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V chovu ovcí došlo po roce 2000 ke zlomu početních stavů.  Zatímco po roce 1990 stavy ovcí 

prudce klesaly ze 429 714 kusů v roce 1990 na 84 108 kusů v roce 2000, činil početní stav k 1.4. 2004 
celkem již 115 852 kusů. Tento vývoj není náhodný a ovlivnily jej především následující skutečnosti: 

- orientace zpracovatelského průmyslu po roce 1990 téměř výhradně na nákup 
bezkonkurenčně levné a kvalitní vlny z Austrálie a Nového Zélandu, 

- nepřipravenost sektoru chovu ovcí na změněné odbytové možnosti, zejména na 
produkci masa místo vlny v přechodném období restrukturalizace, což ve svém 
důsledku vedlo k prudkému poklesu početních stavů ovcí,  

- poptávkou po komoditě, kde v průměru posledních let je dováženo ze zahraničí 
kolem 200 tun masa na kosti především z důvodů tuzemské poptávky převyšující 
produkci, 

- podpora státu na dovoz plemenných ovcí především s masnou a kombinovanou 
užitkovostí v období restrukturalizace, která se postupně promítla do složení populace 
ovcí v ČR tak, že v současné době se již téměř žádná vlnařská plemena ovcí 
nechovají a chov je výlučně zaměřen na produkci zejména jehněčího masa, 

- podpora státu formou dotací na chov ovcí  a koz v méně příznivých oblastech,  
dotacemi na podporu udržování a zlepšování genetického potenciálu, které přispěly 
ke zlepšení rentability chovu ovcí a koz, 

- činnost Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, která vedla k účinné koordinaci a 
prosazování zájmů chovatelů jak z hlediska odbytu finální produkce, tak i v oblasti 
legislativy a řešení aktuálních problémů spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a 
dalšími zainteresovanými institucemi, 

- výhodnost chovu ovcí a koz zejména v horských a podhorských   oblastech   ve   
vztahu  k ostatním komoditám ve prospěch chovu ovcí, koz a krav bez tržní produkce 
mléka, 

- pozitivní výsledky výzkumu i praktického ověřování s následným využitím v praxi 
chovu ovcí masných plemen a jejich kříženců s tuzemskými populacemi, včetně 
systémů hospodaření na loukách a pastvinách atd. 

  
 
       Transformace genetické základny populace ovcí  v České republice je v současné době v podstatě 
dokončena. Vlnařská plemena, která v roce 1990 představovala 62,9 % z celkových stavů ovcí nejsou 
již od roku 1996 evidována, zatímco masná plemena a plemena s kombinovanou užitkovostí, která 
byla v roce 1990 zastoupena 37 %, v roce 2003 se pohybovala na úrovni 93,3 %. 
Zbytek představují plodná a dojná plemena. Tento vývoj byl reakcí chovatelů na změněnou odbytovou 
situaci, kde v podstatě hlavním komoditním výstupem z chovu ovcí se stalo jehněčí maso. 
       Na rozdíl od chovu ovcí byl chov koz soustředěn na tradiční plemena, především za účelem 
produkce mléka a jeho zpracování na mléčné výrobky. V důsledku zániku drobných chovů koz, které 
v minulosti představovaly nejvyšší podíl, došlo k prudkému poklesu početních stavů koz, koz celkem, 
zatímco počet specializovaných stád narůstá. 
 
      Zatížení zemědělské půdy ovcemi je dosud velmi nízké a představuje pouze 2,7 ks ovcí na 100 ha 
zemědělské půdy, zatímco průměr EU představuje 72 ks ovcí na 100 ha. Z tohoto důvodu nemůže být 
dosud  v potřebném rozsahu  zabezpečeno udržování těchto oblastí v ekologickém a kulturním stavu 
pastvou ovcí a jejich účelné využití pro produkci kvalitního a levnějšího masa. 
    I přes pozitivní trendy v chovu ovcí je spotřeba výsledné produkce, tj. zejména jehněčího masa 
mimořádně nízká a lze jí odhadovat na 0,10 – 0,15 kg na obyvatele ročně především proto, že cena 
dováženého jehněčího masa je vysoká oproti jiným druhům mas.  Do budoucna nelze předpokládat, že 
se spotřeba skopového masa přiblíží spotřebě zemí, kde je tradičně tento druh masa oblíben. Lze však 
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reálně počítat se zvýšením spotřeby na 0,3 – 0,4 kg na obyvatele ročně. Tato spotřeba odpovídá obratu 
stáda ovcí v České republice s počtem  přibližně 250 – 300 tisíc kusů, což lze  předpokládat za určitý 
cílový stav během 5 – 10 let. 
 
