá ustanovení od 1. 1. 2005). 
 
- Vyhláška č. 199/2004 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení 

celního zákona, a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla 
a nepreferenční původ zboží (účinnost od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 200/2004 Sb., Ministerstva financí, o statistice vyváženého a dováženého zboží 

a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy 
Evropských společenství (účinnost od 1. 5. 2004). 

- Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty (účinnost od 1. 5. 2004, některá 
ustanovení od 1. 1. 2005). 

 
Oblast šlechtění, evidence a označování zvířat 

 

- Zákon č. 16/2004 Sb., úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/2003 Sb., (účinnost od 1. 1. 2004). 

 

- Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (účinnost od 1. 4. 2004). 

 
- Vyhláška č. 475/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 

č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů – 
plemenářský zákon ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.(účinnost od 1. 9. 2004). 
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Oblast potravinářské výroby 
 

- Vyhláška č. 194/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o způsobu provádění klasifikace 
jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti 
fyzických osob k této činnosti (účinnost od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 212/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, o stanovení zásob a způsobu jejich 
ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci (účinnost od 28. 4. 2004). 

 

- Vyhláška č. 161/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MŽP 
č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky 
č. 196/2002 Sb., (účinnost od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 264/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 
č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i), a j) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky 
z nich, vejce a výrobky z nich. Definuje a člení maso do taxativně vyjmenovaných skupin, stanovuje 
požadavky na některé výrobky, včetně toho, které suroviny se pro použití daného výrobku 
nepřipouštějí (účinnost od 1. 9. 2003, některé paragrafy od 1. 5. 2004). 

 

- Zákon č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(účinnost od 27. 5. 2004). 

 

Oblast krmivářství 
 

- Zákon č. 21/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., (účinnost od 23. 1. 2004, některá ustanovení od 
1. 5. 2004). 

 

- Zákon č. 114/2004 Sb., o krmivech, úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak 
vyplývá z pozdějších změn (účinnost od 17. 3. 2004, některá ustanovení od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 184/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 
(účinnost od 1. 5. 2004). 

 

- Vyhláška č. 295/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o konfiskátech živočišného původu, 
jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování (účinnost od 1. 10. 2003, některé paragrafy 
platí od 1. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 497/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 

č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního 
zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků (účinnost od 
1. 10. 2004). 

 

- Nařízení vlády České republiky č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění 
společné organizace trhu se sušenými krmivy (účinnost od 1. 5. 2004). 

- Vyhláška č. 77/2005 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů (účinnost od 9. 2. 2005). 
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Oblast technologie chovu 
 

- Vyhláška č. 191/2002 Sb., Ministerstva zemědělství, o technických požadavcích na stavby 
pro zemědělství. MZe stanoví požadavky na stavby podle § 143 odst. 4 písm. c) zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších 
předpisů (účinnost od 1. 6. 2002, některá ustanovení platí od 1. 5. 2004). 

 
- Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 23. 4. 2003, některá 
ustanovení od 1. 5. 2004). 

 
- Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním  ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 27. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 399/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 

č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
od 1. 8. 2004). 

 
- Vyhláška č. 401/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 

č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (účinnost od 1. 8. 2004). 
 
- Zákon č. 461/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších změn (účinnost od 27. 5. 2004). 

 
- Vyhláška č. 504/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP ČR č. 382/2001 Sb., o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě (účinnost od 1. 10. 2004). 

 

Vyhláška č. 208/2004 o minimálních standardech pro ochranu 
hospodářských zvířat 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 10, 12a, § 12c odst.3, § 29a 
odst. 2 zákona: 

 
§ 1 

Úvodní ustanovení 

Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a hmotnostní kategorii a další specifické požadavky 
na jejich ochranu a pohodu podle minimálních standardů stanovených zákonem, mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána, v souladu s právem Evropských společenství. 
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§ 2 

Minimální standardy pro ochranu skotu 

1) Minimální standardy pro ochranu kategorie skotu ve věku do šesti měsíců (dále jen „telata“) 
stanoví následující podmínky: 

 
a) po porodu ošetřovatel v intenzivních chovech zkontroluje a zabezpečí, aby 

novorozené tele přijalo co nejdříve, nejpozději do 6 hodin po narození, dostatečné 
množství mleziva od matky nebo z jiného zdroje, 

b) telata nesmí být uvázána, kromě telat chovaných ve stádě, která mohou být uvázána 
během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, maximálně však 1 hodinu, 

c) telatům nesmí být nasazován náhubek, 
d) pro všechna telata ustájená ve skupině, která nejsou krmena do nasycení podle vlastní 

potřeby zvířete nebo pomocí automatického krmného systému, musí být zajištěn 
přístup ke krmivu ve stejné době, jaký mají ostatní telata ve skupině : pro telata 
ustájená ve skupinách, která nemají stálý přístup ke krmivu, musí být zajištěno krmení 
nejméně dvakrát denně, 

e) každé tele starší dvou týdnů musí dostat krmivo obsahující vlákninu v minimálním 
množství zvyšujícím se postupně od 50g do 250g pro telata ve věku 8 – 20 týdnů 
a obsahuje tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu 
minimálně 4,5 mmol/litr, 

f) šířka individuálního kotce pro telata musí odpovídat minimálně kohoutkové výšce 
telete, měřeno ve stoje, a délka kotce musí být minimálně rovna délce těla měřené od 
špičky nosu po kaudální okraj hrbolu kyčelního vynásobeného koeficientem 1,1. 
Individuální kotce pro telata nesmí mít celistvé stěny, ale stěny, které telatům umožňují 
vizuální kontakt s ostatními telaty a neznemožňují péči o jejich srst, 

g) tele starší osmi týdnů nesmí být drženo v individuálním kotci, pokud podle 
veterinárního lékaře jeho zdravotní stav a jeho chování nevyžaduje izolaci a individuální 
péči, 

h) pro telata chovaná ve skupinách je prostor bez překážek pro jedno tele o živé 
hmotnosti do 150 kg přinejmenším 1,5 m2, 1,7 m2 pro tele od 150 do 220 kg živé 
hmotnosti a přinejmenším 1,8 m2 pro tele nad 220 kg živé hmotnosti. Toto ustanovení 
se však nevztahuje na sající telata u matek a stáje, kde je méně než 6 telat. Další 
požadavky na prostory a vybavení pro ustájení telat stanoví zvláštní právní předpis, 

i) ve stájích s telaty musí být zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení: při použití 
umělého osvětlení nejméně po dobu od 9 do 17 hodin v intenzitě odpovídající 
přirozenému světlu, 

j) pro telata ustájená ve stájích nebo boxech je zajištěno podestlání vhodnou 
podestýlkou: to se vztahuje zejména na telata mladší než dva týdny a telata v izolaci, 

k) telata do věku jednoho týdne a telata s neúplně zhojeným pupkem se smí přemísťovat 
z hospodářství, v němž se narodila, jen v mimořádných případech: při přemísťování 
telat a jejich přepravě na trh je nezbytné zajistit opatření k ochraně jejich zdraví 
a pohody, 

l) u telat chovaných v budovách musí být chovatelem zabezpečena jejich prohlídka 
nejméně dvakrát denně a u telat, která nejsou chována v budovách, nejméně jedenkrát 
denně. 

 
2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na nově budované nebo rekonstruované stáje pro telata 

a od 31. prosince 2006 se vztahují na všechny stáje pro telata. 
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3) Minimální standardy pro ochranu kategorie plemeníků evidovaných podle zvláštních právních 
předpisů pro využití v přirozené plemenitbě a inseminaci a pro odchované plemenné býčky ve 
věku od šesti měsíců (dále jen „plemenní býci“) stanovují následující podmínky: 

 
a) plocha pro připouštění se řeší a udržuje tak, aby se předcházelo zranění plemenného 

býka nebo plemenice, 
b) mechanické zařízení nutící plemenné býky k pohybu mohou být zapínána na potřebnou 

dobu pod podmínkou, že jsou náležitě kontrolována a individuálně upravena, 
c) minimální plocha pro individuální ustájení plemenného býka v boxu je 16 m2 

a v případě hmotnosti větší než 1 000kg musí být na každých 60 kg živé hmotnosti 
plocha zvětšena o 1,0 m2, další požadavky na prostory a vybavení pro ustájení 
plemenných býků stanoví zvláštní právní předpis, 

 
4) Plemenné býky je možné navykat a využívat pro naskočení jiného plemenného býka při odběru 

semene pro inseminaci. Zvíře jakékoliv kategorie skotu nelze používat a cvičit jako jízdní zvíře 
pro člověka nebo na ně z jiných důvodů nasedat nebo je používat pro býčí zápasy. 