 
 
 
 
 
Souhrn 
     
 
     Restrukturalizace chovu ovcí z vlnařského zaměření na masnou produkci je v podstatě dokončena.  
      
      Do tržní sítě je maso zpracované na jatkách dodáváno asi z 1/4 produkce, převažuje prodej jehňat 
přímo od chovatelů (samozásobování). 
Ceny zemědělských výrobců jatečných jehňat tř.A vzrostly od roku 1990 do roku 2003 o 117,8 %  
(z 22,50 Kč/kg  ž. hm. na 49,00 Kč/kg ž. hm.). V roce 2004 se předpokládají  stejné ceny jako v roce 
2003.  Pokud je v SVZ uváděn pojem  v mase, je myšleno jatečně upravené tělo. 
     Ceny zemědělských výrobců za surové jehnětiny klesly od roku 1990 do roku 2003 o 25,1%, tj. o 
15 Kč/kg. V roce 2004 se očekává snížení cen surové jehnětiny o cca 33,4 % oproti roku 1990.     
Saldo zahraničního obchodu se skopovým  a kozím masem je záporné. Oproti tomu saldo se živými 
zvířaty je do roku 2003 kladné.  
V posledních letech zaznamenal světový obchod se skopovým masem výrazný nárůst, způsobený jak 
dlouhodobým poklesem stavu ovcí tak náhlým oživením poptávky po skopovém mase v zemích EU  
       Tuzemská produkce jatečných jehňat je z hlediska kvality srovnatelná s EU, a proto při oživení 
poptávky po jehněčím mase v EU a zvýšení početních stavů ovcí v ČR se nabízí možnost tuto 
komoditu vyvážet. 
   Na konci roku 2003 bylo schváleno nařízení Rady 1782/2003, které řeší základ pro společné 
organizace jednotlivých trhů zemědělských komodit v EU, včetně společné organizace trhu se 
skopovým a kozím masem a které upravuje stávající legislativu nařízení Rady 2529/2001 a nařízení 
Komise 2550/2001 pro ovce a kozy. Toto  nařízení 1782/2003 reflektuje jednak systém přímých plateb 
a dále právní základy pro členské státy, které jim umožní se rozhodnout, který model implementace 
reformy SZP si zvolí. 
 
 
                                       Zásahy státu 
 
 
 
1. Celní opatření a opatření EU 
2. Dotační politika 
3. Opatření Státní veterinární správy ČR 
4.   Legislativa 
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1. Celní opatření 
 
   Celní sazby platné pro dovoz ovcí, koz, skopového a jehněčího masa platné do 30.4.2004. 
. Dále je uveden stav plnění smluvních dovozních kvót se sníženou celní sazbou. 
 
 
Celní sazby ČR platné do 30.4.2004 

Kód 
položky 

Název Všeobecná 
(%) 

Smluvní 
(%) 

Kód 
položky 

Název Všeobecná 
(%) 

Smluvní 
(%) 

0104 10 10 Ovce plemenné čistokrevné      5,0 0 0204 42 10 Předky a  půlené  předky zmrazené 146,3 124,0 
0104 1030, 
                 80 

Jehňata do stáří  jednoho roku, 
ostatní 

130,6 100,0 0204 42 30 Zmrazené hřbety a šrůtka i půlené 168,7 125,0 

0104 20 10 Kozy plemenné čistokrevné    5,0 0 0204 42 50 Zmrazené spojené a oddělené kýty   46,3   10,0 
0104 20 90 Kozy ostatní    5,0     2,0 0204 43 10 Vykostěné jehněčí maso 254,2 125,0 
0204 10 00 Jehněčí maso celé i půlené, 