 
5) Zvláštní pozornost se musí věnovat stavu paznehtů u všech kategorií dospělého skotu. Mezi 

preventivní opatření patří kontrola stavu paznehtů a paznehtářská úprava prováděná 
v pravidelných intervalech tak, aby nedocházelo k přerůstání rohoviny nebo jinému poškození 
paznehtu a bolestivým stavům vyvolávajícím změnu fyziologického postoje nebo pohyblivosti 
zvířat. 

 
6) Minimální standardy pro ochranu kategorie býků a jalovic, kteří nejsou evidováni podle 

zvláštních právních předpisů k využití v plemenitbě ve věku od šesti měsíců (dále jen „skot ve 
výkrmu“) stanoví následující podmínky: 

 
a) ve skupinách nesmí být volně chován společně skot s rohy a bez rohů, prostorové 

nároky na ustájení upravují zvláštní právní předpisy, 
b) k prevenci vzájemného naskakování býků nesmí být používány vodiče pod elektrickým 

napětím, 
c) další požadavky na prostory a vybavení pro ustájení skotu ve výkrmu stanoví zvláštní 

právní předpis 
 
7) Minimální standardy pro ochranu kategorie plemenic skotu a jalovic ve věku od šesti měsíců, 

které jsou evidovány podle zvláštních právních předpisů, k využití v plemenitbě nebo jsou pro 
tento účel odchovány (dále jen „krávy a jalovice“), stanoví následující podmínky: 

a) počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů a počet míst v krmišti, 
pokud není objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete. 
Prostory včetně chodeb a výběhů zajišťují takové podmínky, aby se předešlo 
neúměrným skupinovým tlakům, 

b) k omezení pohybu krav a jalovic na stání, zejména při jejich dojení nebo pro omezení 
kálení a močení do určitého prostoru hnojné uličky, se nesmí používat vodiče pod 
elektrickým napětím, 

c) mechanická zařízení nutící krávy nebo jalovice k pohybu mohou být zapínána na 
potřebnou dobu pod podmínkou, že jsou náležitě kontrolována a individuálně upravena. 
V období posledních 2 měsíců březosti nesmí být tato zařízení používána, 

d) dojící technika musí být zvolena a dojící zařízení udržováno tak, aby se předešlo 
poškozování mléčné žlázy. Ošetřovatel dojnic musí ovládat používané technologické 
zařízení pro dojení a kontrolu správnosti jeho použití. Při každodenní prohlídce zvířat 
musí být věnována pozornost mléčné žláze a pohlavním orgánům. Případný vznik 
abnormalit je třeba zvlášť pečlivě sledovat během posledního měsíce březosti, 
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e) kráva nebo jalovice při používání stájí v intenzivních chovech se před porodem a po 
něm ustájí v boxu s pevnou podlahou a podestýlkou, 

f) ošetřovatel krav nebo jalovic musí ovládat techniku telení, věnuje zvláštní pozornost 
hygieně, zejména při asistovaných porodech. Vznikne-li podezření, že porod bude 
obtížný, nebo není-li možné vybavit tele manuálně bez vážného nebezpečí pro krávu 
nebo tele, je třeba vyžádat bez odkladu pomoc veterinárního lékaře. Při porodu 
prováděném ošetřovatelem nelze používat mechanické pomůcky s výjimkou ručně 
ovládaných provazů. 

 
8) Ke střežení skotu lze používat psy pouze tehdy, jsou-li pro tento účel vycvičeni, a to po době 

pozvolného navykání. 
 
 

3.  Opatření Státní veterinární správy ČR 
 
Platné zákazy, příkazy, omezení SVS ČR 
 
VET/1025/2004 - vzhledem ke vstupu ČR do EU SVS ČR zrušila všechny spěšné informace týkající 

se omezení dovozu vydané do 1. 5. 2004. 
V případě výskytu nákazy v některé třetí zemi, nebo v některém členském státu 
EU, Komise neprodleně přijímá opatření omezující pohyb zvířat i jejich produktů 
jak ve vztahu k členským státům, tak ve vztahu ke třetím zemím. Přijatá opatření 
jsou zveřejňována v rozhodnutích nebo nařízeních Komise a jsou pro členské 
státy závazné. 
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METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE  
NA ROK 2006 

Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze stanovují v souladu 
s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů  (veterinární zákon), v platném znění, tyto termíny:  

a) zdravotní zkouška musí být provedena do jednoho roku od předchozího 
provedení v roce 2005 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být 
předložen do jednoho měsíce od provedení, 

b) v případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2005 požadováno, 
je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 
2006. 

  
I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu 

 
A. Vakcinace proti nákazám 

B. Kontrola zdraví 

3. SKOT 

EpA100  BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (RVK + RBT)  

a) Plemenní býci v odchovně plemenných býků (dále jen OPB) během 28 dnů před 
základním výběrem; 

b) plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb.; 

c) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce 
č. 380/2003 Sb. 

 
EpA110  BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)  

a) Všechna hospodářství skotu (stáda), která nedodávají mléko do mlékárny nebo 
nemají  

povolen prodej mléka přes dvůr – vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 24 měsíců 
a plemenní býci v přirozené plemenitbě ve stádě 1x ročně, vyšetřují se směsné vzorky 
10 sér; 

b) všechna hospodářství se stádem dojnic nad 100 kusů dojených společně  do jednoho 
bazénu, která dodávají mléko do mlékárny nebo mají povolen prodej mléka přes 
dvůr, vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 24 měsíců a plemenní býci v přirozené 
plemenitbě ve stádě 1x ročně, vyšetřují se směsné vzorky 10 sér; 

c) při dovozu zvířat (vyjma jatečných) ze třetích zemí se provádí vyšetření samičího 
pohlaví od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno 
nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení, vyšetřují se směsné 
vzorky 10 sér; 
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d) při přemístění zvířat (vyjma jatečných) z členských států, které nemají status země 
nebo regionu úředně prostého brucelózy skotu se provádí vyšetření krav a jalovic od 
stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 
jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení, vyšetřují se směsné vzorky 10 sér. 

 
EpA120 BRUCELÓZA – VyLa – vyšetření mléka (ELISA) – vykazuje se počet zvířat 

v té době dojených 

Bazénové vzorky mléka ze všech stád dojnic do 100 kusů, z hospodářstvích, která 
dodávají mléko do mlékárny nebo mají povolen prodej mléka přes dvůr 2x ročně 
v rozpětí minimálně 3 měsíců. Odběr provádí KVS. Vyšetřuje se nádoj maximálně od 
100 ks dojnic. 

 
EpA130  BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (RVK + RBT) 

 Všechny zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů. 
 
EpA140  BRUCELÓZA – VyLa (P + BV) 

 Vyšetřování zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.  
 

EpA200  TUBERKULÓZA – Adg – jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal) 

Před tuberkulinací musí být ověřen datum poslední provedené tuberkulinace, z důvodu 
dodržení stanovené doby mezi jednotlivými vyšetřeními. 

a) Vyšetření se provádí v průběhu jednoho měsíce před přemístěním krav a jalovic 
k dalšímu chovu v rámci ČR od stáří 24 měsíců 1x ročně. Za přemístění se považuje: 

přesun mimo území kraje; 

b) při dovozu zvířat (vyjma jatečných) ze třetích zemí  se provádí vyšetření zvířat samičího 
pohlaví od stáří 6 týdnů a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno co nejdříve 
po příchodu zvířat na místo určení vzhledem k případné předchozí tuberkulinaci; 

c) při přemístění zvířat (vyjma jatečných) z členských států, které nemají status země nebo 
regionu úředně prostého tuberkulózy skotu se provádí vyšetření zvířat samičího 
pohlaví od stáří 6 týdnů a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno co nejdříve 
po příchodu zvířat na místo určení vzhledem k případné předchozí tuberkulinaci; 

d) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem; 

e) plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb.; 

f) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce 
č. 380/2003 Sb. 

 

EpA210 TUBERKULÓZA – Adg – simultánní tuberkulinace (Avitubal + Bovitubal) 

 Provádí se nejdříve za 42 dnů po provedené předcházející tuberkulinaci ve stádě: 

a) vyšetření se provádí u zvířat ve stádě nebo jeho části, kde bylo zjištěno zvíře s pozitivní 
reakcí při jednoduché tuberkulinaci; 

b) u zvířat u nichž byla při  jednoduché tuberkulinaci dubiózní reakce; 

c) došetření nákazy při pozitivním tuberkuloidním (PA) nálezu z jatek – počet zvířat závisí 
zejména na způsobu ustájení a krmení. KVS podle § 49 odst.1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změněn některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizují provádění povinných 
preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz tím, že určí 
rozsah vyšetření (dále jen „KVS určí rozsah vyšetření“).  
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EpA300  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 

vyšetření (ELISA, VNT) 

a) Krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) ozdravených (gE ELISA 
test) nebo prostých nákazy (konvenční ELISA test) 1x ročně: 

- všechny krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) do 
50 kusů krav, 

- hospodářství (stáda) od 51 kusů zvířat samičího pohlaví starších 24 měsíců 
a výše: 50 % zvířat z každého stáda, ale nejméně 50 kusů zvířat; 

b) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem; 

c) plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb.; 

d) plemenní býci v inseminačních stanicích – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce 
č. 380/2003 Sb.; 

e) plemenní býci v přirozené plemenitbě v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy. 
 

EpA310  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 
vyšetření (ELISA, VNT) 

Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy. 
 

EpA320  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 
vyšetření (ELISA, VNT) 

Vyšetřování zmetků a plodových obalů v indikovaných případech. 

KVS určí rozsah vyšetření. 
 
EpA400  ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (IDT nebo 

ELISA)  

a)  plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem; 

b) plemení býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb; 

c) plemenní býci v přirozené plemenitbě ve stádě 1x ročně.  
 

EpA410 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA);  

a) V 5% hospodářství skotu (stád) s 5 % chovaného skotu v jednotlivých krajích se 
vyšetřují zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců. Vyšetřují se směsné vzorky 10 
sér. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo IBR.  

 KVS určí rozsah vyšetření. 

b) při dovozu zvířat (vyjma jatečných)  ze třetích zemí se provádí vyšetření krav a jalovic 
od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 
jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení. Vyšetřují se směsné vzorky 10 
sér. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo IBR. 

c) při přemístění zvířat (vyjma jatečných)  z členských států, které nemají status země 
nebo regionu úředně prostého enzootické leukózy skotu se provádí vyšetření krav 
a jalovic od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno 
nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení. Vyšetřují se 
směsné vzorky 10 sér. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo 
IBR. 
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EpA500 BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa – podezřelá 
zvířata – (P + RT + HI + BV + IHC*)  

Zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená 
nebo jejichž léčení není účinné. 

 
EpA510  BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa (RT + HI* + 

IHC*)  

Uhynulá nebo utracená zvířata starší 24 měsíců. 

 
 

II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat  
 

B. Kontrola zdraví 

SKOT 

ExA300 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 
vyšetření (konvenční ELISA test, gE ELISA test, gB ELISA test,VNT) 

Krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) ozdravených nebo 
prostých nákazy 1x ročně, zbývající část hospodářství (stáda), která nebyla 
vyšetřena v rámci akce pod kódem EpA300. 

ExA310 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – vyšetření mléka 
(ELISA) – vykazuje se počet zvířat v té době dojených 

Jednotlivé vzorky mléka ze všech hospodářství s chovem dojnic v intervalu 1x 
ročně.  Vyšetřuje se směsný vzorek jednotlivých vzorků mléka dodaných do 
laboratoře. Směsný vzorek obsahuje vzorky od maximálně 5 ks dojnic. Samci 
a ostatní nedojící samice musí být vyšetřeni podle kódu ExA300. 

 
ExA320 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – vyšetření mléka 

(ELISA) – vykazuje se počet zvířat v té době dojených 

Jednotlivé vzorky mléka ze všech hospodářství s chovem minimálně 30% kusů 
dojnic, která dodávají mléko do mlékárny nebo mají povolen prodej mléka 
přes dvůr, 2x ročně v rozpětí minimálně 3 měsíců a maximálně 12 měsíců. 
Vyšetřuje se směsný vzorek jednotlivých vzorků mléka dodaných do laboratoře. 
Směsný vzorek obsahuje vzorky od maximálně 50 ks dojnic. Samci a ostatní 
nedojící samice musí být vyšetřeni podle kódu ExA300. 
 

ExA700 PARATUBERKULÓZA – VyLa – KS (ELISA nebo RVK + IDT) 

Plemenní býci v inseminační stanici býků 1x ročně. 
 

ExA800 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa – virologické vyšetření – 
(ELISA) 

 Plemenní býci v OPB 28 dnů před základním výběrem; 

 b) vyšetření býčků určených pro plemenitbu, u chovatele před zahájením jejich 
odchovu 1x; 

c) plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou 
č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. 
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ExA810 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa – sérologické vyšetření – 
(ELISA) 

a) plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou 
č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb., 

b) séronegativní býci v inseminační stanici 1x ročně. 
 

ExA900  CAMPYLOBACTER FOETUS SSP. VENERALIS – VyLa – BV 

a) Plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou 
  č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.; 

b) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem; 

c) zvířata mladší 6 měsíců nebo držená od tohoto věku před izolací ve skupině 
zvířat stejného pohlaví, jednorázové vyšetření vzorku výplašku umělé 
pochvy nebo předkožkového vaku; 

d) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší, která mohla před izolací být ve styku 
se samicemi, vyšetření vzorku výplašku umělé pochvy nebo předkožkového 
vaku třikrát v týdenních intervalech;  

e) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb. 

 
ExA910 TRICHOMONAS FOETUS – VyLa – BV 

a) Plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou 
č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.; 

b) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem; 

c) zvířata mladší 6 měsíců nebo držená od tohoto věku před izolací ve skupině 
zvířat stejného pohlaví; jednorázové vyšetření vzorku výplašku umělé 
pochvy nebo předkožkového vaku; 

d) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší, která mohla před izolací být ve styku 
se samicemi; vyšetření vzorku výplašku umělé pochvy nebo předkožkového 
vaku třikrát v týdenních intervalech; 

e) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 
k vyhlášce č. 380/2003 Sb. 

 

 
III. Povinné akce stanovené v Národním programu ozdravování od IBR  

 
SKOT 

EpA340  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – Va (markerovou vakcínou) 
Rozsah vyšetření určí SVS a KVS.  

Vakcinace se provádí podle Národního ozdravovacího programu od IBR.  
 

EpA350 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické vyšetření 
(konvenční ELISA test, gE ELISA test, gB ELISA test, VNT) 

 Rozsah vyšetření určí SVS a KVS.  

Vyšetření se provádí podle Národního ozdravovacího programu od IBR.  
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EpA360  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické vyšetření 
(IgELISA, VNT) 

Závěrečné vyšetření zvířat (stáda) na hospodářství před prohlášením stáda za ozdravené 
nebo prosté IBR v souladu s Národním ozdravovacím programem. 

Pozn.: Text metodiky Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR 
v Příloze VI. 

 
 

IV. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I. 
 

Úkon 

Výše částečné 
úhrady ze 

státního rozpočtu 
v Kč 

Úhrada materiálu 

Orální vakcinace – ruční kladení za km2 50,-  

Odběr krve u skotu, prasat,  ovcí, koz  
a koňovitých 

20,- + hemos skot         4,60 Kč 

Odběr krve plemeníků 50,-  

Tuberkulinace u skotu a koz 17,- + tuberkul in          4,00 Kč 

Simultánní tuberkulinace 40,- + tuberkul iny       11,00 Kč 

Odběr krve od zmetalek u skotu, prasat, ovcí , 
koz a koňovitých – za jeden odběr 

150,- 
+ hemos skot        4,60 Kč 
+ hemos prasata    7,20 Kč 

Odběr zmetků, plodových obalů u skotu, 
prasat, ovcí, koz a koňovitých nebo málo 
životných selat 

200,- 
 

Laboratorní vyšetření uvedená v části I. provedená ve státních veterinárních ústavech a laboratořích, 
kterým SVS ČR vydala povolení k provádění veterinárně laboratorní diagnostické činnosti jsou plně 
hrazena ze státního rozpočtu.  
  
Vysvětlivky zkratek:  

SVS  Státní veterinární správa České republiky 
KVS  Krajská nebo Městská veterinární správa  
„ nebo“ alternativní použití uvedených metod 
„ + „ současné použití uvedených metod 
„ * „ použití uvedené metody pouze pro konfirmaci pozitivního výsledku 
BP biologický pokus 
BV bakteriologické vyšetření 
ELISA ELISA test – sérologické vyšetření 
IDT imunodifuzní test 
IEF imunoelektroforéza 
IF imunofluorescence 
HI histologické vyšetření  
KV kultivační virologické vyšetření 
KS komplexní sérologické vyšetření 
NHT nepřímá hemaglutinace 
NPLA neutralizační peroxidázový test 
P pitva 
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PA pomalá aglutinace 
PCR reakce polymerázových řetězců 
RA rychlá aglutinace 
RVK reakce vazby komplementu 
RIL rezidua inhibičních látek 
RBT Rose bengal test 
SNT sérum neutralizační test 
výbrus TTC výbrus kostí k stanovení tetracyklinu 
VNT virus neutralizační test 
ELISA-V-KV průkaz viru z krve, nebo z orgánové suspenze 
RT rychlé testy na vyšetření TSE   
PCR-SSCP stanovení genomu prionového proteinu 
VyPr preventivní vyšetření  
VyLa laboratorní vyšetření 
Va  vakcinace 
Adg alergenodiagnostika 
HIT hemaglutinační test 
IHC imunohistochemický test 
PV parazitologické vyšetření 
gE ELISA ELISA test k průkazu specifických E protilátek 
gB ELISA ELISA test k průkazu specifických B protilátek 
CPE cytopatický efekt 
IHN infekční nekróza krvetvorné tkáně 
VHS virová hemoragická septikémie 
IPN infekční nekróza pankreatu 
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Metodika Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy 
skotu v ČR 

 
Ministerstvo zemědělství České republiky 

 
na základě § 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje  
 

Národní ozdravovací program 
od infekční rinotracheitidy skotu v ČR 

  
kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním od infekční rinotracheitidy skotu 
(dále jen „IBR“). 