čerst. i chlaz.. 
151,6 110,0 0204 50 11-

79 
Kozí maso v celku  nebo  půlené   20,0   10,0 

0204 21 00 Skopové maso  v celku i půlené 151,6 110,0 0210 99 21 Sol. suš.,uzen. skop. a kozí m. nevyk 151,6 125,0 
0204 22 10 Ost. maso, předky a půlené 

před. 
146,3 110,0 0210 99 29 Sol., suš. skopové, maso kozí vykost.̌ . 251,0 125,0 

0204 22 30 Hřbety a šrůtka i půlené 168,7 110,0 4105101000 
 - 9900 

Vyčiněné a poloč. kůže ovčí nebo 
jehněčí 

5,0 0,4 

0204 22 50 Spojené kýty a oddělené kýty   46,3    10,0 41062110 
 -        2210

Vyčiněné a poloč. kůže  z  koz  a 
kůzlat 

       5,0      0,2 

0204 22 90 Ostatní  129,2 109,0 4112000000 Usně ovčí a jehněčí,  jinak upravené, 
kůže zpracované na pergamen 

5,0 0,3 

0204 23 00 Vykostěné  254,2 125,0     
0204 30 00 Jehněčí maso v celku  nebo 

půlené zmraz. 
151,6 125,0  4113100000 Usně z koz a kůzlat, jinak upravené   5,0 - 

0204 41 00 Ostat. skopové maso v celku i 
půlené, mražené 

151,6 125,0 411410100
0 

Lakované usně, zámiš z ovcí a  koz 5,0 0,8 

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 
Preferenční dovozní cla podle bilaterálních smluv platné do 30.4.2004 

Preferenční % Kód položky Název zboží 
Maďarsko Slovinsko Polsko Litva Lotyšsko Herceg. Rumunsko  Bulharsko 

0104 10 30, 80 Jehňata do jednoho roku 0 0 0 0 - 0 0 - 
0104  20 90 Ostatní plemenná zvířata 0 0 0 0 0 0 0 - 
0204 10 00 - 43 90 Skopové maso 0 0 0 25 25 - 0 - 
0204 50 11 - 79 Kozí maso 0 0 0  0 0 - 0 - 
0210 99 21 
0210 99 29  

Sol.,suš.,uz., maso skop. 
a kozí  nevyk. a  vykoště. 20 20 20 20 - 20 20 20 

Pramen: Celní sazebník 
 
 
 
 
 
Smluvní celní kvóty při dovozu zboží, které poskytovala ČR v roce 2001 
Název zboží Položka celního sazebníku  Kvóta (t) Čerpání v % Celní sazba v rámci kvót 

(%) 
Ovce, kozy 0104 10 30, 0104 10 80 370,2 62,42   5,0 
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Skopové a kozí maso 0204 10,21,22,23,30,41,42,43   20,0 
Pramen: Celní sazebník, GŘ cel 
 
 
 
Smluvní celní kvóty při dovozu zboží, které poskytovala ČR v roce 2002 
Název zboží Položka celního sazebníku  Kvóta (t) Čerpání v %  Celní sazba v rámci kvót 

(%) 
Ovce, kozy 0104 10 30, 0104 10 80   5,0 
Skopové a kozí maso 0204 10,21,22,23,30,41,42,43 370,2 22,19 20,0 
Pramen: Celní sazebník, GŘ cel 
 
 
 
Smluvní celní kvóty při dovozu zboží, které poskytovala ČR v roce 2003 
Název zboží Položka celního sazebníku  Kvóta (t) Čerpání v %   

 
Celní sazba v rámci kvót 

(%) 
Ovce, kozy 0104 10 30, 0104 10 80   5,0 
Skopové a kozí maso 0204 10,21,22,23,30,41,42,43 370,2 29,7 20,0 
Pramen: Celní sazebník, GŘ cel 
 
 
 
 
Smluvní celní kvóty při dovozu zboží, které poskytovala ČR  do 30.4.2004 
Název zboží Položka celního sazebníku  Kvóta (t) Čerpání v % k 

30.4.2004  
 

Celní sazba v rámci kvót 
(%) 

Ovce, kozy 0104 10 30, 0104 10 80   5,0 
Skopové a kozí maso 0204 10,21,22,23,30,41,42,43 123,4 14,41 20,0 
Pramen: Celní sazebník, GŘ cel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definice základních pojmů 
 

 
Všeobecná celní sazba – by se uplatňovala v případech, kdyby dovozce neprokázal zemi původu 
zboží, nebo jestliže dovážené zboží pocházelo ze země, které Česká republika neposkytovala doložku 
nejvyšších výhod (seznam zemí je uveden pouze pro úplnost výkladu tohoto pojmu :Antarktida, 
Bhútán, Bouvetův ostrov, Heardův ostrov , Mc Donaldovy ostrovy, Komory, Nauru, Samoa a 
Vanuatu). 

 
Smluvní celní sazba  -  se uplatňovala v případech, kdy dovážené zboží pocházelo ze země, které 
Česká republika poskytovala doložku nejvyšších výhod (jde o ostatní země, pro které neplatila 
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všeobecná celní sazba). Smluvní celní sazby vycházely z výsledků Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání GATT. 

 
Smluvní celní sazba v rámci celní kvóty  - byla nižší než výše uvedené celní sazby a uplatňovala se 
do okamžiku vyčerpání dohodnutého množství zboží, které bylo celní kvótou určeno.  

 

Bez cla - v celním sazebníku byly uvedeny položky (či číselně označené a slovně blíže popsané druhy 
zboží s uvedením „bez cla“, nebo „kvóta bez cla“), což znamenalo, že buď na veškeré množství či na 
kvótou určené množství se clo nevyměřovalo.  

Bez cla bylo rovněž veškeré zboží dovážené v rámci celní unie ze Slovenské republiky při splnění 
podmínek stanovených Smlouvou o vytvoření celní unie mezi republikami. 

 

Preferenční celní sazba  - byla uplatňována pro dovozy z nejméně rozvinutých 49 zemí (dovoz byl 
bez cla a to bez  výjimky) a z 96 rozvojových zemí (celní úlevy).Výběr zemí byl přípustný na základě 
ekonomických kritérií, nikoli podle politických hledisek. 

Dále byla preferenční sazba uplatňována u zemí, s kterými byla vytvářena integrační ekonomická 
seskupení (např. CEFTA, EU). 

 

a)  „bez cla“ znamenalo nulovou sazbu dovozního cla 

b) „12,0“ znamenalo, že clo se vyměřilo z celní hodnoty zboží sazbou  12% 

c) “K 12,0“ clo se do vyčerpání celní kvóty stanovovalo ve výši 12%, po vyčerpání kvóty se 
používala smluvní celní sazba. 

 

 
     V případě vybočení z obvyklé situace ohrožující stabilitu hospodářství dané země bylo možné za 
přesně stanovených podmínek uvedených v mezinárodních dohodách WTO využít  antidumpingové 
clo (v případě, že výrobce vyvážel výrobky pod cenou, běžnou na domácím trhu),  vyrovnávací clo (v 
případech, kdy byl vývoz subvencován) nebo ochranné opatření ( v případech, kdy dovozy dlouhodobě 
působily domácím výrobcům vážnou újmu). Pro oblast zemědělství byla však v Dohodě o zemědělství 
WTO přijata upravená pravidla, která umožňovala do určitého rozsahu podporu  domácím výrobcům a 
subvencování vývozu a neumožňovala použití antidumpingových cel. 

      U vybraných citlivých komodit Dohoda o zemědělství WTO poskytovala možnost využít zvláštní 
ochranné opatření ve formě dodatečného cla. Pro Českou republiku bylo významné zejména zvláštní 
ochranné opatření  na objemu dovozu. Pokud objem dovozu překročil stanovenou výši (stanovenou 
podle daných pravidel navýšením průměru dovozu v předchozích třech letech), bylo v kalendářním 
roce na zbývající dovoz možné uvalit dodatečné clo do výše 1/3 smluvního cla. 