 

Čl. 1 
Zásady ozdravovacího programu 

 

Těmito zásadami se stanoví 

a) povinnost všem chovatelům skotu, jejichž hospodářství není úředně ozdravené nebo úředně 
prosté  infekční rinotracheitidy skotu, zahájit ozdravování od této nákazy, 

b) zapojení dalších organizací do procesu ozdravování, 
c) termín zahájení ozdravování, 
d) zásady a metody ozdravování,  
e) povinnosti chovatelů spojené s ozdravováním a poskytováním nezbytných údajů o jeho 

průběhu, 
f) podmínky, za nichž může být hospodářství prohlášené za úředně ozdravené nebo úředně 

prosté IBR. 
 

Čl. 2 
Základní pojmy 

 
      Pro účely těchto zásad se rozumí 

a) infekční rinotracheitidou skotu – (IBR) – nebezpečná nákaza manifestující se klinicky na 
respiratorním aparátu nebo na genitálním aparátu skotu. Původcem je bovinní herpes virus typ 1 
(BHV-1), 

b) národním ozdravovacím programem – program schválený ministerstvem zemědělství dne 
11. 8. 2005 č.j.: 21682/2005-17210 jehož cílem je docílit ozdravení na celém území státu, 

c) ozdravovacím plánem – souhrn úkonů a povinností spojených s ozdravením jednotlivého 
hospodářství, odsouhlasený místně příslušnou Krajskou veterinární správou či Městskou 
veterinární správou v Praze (dále jen „KVS“), 

d) vstupním sérologickým vyšetřením – vyšetření skotu při zahájení ozdravování, které upřesní 
aktuální nákazovou situaci v hospodářství, 

e) základní imunizací – imunizace dle návodu výrobce, kterou je dosaženo žádoucí protilátkové 
ochrany trvající minimálně 6 měsíců,  

f) infikovaným zvířetem – zvíře s protilátkami vytvořenými po přirozené infekci terénním 
kmenem BHV-1 nebo s protilátkami po aplikaci konvenční vakcíny, 

g) markerovou vakcínou – vakcína s chybějícím glykoproteinem E (gE-), 
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h) konvenční vakcínou – vakcína s kompletním virem (BHV-1), 

i) gE ELISA testem – specifický laboratorní test, schopný rozlišit protilátky vytvořené po vakcinaci 
markerovou vakcínou (gE-) od protilátek vytvořených po infekci terénním kmenem BHV-1, příp. 
po vakcinaci konvenční vakcínou, 

j) konvenčním ELISA testem – laboratorní test prokazující protilátky proti celému BHV-1, 

k) ohniskem nákazy – hospodářství či stádo, v němž došlo u skotu k výskytu klinických příznaků 
IBR a nákaza byla potvrzena laboratorním vyšetřením, 

l) klidovým ohniskem IBR – hospodářství či stádo, v němž jsou podle výsledků vyšetření 
(konvenčním ELISA testem) sérologicky pozitivní zvířata bez klinických příznaků IBR, 

m) hospodářstvím – stádem s neznámou nákazovou situací – hospodářství či stádo, v němž není 
znám výsledek sérologického vyšetření, zjišťujícího protilátky proti BHV-1, 

n) hospodářstvím – stádem úředně ozdraveným od IBR – hospodářství či stádo, v němž nejsou 
infikovaná zvířata, a v němž bylo provedeno na závěr ozdravení sérologické vyšetření zvířat 
starších 6 měsíců gE ELISA testem s negativním výsledkem, 

o) hospodářstvím – stádem úředně prostým IBR – hospodářství či stádo, v němž nejsou 
infikovaná zvířata ani zvířata vakcinovaná markerovými vakcínami a v němž bylo provedeno 
sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem,  

p) pozorovací dobou – období 6 měsíců od vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda 
(laboratorně potvrzeno), do provedení závěrečného laboratorního vyšetření, na jehož základě lze 
hospodářství nebo stádo prohlásit za ozdravené nebo úředně prosté IBR. 

 
 

Čl. 3 
Chovatelské a veterinární důvody ozdravení 

 
Ozdravení od IBR je významné zejména: 
 
a)  z hlediska zlepšení zdravotního stavu stád skotu a snížení ekonomických ztrát u chovatele, 

b)  z hlediska udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem, spermatem, vaječnými buňkami 
a embryi skotu se státy prostými nákazy, 

c)  z hlediska sjednocení podmínek při tuzemském přemísťování skotu, 

d)  z důvodů zabezpečení větší ochrany před zavlečením nákazy do IBR prostých hospodářství, 

e)  z hlediska získání dodatečných garancí od Evropské komise při obchodování se skotem v rámci 
Evropské unie. 

 
 

Čl. 4 
Povinný ozdravovací program 

  
Ozdravovací program se stanovuje jako povinný pro všechny chovatele skotu, kteří nemají 
hospodářství úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR. Nákazová situace bude zjišťována 
prostřednictvím vstupního sérologického vyšetření ve všech stádech považovaných za klidová ohniska 
IBR a ve stádech s neznámou nákazovou situací.  
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Čl. 5 
Zahájení ozdravování 

 
Ozdravování v České republice bude zahájeno od 1. ledna 2006 ve všech krajích. Ozdravení 
jednotlivých hospodářství a stád bude zahajováno postupně, v závislosti na kapacitních možnostech 
státních veterinárních ústavů z hlediska zabezpečení vstupních sérologických vyšetření, možnostech 
místně příslušných KVS projednat a odsouhlasit ozdravovací plány jednotlivých hospodářství 
a možnostech chovatele zejména s ohledem na zdravotní stav zvířat a nákazovou situaci ve stádě.  
 
 

Čl. 6 
Obecné zásady ozdravování 

Ozdravování od IBR: 
 

a) je prováděno na celém území státu, 

b) je organizováno tak, aby bylo dosaženo na administrativně vymezeném územním celku (kraji, 
okresu) IBR ozdraveného a následně prostého stavu v nejkratší možné době, 

c) je organizováno tak, aby pokud možno nezpůsobilo chovateli výpadek v produkci. Infikovaná 
zvířata budou eliminována ze stáda zejména v rámci jeho přirozené obměny. 

Ke konci ozdravení je možné proces urychlit jednorázovým vyřazením zbývajících infikovaných zvířat, 

d) se v ohniscích nákazy zahájí až poté, co je onemocnění převedeno do klidové podoby 
(klidového ohniska), 

e) předchází vstupní sérologické vyšetření určených kategorií skotu, stanovení metody 
ozdravení a zpracování ozdravovacího plánu pro jednotlivé hospodářství. 

 
 

Čl. 7 
Vstupní sérologické vyšetření 

 

Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem) bude provedeno: 
 

• ve stádech se stavem do 50 ks skotu u všech zvířat starších 6 měsíců 
• ve stádech se stavem od 51 ks skotu 

- u 100 % mladého skotu ve věku od 6 měsíců do otelení 
- u 100 % prvotelek nejdříve však 4 týdny po otelení 
- u   20 % ostatních krav 
- u 100 % plem. býků v přir. plemenitbě 
• v hospodářstvích s chovem masného skotu, resp. skotem, který je od jara do zimy 
chován mimo stáj bude vyšetřeno 100 % skotu staršího 6 měsíců. 

 
V případě zamoření přesahujícího 50% u  prvotelek a u vzorku ze skupiny ostatních krav, 

nebudou zbývající krávy v základním stádu sérologicky došetřovány a bude u 100% krav postupováno 
jako by byly pozitivní. V případě nižšího procenta zamoření (než 50%) bude došetřeno zbývajících 
80% krav, aby bylo zjištěno skutečné procento pozitivních zvířat v základním stádě a mohlo být 
případně použito eliminační metody bez vakcinace, která by vedla k rychlejšímu ozdravení stáda. 