 

 

 

Poplatky vybírané při dovozu zboží : 
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a) celní poplatky 

b) daň z přidané hodnoty 

c) spotřební daň 

d) správní  poplatek, pokud jde o obchod spojený s vydáním licence 

e) poplatek za veterinární prohlídku živých zvířat 

 

 

Vysvětlivky : 
 
CEFTA  ….  Central European Free Trade Agreement  - Středoevropská dohoda v oblasti volného 

obchodu zahrnuje tyto státy : Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, 
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko , Chorvatsko. Toto hospodářské seskupení opustí 
prvních pět jmenovaných zemí, další osud CEFTA závisí na rozhodnutí Rumunska, 
Bulharska a Chorvatska. 

 
GATT  …..  General Agreement on Tariffs and  Trade  -  Všeobecná dohoda o clech a obchodu. Na 

aktivity obchodně politické navázala od 1.1.1995 WTO (World Trade Organization  -  
Světová obchodní organizace). 

 
Evropská unie ……Společenství  zemí sjednocených v celní unii tvoří : 

                           Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 

                           Dále jsou do EU začleněny Andorra a San  Marino. Do celního území Velké Británie 
je zahrnut ostrov Man a do celního území Francie náleží Monako, Réunion, Martinik, 
Guadeloupe a Francouzská Guyana. 

 

Celní unie  ……..  Obchodní vztah dvou či více zemí založený na 

1) odstranění dovozních cel pro zboží pocházející z těchto zemí (za   podmínky 
prokazatelnosti původu zboží). 

2) na zboží pocházející z celní unie se nevztahuje žádné množstevní omezení 
(výjimka : zbraně, vojenský materiál, omamné a psychotropní látky), založené na 
udělování licencí. 

3) jednotné celní předpisy  a celní sazebník, včetně systému preferencí. 

4) společný  postup při sjednávání dohod o zónách volného obchodu. Česká republika 
má vytvořenou celní unii se Slovenskou republikou od 1.1.1993. 

 

Oblasti volného obchodu …..  Spojí-li se dva nebo více států a vzájemně odstraní cla a jiná 
obchodní omezení, vzniká zóna volného obchodu, která je předstupněm celní unie. 
Zóny volného obchodu jsou formy mezinárodní spolupráce, založené na 
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Smlouvách, které zahrnují několikaleté přechodné období odstraňování tarifních i 
netarifních překážek obchodu. Proces vytváření oblasti volného obchodu se 
projevuje formou poskytování preferenčního snížení cla. 

                          Česká republika je zapojena do devíti zón volného obchodu s : 

- Evropskou unií –EU 

- Evropským sdružením volného obchodu – ESVO (Island, Lichenštejnsko, 
Norsko, Švýcarsko) 

 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie dnem 1.5.2004 přebrala Česká 
republika celní legislativu EU, včetně celního sazebníku a obchodně politických 
opatření 
 
 
  Od 1. května 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie. Příprava na 
členství spočívala ve stovkách harmonizačních opatření směřujících k formálně právnímu,  
institucionálnímu, ale především praktickému souladu s nároky jednotného trhu. Rozšíření znamenalo 
spíše snížení průměrné úrovně integrace. Hospodářská a měnová integrace však rozšířením členů 
Evropské unie dobudována  není. Není používáno jednotné měny (pouze 12 států používá společnou 
měnu), není dobudována unie ve smyslu politickém. Nelze přesně předvídat časový sled snah 
národních reprezentací na dalších harmonizačních opatřeních, která jsou nutná pro odstranění 
neviditelných bariér vzájemného obchodu, aby zboží, služby, lidé a kapitál mohli po celém území EHS 
kolovat volně. Mnohé oblasti dosud sladěny nejsou (např. jednotná měna) nebo jsou jim kladeny 
omezení pouze částečná (např. daňová politika se stanovení  minimální spodní hranice sazby DPH) a 
jistě budou předmětem dalšího vývoje. 

Chod složitého aparátu zajišťuje  pět institucí: 

Evropská komise http://europa.eu.int/index-en.htm 

Evropský parlament http://www.europarl.eu.int/ 
Rada EU http://ue.eu.int 

Evropský soudní dvůr http:/curia.eu.int/ 

Evropský účetní dvůr http://www.eca.eu.int/ 

 Orgánem se zvláštní právní subjektivitou je ECB (Evropská centrální banka). Je naprosto nezávislá na  
politickém rozhodování orgánů EU a vlád členských zemí. Jedná na základě Rady ředitelů banky a 
guvernérů  národních bank zemí platících Eurem.  

 
Zákonodárnými orgány EU jsou Evropská komise, Evropský parlament a Rada ministrů. 

a) Evropská komise je jediná oprávněna navrhovat nové zákonné předpisy EU. Je nezávislá na 
vůli členských států, má výkonné kompetence v oblasti fungování jednotného trhu, celní unie, 
ochrany hospodářské soutěže, společné obchodní politiky a správě rozpočtu EU. 
K odpovědnosti ji může volat Evropský parlament, její rozhodnutí může přezkoumat Evropský 
soudní dvůr. 

b) Evropský parlament – jeho legislativní funkce spočívá v odsouhlasení většiny předpisů 
týkajících se obchodu a podnikání, mezinárodních smluv uzavíraných EU a jeho souhlas je 
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podmínkou ke jmenování členů Evropské komise, přijetí nových členských států                    a 
společného rozpočtu EU. 

c) Rada EU – vydává nařízení, směrnice a rozhodnutí. Po půlročním předsednictví jednoho 
členského státu zasedá na úrovni ministrů. Veškerá legislativa  jednotného trhu vyžaduje 
souhlas Rady (jednomyslný v otázkách daní a sociálních opatření, většinový v otázkách 
obchodu  a podnikání). Tam , kde je potřeba spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu, 
je vyloučeno přehlasování poslanců Evropského parlamentu  legislativním návrhem Rady a 
naopak. 

 
Politickým orgánem EU je  Evropská rada - nezasahuje přímo do zákonodárných procesů, je to 
summit nejvyšších představitelů členských států. 
 
Soudním orgánem EU je  Soudní dvůr Evropských společenství. Jeho interpretace práva je pro 
ostatní instituce ES i pro soudní  a správní orgány členských zemí závazná. 
 
Evropský účetní dvůr  zastupuje zájmy daňových poplatníků tím, že kontroluje účel vynaložení 
prostředků a dodržování rozpočtových pravidel a předpisů. 
 
Evropská centrální banka zajišťuje dohled nad stabilitou společné evropské měny. V legislativním 
procesu musí s ní být konzultována většina návrhů týkající se hospodářské oblasti. 
 
Právní řád Evropského společenství se stal součástí národního práva členských  států. Právní normy 
ES jsou publikovány na internetovém serveru EU europa.eu.int.(databáze EUR-LEX). Základním 
právním dokumentem jsou jednotlivé integrační smlouvy přijaté jednotlivými členskými státy. 
 
 
 

Subvencované vývozy a podpora soukromého skladování  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulace podnikání a obchodu uvnitř EU 
 

V základní shodě členských států jsou zákaz cel a kvót ve vnitřním obchodě ES. Je platný  zákaz 
diskriminace zboží podle země původu. Došlo k sladění hygienických, veterinárních, fytosanitárních a 
technických norem. Různá regulace stanovuje podmínky obchodu tak, aby bylo chráněno životní 
prostředí a zachována bezpečnost potravin. Základní principy jednotného evropského trhu, které jsou 
však dosud  provázeny řadou výjimek, jsou: 

- volný pohyb zboží 
- volné poskytování služeb 
- svoboda podnikání v jiném členském státě 
- volný pohyb pracovníků 
- volný pohyb kapitálu a plateb 

 
Regulace se týká rovněž oblasti sjednocení daňového zatížení. EU může jednotně upravit 

ekologické daně (očekáváno je zdanění v oblasti neobnovitelných zdrojů energie). Naopak všemi 
členskými státy může být rozhodnuto o ostatních daňových otázkách, proto se harmonizace pouze  
dotkla minimální daňové povinnosti (DPH, spotřební daň, aj.). Místem zdanitelného plnění pro 
účely DPH je v EU země určení zboží a většiny služeb. Místem platby  DPH je místo spotřeby. 