 
Postup (dle výsledku vyšetření): 

Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření ve stádě pozitivní zvířata, nastupuje ozdravování. 

Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření ve stádě infikovaná zvířata, postupuje se dle metodického 
návodu SVS ČR. 

Vstupní sérologické vyšetření se neprovádí v hospodářstvích, v nichž byla prováděna (dle záznamů 
chovatele) vakcinace polyvalentními vakcinami i s obsahem BHV-1 nebo i konvenčními vakcínami 
proti IBR. Vakcinovaná zvířata budou považována za IBR pozitivní ze 100 %. 
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Vyšetření (ani ozdravování) nebude rovněž prováděno u výkrmu skotu pokud je vykrmován odděleně 
od zvířat ozdravovaného stáda, v samostatném, prostorově i provozně odděleném objektu. 
Přemístění vykrmovaného skotu se může uskutečnit pouze na jatka. 

 
 

Čl. 8 
Metody ozdravování, předpoklady k prohlášení stáda za úředně ozdravené nebo úředně 

prosté IBR 
 

V rámci národního ozdravovacího programu se využijí následující metody: 
 

a) eliminační bez vakcinace  

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno nižší procento (cca 
do 10%, při dohodě s chovatelem i více procent) pozitivních zvířat. 

Postup:  
• vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl. 7), 
• u pozitivních zvířat se zaznamená výsledek do průvodních listů skotu,  
• vyřazení sérologicky pozitivních kusů (jednorázově nebo ve stanoveném termínu po dohodě 

s KVS), 
• sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem za 4 – 6 týdnů po 

vyřazení posledního pozitivního zvířete,  
• druhé serologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem za 4 – 6 týdnů 

po prvním vyšetření, 
• jsou-li dvě po sobě jdoucí sérologická vyšetření konvenčním ELISA testem negativní, nastupuje 

pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede opět sérologické vyšetření, 
• Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. 
 

b) eliminační s vakcinací markerovou vakcínou  

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno vyšší procento 
pozitivních zvířat. 

 
Postup: 

• vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl.7), 
• u pozitivních zvířat se výsledek zaznamená do průvodních listů skotu, 
      provede se základní imunizace sérologicky pozitivních i negativních kusů od stáří 6 měsíců 

markerovou vakcínou dle návodu výrobce,  
• další cyklické revakcinace markerovou vakcínou v intervalech 6 měsíců,  
• průběžné provádění základní imunizace mladého skotu, který dosáhl věku 6 – 9 měsíců. Dále 

se mladý skot zařadí do vakcinačního režimu (revakcinace v 6 měs. intervalech) spolu 
s ostatním již vakcinovaným skotem. 

• provádění namátkových sérologických kontrol (gE ELISA testem) indikátorových zvířat ze 
skupiny sérologicky negativních (podle výsledků vstupního sérologického vyšetření) až do 
doby, než jsou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata. Počet vyšetřovaných zvířat v rámci 
namátkových kontrol bude následující (v závislosti na velikosti stáda): 

 
kategorie skotu stádo do 300 ks skotu stádo nad 300 ks skotu 

jalovičky 14-16 měs. stáří 5 ks  x) 10 ks 

prvotelky (nejdříve 1 měs. po porodu) 5 ks  x) 10 ks 
x) ve stádech s nižším počtem skotu v dané kategorii se vyšetřuje celá kategorie skotu. 
 

Vyšetření se provádí 1x za 6 měsíců. Jsou-li zjišťována nově infikovaná zvířata, je chovatel 
povinen toto hlásit neprodleně místně příslušné KVS. KVS rozhodne o případném 
sérologickém prošetření vyššího počtu zvířat, případně celé skupiny negativních zvířat. 
Positivitu u nově infikovaných zvířat je nutno zaznamenat v průvodních listech skotu.  
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• ukončení vakcinací je možné až po vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda 
a jednom sérologickém vyšetření skotu staršího 6 měsíců gE ELISA testem s negativním 
výsledkem. Toto sérologické vyšetření se provede nejdříve za 4 – 6 týdnů po vyřazení 
posledního infikovaného zvířete. V případě, že toto vyšetření prokáže ve stádě infikovaná 
zvířata, tato se vyřadí a opět se provede za 4 – 6 týdnů sérologické vyšetření. Toto se opakuje 
do té doby, dokud jsou ve stádě prokazována infikovaná zvířata,  

• po prvním sérologickém vyšetření, které prokáže, že ve stádě nejsou infikovaná zvířata, 
nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede u všech zvířat 
starších 6 měsíců opět sérologické vyšetření gE ELISA testem, 

• je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně ozdravené od IBR, 
• po vyřazení všech vakcinovaných zvířat ze stáda (markerovou vakcínou) se provede u všech 

zvířat starších 6 měsíců sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem). Je-li výsledek 
negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. 

 
c)  radikální  

Jedná se o odsun všech zvířat z hospodářství poražením na jatkách nebo přemístěním zvířat 
za podmínek viz čl.14. Metoda bude uplatněna zejména v méně početných stádech skotu nebo 
v případě, kdy chovatel již nechce v dalším chovu pokračovat. O použití této metody 
rozhoduje chovatel. 
 

Postup: 
• vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců, 
• u pozitivních zvířat se výsledek zaznamená do průvodních listů skotu, 
• jednorázové nebo postupné vyřazení (přemístění) skotu do stanoveného data, 
• v případě, že do objektu bude ustájen zdravý skot je nutné provést mechanickou očistu 

a desinfekci objektů a zařízení a ustájit indikátorová zvířata (sérologicky negativní skot). Po 
4 – 6 týdnech se tato zvířata sérologicky vyšetří konvenčním ELISA testem. Jsou-li výsledky 
negativní, lze do objektů ustájit skot přemístěný z ozdravených nebo IBR prostých 
hospodářství, 

• je-li s chovatelem dohodnut pozdější termín ozdravování, je nutné provést základní imunizaci, 
případně následné revakcinace v 6 měs. intervalech.  

Při rozhodování o metodě ozdravování musí být zohledněny veterinární i ekonomické aspekty. 

Vzory ozdravovacích programů jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3. 
 
 

Čl. 9 
Vakcíny v průběhu ozdravování. 

 
Vakcíny, používané v rámci ozdravování, musí být registrovány v ČR. V rámci národního 
ozdravovacího programu je možno používat v hospodářstvích, která zahájila ozdravování po 1. lednu 
2006 pouze markerové vakcíny. Živé i inaktivované markerové vakcíny se použijí dle návodu výrobce. 

V ozdravovaných, ozdravených i prostých stádech je zakázáno používat  polyvalentní vakcíny, 
obsahující BHV-1. 

 
 

Čl. 10 
Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně 

prostého IBR 
 
Uznání hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR – se provede 

na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady 
v čl. 8).  
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Pozastavení statusu – v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek 
stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo podezření z nákazy 
u jednoho nebo více zvířat ve stádě. 

 
Odebrání statusu – v případě, že se změnila v hospodářství nebo stádě nákazová situace a tato byla 
potvrzená laboratorním vyšetřením. 
 
Hospodářství (stáda) skotu, která získala status úředně prostých hospodářství (stád) nebo kterým byl 
status pozastaven či odebrán budou zveřejňována a ve stanovených časových intervalech 
aktualizována na webových stránkách SVS ČR. 
 
 

Čl. 11 
Povinnosti chovatelů 

 
a) provést vstupní sérologické vyšetření zvířat a na jeho základě rozhodnout o metodě 

ozdravování, 
b) zpracovat ozdravovací plán (po konzultaci se soukromým vet. lékařem a KVS) a předložit 

k odsouhlasení KVS, 
c) u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) zaznamenat výsledek do 

průvodních listů skotu, 
d) zajistit provádění odborných veterinárních úkonů spojených s ozdravováním soukromým 

veterinárním lékařem, 
e) vést evidenci zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr (viz 

zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem), 

f) stanovit přesný systém přemísťování zvířat v rámci hospodářství, je-li přemísťování zvířat 
z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. 
a vyhláška č. 136/2004 Sb.). 

g) neprovádět mezipodnikové kooperace, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu, 
h) zabezpečit, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontaktu se zvířaty z ostatních stád, 

která mají rozdílný nákazový status, 
i) dodržovat ozdravovací plán, 
j) poskytovat stanovené údaje o průběhu ozdravování, 
k) hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, a které by mohly 

průběh ozdravování negativně ovlivnit,  
l) organizovat pastvu skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat 

ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR 
nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na tuto skutečnost musí být  
zabezpečeno i hrazení pastvin a zábrana úniku zvířat, 

m) vymezit okruh pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného 
stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinákazových 
opatření,  

n) upozornit chovatele, případně další osoby, přicházející do styku se zvířaty z ozdravovaného 
stáda, že nesmí ošetřovat ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR ani skot, u něhož 
není známa nákazová situace, 

o) nepovolit účast rizikových zvířat na svodech,  
p) stanovit, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro 

chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových 
a hygienických podmínek,  
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q) uchovávat údaje o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat 3 roky po ukončení 
ozdravování, 

r) podle okolností je možné stanovit i další podmínky. 
 
 

Čl. 12 
Povinnosti hospodářství, která nejsou úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR a pro 

která byl s KVS dohodnut pozdější termín zahájení ozdravování 
 

a) sérologicky vyšetřit skot starší 6 měsíců v rámci programu vstupních sérologických vyšetření 
stád na IBR do konce roku 2006 (viz čl. 7),  

b) projednat s KVS termín zahájení ozdravení, 
c) skot z těchto hospodářství nesmí být přemístěn do ozdravovaných, ozdravených a prostých 

hospodářství, 
d) skot z těchto hospodářství nesmí přijít do kontaktu se skotem z ozdravovaných, ozdravených 

a prostých hospodářství, 
e) ošetřovatelé tohoto skotu nesmí ošetřovat skot v hospodářstvích či stádech, která ozdravují 

od IBR nebo jsou úředně ozdravená nebo úředně prostá nákazy, 
f) pracovníci biologických a servisních služeb dodržují při vstupu do těchto hospodářství taková 

protinákazová a hygienická opatření, aby nezpůsobili rozvlékání nákazy, 
g) v případě, že chovatel nezahájí ozdravení do konce roku 2006, provede se v termínu do 

31. 12. 2006 základní imunizace všech zvířat starších 6 měsíců markerovou vakcínou. 
V odůvodněných případech může KVS tuto dobu prodloužit, nejpozději však do 30. 6. 2007. 
Následně budou prováděny cyklické revakcinace v 6 měs. intervalech inaktivovanou 
markerovou vakcínou. Do vakcinačního režimu musí být průběžně zařazován skot, který 
dovrší stáří 6 – 9 měsíců,  

h) do stáda může být přemístěn pouze skot, který je v imunitě proti BHV-1 (po vakcinaci 
markerovou vakcínou). 

i)  
 

Čl. 13 
Podmínky pro hospodářství, která zahájila ozdravování před 1.lednem 2006 

a k vakcinaci skotu používají konvenční vakcíny 
 

a) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování a bude podle KVS schváleného ozdravovacího 
plánu ukončeno vakcinování zvířat do 30. 6. 2007, mohou do tohoto data používat 
k imunizaci monovalentní konvenční vakcíny proti IBR. Pokud nebude vakcinování zvířat 
ukončeno do uvedeného data (stanoveného ozdravovacím plánem) musí být zpracován 
nový ozdravovací plán na bázi markerových vakcín. 

b) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování podle KVS schváleného ozdravovacího plánu 
a bude pokračovat vakcinování skotu i po 30. 6. 2007, mohou použít k imunizaci zvířat 
monovalentní konvenční vakcíny nejpozději však do 31. 12. 2006. Od 1. 1. 2007 musí 
přejít na markerové vakcíny. Před realizací této změny musí být zpracován nový 
ozdravovací plán. 

 
 

Čl. 14 
Náležitosti ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství 

 
Ozdravovací plán, který zpracuje chovatel a předkládá k odsouhlasení KVS, musí obsahovat zejména: 

• adresu hospodářství (sídlo) a adresu majitele, registrační číslo hospodářství v ústřední 
evidenci, telefon, fax, e-mail, kraj, 
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• jméno, adresu a telefon soukromého vet. lékaře zabezpečujícího odbornou veterinární činnost 
spojenou s ozdravováním, 

• stav skotu v hospodářství podle kategorií, 
• rozdělení skotu v jednotlivých stájích v rámci hospodářství (u metody s vakcinací), 
• roční procento obměny základního stáda (u metody s vakcinací), 
• uskutečňuje-li se výkrm skotu v prostorově a provozně odděleném objektu (vykrmovaná zvířata 

není nutné zahrnout do ozdravování) 
• datum a výsledek vstupního sérologického vyšetření u jednotlivých vyšetřovaných kategorií 

skotu, 
• zvolenou metodu a postup ozdravování, zejména: 

- při vakcinační metodě druh použité vakcíny, 
- termíny provedení základní imunizace skotu, 
- termíny cyklických revakcinací v šestiměsíčních intervalech, 
- termíny průběžně prováděných základních imunizací mladého skotu (v 6 – 9 měs. 

stáří) v dalším období, 
- termíny namátkových sérologických vyšetření u vybraných zvířat ve skupině 

sérologicky negativních (podle výsledku vstupního vyšetření), 

- předpokládaný termín vyřazení posledních infikovaných zvířat a ukončení vakcinací, 
- předpokládaný termín pro prohlášení hospodářství za úředně ozdravené (úředně 

prosté) od IBR. 
• zásady přemísťování skotu v rámci hospodářství i mimo něj, 
• povinnosti pracovníků v hospodářství,  
• činnost soukromého vet. lékaře případně dalších osob v procesu ozdravování, 
• nezbytná ochranná opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, 

pastviny, při přemísťování zvířat a další), 
• proškolení ošetřovatelů skotu v ozdravovaném hospodářství o hlavních zásadách ozdravování 

a o nezbytných hygienických opatřeních, 
• zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických 

prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro 
ustájení zvířat.  

•  
 

Čl. 15 
Přemísťování skotu, účast na svodech 

 
V průběhu národního ozdravovacího programu se může přemístění uskutečnit následovně: 
 

• Do IBR úředně prostého hospodářství  
- z hospodářství prostého IBR, 
- z hospodářství ozdraveného od IBR, nevakcinovaná zvířata u nichž bylo provedeno 

sérologické vyšetření konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem 
 

• Do IBR úředně ozdraveného hospodářství: 
- z hospodářství prostého IBR 
- z hospodářství ozdraveného od IBR 

 
• Do hospodářství vedeného jako klidové ohnisko IBR: 

- z klidového ohniska IBR 
 

• Do hospodářství ozdravovaného od IBR:  
- z prostého hospodářství za předpokladu, že u skotu bezprostředně po přemístění bude 

provedena základní imunizace markerovou vakcínou. Dále bude přemístěný skot 
začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství, 
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- z ozdraveného hospodářství. Jedná-li se o skot nevakcinovaný proti IBR, bude po 
přemístění provedena základní imunizace markerovou vakcínou a dále bude skot 
začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství, 

- z ozdravovaného hospodářství za předpokladu, že je přemísťovaný skot v imunitě 
proti BHV 1 resp. se podrobil minimálně základní imunizaci markerovou vakcínou. 
Dále bude přemístěný skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného 
v ozdravovaném hospodářství.  

 
Účast skotu na svodech: 

- mohou se zúčastnit jen zvířata z hospodářství či stád se stejným nákazovým statusem. 
- z ozdravovaných hospodářství se může zúčastnit skot, který je v imunitě proti BHV-1, 

tzn. byla u něho provedena minimálně základní imunizace. Účast telat mladších 
6 měsíců je podmíněna tím, že pocházejí od matek v imunitě proti BHV-1 a je u nich  
předpoklad, že jsou dostatečně chráněna kolostrálními protilátkami, 

- účast skotu z hospodářství s neznámou nákazovou situací není dovolena.  
 
 

Čl. 16 
Nezbytná data ke sledování a hodnocení průběhu ozdravování 

 
Chovatel, v jehož hospodářství probíhá ozdravování, bude průběžně, nejpozději do jednoho 
měsíce po provedeném úkonu, poskytovat KVS, případně ostatním orgánům státního dozoru 
následující údaje: 

a) údaje o chovateli – jméno,název, adresa (jen u prvního hlášení), 
b) údaje o hospodářství – název, registrační číslo, adresa, 
c) údaje o zvířatech – identifikační čísla zvířat podléhajících ozdravovacímu programu, 

• údaje o počtu zvířat v jednotlivých kategoriích dle identifikačních čísel, 
• údaje o počtu provedených sérologických vyšetření (vstupní, namátková, závěrečná), 
• údaje o výsledcích vyšetření podle identifikačních čísel zvířat, 
• zvolená metoda ozdravování, 
• údaje o počtu vakcinovaných zvířat podle identifikačních čísel, 
• údaje o časovém průběhu ozdravování: 
- zahájení, datum, 
- vyřazování infikovaných zvířat a datum vyřazení posledního infikovaného zvířete,  
- datum ukončení vakcinací, 
- datum zahájení pozorovací doby, 
- datum provedení závěrečných vyšetření (první, druhé nebo třetí) před prohlášením 

stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR, 
- datum, ke kterému bylo hospodářství KVS prohlášeno za úředně ozdravené nebo 

úředně prosté, 
Údaje o laboratorním vyšetření  musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout státní veterinární 
ústavy a rovněž Výzkumný ústav veterinárního lékařství, tzn. organizace, které vyšetření provedly. 
Údaje o provedených vakcinacích musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout i soukromý vet. 
lékař. 
 