Vzhledem k neexistenci hraničních kontrol a celního řízení  mezi státy EU vznikla povinnost 
evidovat daňové a statistické údaje. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno. Statistikou 
vnitřního obchodu se zabývá systém Intrastat. Povinnost vykazovat statistické údaje má každý 
podnikatel, hodnota jehož zboží přesáhne v období 12 měsíců při dodání (odeslání) do jiné země EU  
4 milióny Kč nebo odebere (přijme) zboží z jiné členské země za 2 milióny Kč a více. 
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Celní unie a vnější obchodní politika EU, čerpání celních kvót 
 

EU je celní unií vytvořenou v souladu s pravidly WTO, jeho 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 
vydávaný v souladu s Nařízením Komise EHS č.2658/87) volně přístupný na internetové adrese 
europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm. 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 obobí (suspenze) nebo na základě preferenční 
kvóty. 

 Ochrana před dumpingovými a subvencovanými dovozy je realizována v EU 
antidumpingovými cly a antisubvenčními opatřeními, jejichž konkrétní obsah poskytuje internetová 
adresa europa.eu.int/comm/trade/policy/dumping/stats.htm. 

Z podnětu postižených výrobců určitého členského státu může být vyhlášeno Radou na návrh 
Komise ochranné opatření v podobě stanovení množstevní kvóty dovozu zboží ze třetích zemí. 
V naléhavých případech po schválení Komise mohou toto opatření vyhlásit i samotné členské státy. 

V souladu s pravidly WTO  EU dosud omezuje přístup textilního zboží na svůj trh mechanizmem 
zřizování kvót a přidělování licencí dovozcům. Tato omezení bylo zdůvodnění potřebou transformace 
tohoto odvětví a končí platnost 31. 12. 2004. Zůstávají kvóty na zemědělské produkty dovážené 
v rámci preferenčních celních kvót a kvóty pro ocel. Otevření kvóty a podmínky dovozní licence  
vyhlašuje Komise v Úředním věstníku EU. 

Vývoz by měl probíhat bez omezení nad rámec dohod WTO a dalších platných mezinárodních 
smluv. Přesto vznikne-li jakási bariéra ze strany třetích zemí, je snahou Komise sjednat  smírné 
řešení. Nedosáhne-li ho, pak Rada může vyhlásit některá ochranná opatření (například odebrání 
preferencí), jejichž přehled je dostupný na internetové adrese europa.eu. int/comm/trade/pdf/third-
country_rep.pdf.    

Jednotný trh je ve zvýšené míře vysoce konkurenční prostředí. Úspěch nabídky zboží se netýká 
jen ceny, ale i  inovací, služeb a reakcí na tlak různých lobby dožadujících se zlepšování životního 
prostředí, pohody zvířat  a bezpečnosti potravin. Správné reakce podnikatelů jsou závislé              
na sledování legislativního procesu v EU ve snaze dozvědět se o nových předpisech a nákladech    na 
jejich splnění. 

Základními předpisy souvisejícími s obchodem mimo EU jsou: 
a) nařízení Rady     č.2913/1992 - celní kodex, ve znění pozdějších předpisů, neboť i ten je   
                                          upravován a to naposledy s přístupem nových členských států  do EU. 
b) nařízení Komise č.2454/1993 - prováděcí předpis celního kodexu, 
c) nařízení Rady     č.918/1983   - osvobození od cla, 
d) nařízení Rady     č.2658/1987 - o sazební statistické nomenklatuře a o společném           

                                                           celním sazebníku ( pro rok 2004 vydán pod č.1789/2003). 
 