 
Čl. 17 

Účinnost 
 

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) nabývá účinnosti dnem 
1. 1. 2006.  
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Příloha č. 1 
 

Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda eliminační s vakcinací markerovou vakcínou 
 
 
Chovatel – adresa – IČ: 

Hospodářství: 

Registrační číslo hospodářství : 

Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu: 

• Telata do 6 měs. stáří: ……………………………...…………………………………………... .  

• Skot samičího pohlaví starší 6 měs. – do otelení: …………..………………..…….……………. 

• Krávy: …………………………………………………………..……………………………...… 

• Plemenní býci (přir. plemenitba)………………………………………………….………….…..  

• Výkrm skotu společně, x) prostorově a provozně odděleně x) ustájený :……………………….. 

Pozn.:  Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený od ozdravovaného stáda nemusí být zařazen do ozdravování a nemusí být vakcinován. 
Musí však být vytvořeny podmínky, aby se původce onemocnění nemohl dostat do ozdravovaného stáda. Musí být také určeno, že zvířata po 
dokrmení budou přemístěna výhradně na jatka.. 

• Skot celkem: …………………………………………………………………………... . . . . . . . . . .  
 
Roční procento obměny základního stáda skotu včetně prvotelek: ………………………... . .  
 
 
Odborné veterinární úkony spojené s ozdravováním provádí soukromý vet. lékař: 
       ………………………………... . . . . . . .…………. 
       ………………………………... . . . . . . .…………. 
       tel.: ……………………….……………... . . . . . . . . .  
  
 
Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem) …….. . . . . . . . . . . .  
 
 
Výsledek vyšetření: 

• % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví ve stáří od 6 měs. do otelení (100% zvířat) …………... . . . . .  

• % poz. prvotelek (vyšetřených za 4 – 6 týdnů po porodu) (100 % zvířat) ……………... . . . . . . . . . . . . . .  

• % poz. krav (20% zvířat)……………………………………………………………... . .……….. . . . .  

• % poz. plem. býků v přir. plemenitbě (100 % zvířat) ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Program vakcinování zvířat (vakcinují se všechna zvířata od stáří  6 měsíců vyjma žíru skotu, prostorově a provozně 

odděleně ustájeného v termínech dle návodu výrobce vakcíny): 

• druh použité vakcíny: ………………………………………………….………………... . . . . .  

• předpokládané datum základní imunizace:  1.……………..  2.(bude-li prováděna) …………. 

• dohodnuté termíny pro základní imunizaci ml. skotu (který dovršil věku 6 – 9měsíců) 

…………………………………………………………………………………………... . . . . . . . . .  
• …………………………………………………………………………………………... . . . . . . . . .  
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• předpokládané časové schéma cyklicky vakcinovaných zvířat v šestiměsíčních 
intervalech: 

měsíc ………………   měsíc ……………….   rok ………………… 

měsíc ………………   měsíc ……………….   rok ………………… 

měsíc ………………   měsíc ……………….   rok ………………… 
  

 
 
Schéma přemisťování zvířat v hospodářství: 

(uvede se systém přemisťování skotu mezi jednotlivými ustajovacími objekty v rámci ozdravovaného hospodářství v případě, že 
toto přemisťování je z hlediska provozu nezbytné a podmínky, které je nutné z hlediska ochrany zvířat před šíření původce 
nákazy dodržovat. 

 
 
Předpokládaný termín vyřazení posledního infikovaného zvířete:  
 
měsíc ……………….   rok ……………………… 
 
 
Předpokládaný termín prohlášení hospodářství za ozdravené od IBR: …………….. . . . . . . . . . . .  
 
 
Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování: 

Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13 případně další) a jeho včasné 
a úspěšné završení. Je potřeba kontrolovat dodržování podmínek a v případě potřeby je v průběhu procesu aktualizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   …………………….   Dne   …………….  podpis chovatele  
 
 
       razítko a podpis KVS  
 
 
 
 
x) nehodící se škrtněte 
 
Pozn.  Ozdravovací program je možno v průběhu ozdravování po konzultaci s KVS aktualizovat. 
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  Příloha č. 2 
 

Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda eliminační bez vakcinace 
 
 
Chovatel – adresa – IČ: 

Hospodářství: 

Registrační číslo hospodářství: 

Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu: 

• Telata do 6 měs. stáří ………………………………………………………………... . . . . . . . .….. 

• Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení ……………………………………... . . . . . . . . . .…. 

• Krávy …………………………..………………………………………………... . . . . . . . . .………. 

• Plem. býci (přir. plemenitba) ……………………………………………….…….. . . . . . . . . . . . . . . .… 

• Výkrm skotu společně, x)prostorově a provozně odděleně x) ustájený: ……………………... . . .   

Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování.. Musí být vytvořeny podmínky, aby  původce 
nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka. 

• Skot celkem .……………………………………………………………………….….. . . . . . . . .… 
 
Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců,konvenčním ELISA testem) .…………... . . .  
 
Výsledek vyšetření: 

• % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs. – do otelení (100 % vyš. zvířat) ……...….. . . .  
• % poz. prvotelek (vyšetřených za 4 – 6 týdnů porodu) (100 % zvířat) …….…………………... . . . . .  
• % poz. krav (20 % zvířat) ……………….………………..………………………………... . . . . . . .…. 
• % poz. plem býků (100 % zvířat) ……………………………………………………………...……. 

 
Termín(y) vyřazení všech sérologicky pozitivních zvířat ze stáda: 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
Předpokládaná data sérologických vyšetření nutných k prohlášení stáda za úředně 
prosté IBR: 

• první vyšetření …………………………..……………... . .  
• druhé vyšetření . .……………………….……………….. 
• závěrečné (třetí) vyšetření .........………………………... . .  

 
předpokládané datum prohlášení hospodářství za úředně prosté IBR…………….....……… 
 
Doplnění stáda za vyřazené kusy bude provedeno : 

• zdravými zvířaty z vlastního odchovu…………………………………….…………... . . . . . . . . . . . .  
• nákupem z IBR prostého hospodářství………………………………………………... . . . . . . .… 

 
Pozn. Doplnění stáda sérologicky negativním skotem může být provedeno až po vyřazení všech 
infikovaných zvířat ze stáda a jednom sérologickém vyšetření zvířat starších 6 měsíců (konvenčním 
ELISA testem) s negativním výsledkem. 
 
V   ………………………..   dne                                            podpis chovatele  
 
          razítko a podpis KVS  
x) nehodící se škrtněte   
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Příloha č. 3 
 

Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda radikální 

 
Chovatel – adresa: 

Hospodářství: 

Registrační číslo hospodářství: 

Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu: 

• Telata do 6 měs. stáří ..…………………………………………………………………... . . . . . . . .  

• Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení …..……………………………………... . . . . . . . . .  

• Krávy ………………………………………………………….………………………... . . . . . . . . . .  

• Plem. býci (přir. plemenitba) ……………………………………………………………... . . . . . . . .  

• Výkrm skotu společně, x)prostorově a provozně odděleně ustájený x): ……………………... . . .  
Pozn.:  Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování.. Musí být vytvořeny podmínky, aby  původce 

nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka.  

• Skot celkem ….………………………………………………………………………... . . . . . . .….. 
 
Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem) ……………… 

 

Výsledek vyšetření: 
• % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs. do otelení (100 % zvířat) ……….. . . . . . . . . . . . .  
• % poz. prvotelek (vyšetřených za 4 – 6 týdnů po porodu) (100 % zvířat) ……………………... . . . .  
• % poz. krav (20 % zvířat) ………………..…………………………………………………... . . . . . . . . . 
• % poz. plem. býků (přir plemenitba) (100 % zvířat) ………………………………………... . . . . . . . . . . 

 

 

Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování: 
Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13  případně další) a jeho včasné  
a spěšné završení. Podmínky při uplatnění radikální metody se budou uvádět jen v případě, že je to nutné, např. při likvidaci stáda 
trvající delší dobu apod. 

 

Datum odeslání zvířat na jatka: ……………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………… 
 
Datum provedení mechanické očisty a desinfekce objektů a pomůcek:  ……………………. 
 
Datum ustájení indikátorových zvířat – počet (v případě zájmu chovatele o nového ustájení zdravých zvířat): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Předpokládaný termín ustájení zdravých zvířat do objektů po ozdravení:  ………………… 
 
        
 
      
V   ……………………….   Dne   ………….              podpis chovatele  
 
        razítko a podpis KVS  
x) nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 4 
 

Žádost o schválení hospodářství 
 
 
 prostého IBR 1) 
 

 ozdraveného od IBR 2) 

 
 
 
Žadatel (chovatel) 
 
Jméno/příjmení nebo název firmy 
 

 

 
Bydliště nebo sídlo majitele nebo provozovatele 
 

Ulice ..............................................................................................  č.p. ......................... 
 
Obec/část obce ............................................................................................................. 
 
PSČ .......................... 

 

 

IČ         

 

 

DIČ    -         

 

 

R.Č. nebo datum narození           

 
Hospodářství 
 

Reg. číslo hospodářství 3)  CZ         

 

 

Adresa 
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Ulice ..............................................................................................  č.p. ......................... 
 
Obec/část obce ............................................................................................................. 
 
PSČ .......................... 

 

Údaje o ozdravování stáda 
 

Ozdravování zahájeno v roce     

Metoda ozdravování 
 

eliminační bez vakcinace vakcinace konvenční vakcínou 

 

 

eliminační s vakcinací vakcínou vakcinace markerovou  

 

Datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete         

 

Datum závěrečného vyšetření 4)
 

 

I. vyšetření  číslo protokolu 

                      

II. vyšetření  číslo protokolu 

                      

III. vyšetření 5)  číslo protokolu 

                      

 

Počet příloh  

 
V .......................................................... Dne .................................. 
 ..................................................... 
 razítko a podpis 
Vysvětlivky: 

1. Hospodářstvím prostým IBR se rozumí hospodářství v němž se nenachází zvířata infikovaná terénním 
kmenem viru BHV-1 ani vakcinovaná proti IBR. Jedná se o hospodářství v němž bylo provedeno sérologické 
vyšetření krve (zjišťující protilátky proti celému BHV-1) dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace (stávající 
prostá hospodářství) nebo hospodářství v němž bylo ukončeno ozdravování a byla provedena u zvířat starších 
6 měsíců nezbytná vyšetření (zjišťující protilátky proti celému BHV-1), podle Metodického návodu SVS ČR 
s negativním výsledkem. 

2. Hospodářstvím ozdraveným od IBR se rozumí hospodářství v němž se nenachází zvířata infikovaná terénním 
kmenem viru BHV-1 ani zvířata vakcinovaná konvenčními vakcínami (obsahující kompletní BHV-1). 
Jedná se o hospodářství v němž byla provedena u zvířat starších 6 měsíců nezbytná vyšetření gE ELISA testem 
s negativním výsledkem. 

3. Údaje musí odpovídat skutečnosti a údajům uvedeným v ústřední evidenci. 
4. K žádosti musí být přiloženy kopie protokolů o laboratorním vyšetření. 
5. Pokud stanovuje Metodický návod SVS ČR. 
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SUBVENCOVANÉ VÝVOZY V ROCE 2005 – HOVĚZÍ MASO 
 
V souvislosti se vstupem ČR do EU se v roce 2004 změnil systém poskytování subvencí při vývozu 
(vývozních subvencí, vývozních náhrad). Subvence jsou poskytovány vývozcům vyvážejícím mimo EU 
z prostředků Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního v souladu s nařízením vlády č. 181/2004 Sb., v platném znění. 

Sazby subvencí dle položek celního sazebníku jsou stanovovány přibližně jednou za tři měsíce formou 
nařízení Evropské Komise.  
 
K nárokování subvence při vývozu jsou nezbytné následující dokumenty: 
 

• vývozní jednotný správní dokument dle nařízení vlády č. 181/2004 Sb., v platném znění 
doplněný o tzv. Prohlášení k žádosti; 

• odepsaná vývozní licence nebo osvědčení o stanovení subvence předem AGREX; 
• prvopis kontrolního výtisku T5 (dokládá opuštění území EU); 
• přepravní doklady; 
• v některých případech  potvrzení o dovozu do třetí země. 

 
Zvláštní podmínky jsou stanoveny při vývozu živých zvířat (nařízení Komise (ES) č. 639/2003 ze dne 
9. dubna 2003 o ochraně živých zvířat při dopravě jako předpokladu pro poskytnutí vývozních 
subvencí), čistokrevného plemenného skotu (nařízení Komise (EHS) č. 2342/1992 ze dne 7. srpna 
1992 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad 
pro tato zvířata, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/1979), při nárokování subvencí na čerstvé 
nebo chlazené maso (nařízení Komise (EHS) č. 32/1982 ze dne 7. ledna 1982, kterým se stanoví 
podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso), vykostěné hovězí 
maso (nařízení Komise (EHS) č. 1964/1982 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro 
poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa), konzervy 
(nařízení Komise (EHS) č. 2388/1984 ze dne 14. srpna 1984 o zvláštních prováděcích pravidlech pro 
vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa). 

V roce 2005 byl se subvencí vyvážen pouze živý dobytek, konkrétně březí jalovice a plemenní býci. 
Subvence byly vyplaceny na 1 592 živých zvířat v celkové hodnotě 14 346 104,52 CZK.  
   
Vyplacené subvence při vývozu na hovězí maso v roce 2005  

Množství Subvence  
KN  

Počet 
žádostí kg ks 

Země určení 
EUR CZK 

0102 9071 9000 37 768 191  1 139 Libanon 321 630,31 9 723 879,01 

0102 1010 9140 15 291 397 513 Bosna a Hercegovina 152 228,04 4 622 225,51 
Pramen: SZIF 

 
Plemenné čistokrevné jalovice (KN 0102 1010 9140) a krávy (KN 0102 1030 9140) bylo možné 
vyvážet se subvencí do všech třetích zemí s výjimkou Rumunska, s platností od 15. 6. 2005 rovněž 
s výjimkou Bulharska. Plemenné býky (KN 0102 9071 9000) bylo možné vyvážet do Libanonu a Egypta, 
nicméně s platností od 24. 12. 2005 byly zrušeny subvence na vývoz plemenných býků do všech 
třetích zemí.  
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Následující graf ukazuje vývoj sazeb subvencí u vybraných produktů v roce 2005, a to produktů, 
nichž byly nárokovány subvence při vývozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pramen: SZIF 
 

Správa individuálních limitů prémiových práv na chov krav bez tržní produkce 
mléka a na chov bahnic.  

Správou individuálních limitů prémiových práv (dále jen „IL PP“) na chov krav bez tržní produkce 
mléka a na chov bahnic (dále jen „KBTPM a B) byl v souladu s nařízením vlády č. 196/2005 Sb. 
pověřen SZIF. Prémiová práva představují pro chovatele možnost čerpat na stanovený individuální limit 
prémie v případě, že budou jako součást národních doplňkových plateb v následujících letech 
zvláštním předpisem vyhlášeny.  

 Správa IL PP KBTPM a B zahrnuje 2 oblasti: 
- rozdělování národní rezervy prémiových práv  
- převody/přechody prémiových práv. 

 
Národní rezerva prémiových práv (NR PP) se rozděluje 1x ročně.  

V roce 2005 bylo v národní rezervě 140 prémiových práv na chov KBTPM a 749 prémiových práv na 
chov bahnic. Přehled přijatých žádostí o NR PP je uveden v následující tabulce: 
 

typ žádosti 
počet PP  

v NR pro rok 
2005 

počet 
podaných 
žádostí 

celkový 
požadavek na 

nová PP 

uspokojeno 
žadatelů 

přiděleno PP 
zůstatek PP 

v NR 
pro rok 2006

KBTPM 140 444 8 675 14 134 6 
bahnice 749 278 8 317 30 742 7 
celk. počet 722  44   

  
Podané žádosti byly prostřednictvím softwaru bodově ohodnoceny a prémiová práva byla rozdělena 
žadatelům s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Při rozdělování NR PP roku 2005 byli uspokojeni 
žadatelé ve věku do 40 let s nejvyšším zastoupením trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech. 

Výše NR PP pro rok 2006 bude vyhlášena v září t.r. a žádosti o její rozdělení se budou přijímat do 
31. října t.r. 

Žádosti o potvrzení převodu/přechodu PP mezi chovateli KBTPM nebo bahnic se podávají na 
ZA-PÚ místně příslušném nabyvateli do 30 dnů ode dne uskutečnění převodu/přechodu.  

V roce 2005 bylo podáno 110 žádostí na potvrzení převodu/přechodu prémiových práv. 
Formuláře žádostí spolu s příručkou pro žadatele jsou k dispozici na www.szif.cz. Případné dotazy  
budou zodpovězeny na tel. č. 222 871 871 (infolinka SZIF). 

Vývoj sazeb subvencí u vybraných produktů v roce 2005
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