 Výši dovozních cel určuje Integrovaný tafif EU (TARIC). Je založen na kombinované 

nomenklatuře, která  obsahuje mimo stávajících osmimístných čísel, na kterou je již Česká republika 
připravena, neboť odpovídají dosavadní klasifikaci zboží, rovněž přídavné kódy, vztahující              se 
k osobě vývozce a k vlastnostem výrobku. Dále bude nomenklatura obsahovat 4-místný alfanumerický 
kód, který se užívá pro zemědělské komponenty a jiná důležitá sdělení, např.              o ochranných 
opatřeních. TARIC je doplněn Národním integrovaným tarifem (NIT, respektive Český integrovaný 
tarif 2004), který dále doplňuje TARIC o netarifní opatření, sazby daně z přidané hodnoty a spotřební 
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daně. Přepočet národních měn na EURO, důležitý při stanovování hodnoty zboží, je stanoven směrnicí 
EU. 

Distribuce TARICu probíhá na internetu  http://online.eur-opeu.int a v aktuální elektronické 
podobě na adrese:http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/entarhome.htm   nebo i  na české 
adrese www.cs.mfcr.cz   a 1 x ročně je vydáván v Úředním věstníku EU (Official Journalu - např.C 
103/2003).  

Důležitým sdělením v této oblasti je to, že kurz Eura  pro účely sazebního zařazení a tedy i výši 
cla je stanovována 1 x měsíčně a uveřejňována v Ústředním věstníku EU předposlední pracovní den 
měsíce s platností pro následný měsíc. 

Výběr  spotřebních daní  je definován převážně na základě  národních předpisů. Soulad mezi 
státy EU je pouze u pěti základních druhů zboží (minerální oleje, líh, pivo, víno, tabákové výrobky   a 
tabák). V České republice vstoupil v platnost dne 26. 9. 2003 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, harmonizující úroveň spotřebních daní. 

 
  
Celní sazebník platící v Evropské unii od 1. ledna 2004 byl vydán pod číselným označením 

1789/2003 v souladu s nařízením Rady č.2658/1987 - o sazební statistické nomenklatuře                    a 
o společném   celním sazebníku. 

 

V zemích ES jsou používány celní sazby : 
 

a) valorické        ( například 7,7 % z celní hodnoty zboží) 
b) specifické       (například 41,2 Euro ze 100 kg čisté hmotnosti) 
c) kombinované (například 20,8+8,4 Euro/1000 kg net znamená 20,8% z celní hodnoty  
                                                                                zboží+ 8,4 Euro ze 100 kg hmotnosti). 

 
Následně uvádím v přehledné tabulce sazby smluvního cla u některých vybraných položek 

 
Kód  CN  Výše cla 

0104  10 10 Živé ovce plemenné bez cla 
0104  10 30 Jehňata do stáří jednoho roku 80,5 Euro/100 kg net.

0204  10 00 Jehněčí maso v celku či půlené, čerstvé nebo chlazené 12,8+171,3 Euro/100 kg net.

0204  22 50 Spojené a oddělené kýty, čerstvé nebo chlazené 12,8+222,7 Euro/100 kg net.

0204  30 00 Jehněčí maso vcelku či půlené, zmrazené               12,8+128,8 Euro/100 kg net.

0204  43 10 Jehněčí maso vykostěné, zmrazené      12,8+234,5 Euro/100 kg net.

4102 .. .. Ovčí a jehněčí kůže a kožky bez cla 
5101 .. ..  Vlna z ovcí či jehňat bez cla 

 

 
 

Celní sazby v ČR platné od 1.5.2004 
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Daně Obchodně politická 

opatření 
KN - kód TARIC-

podpoložka
Název zboží MJ Celní sazba pro 

třetí země 
S- suspenze    
K - kvóta 

dovoz  vývoz
D 
P 
H 

S 
P 
D 

Související předpisy Kvóta 

0104 10 10 00/80 Ovce – plemenná čistokrevná 
zvířata (NC021)

p/st 0  RX N  E8,  N4, V1, V6  

0104 10 30          00/10 -Ostatní RX

0104 10 30          00/80 Jehňata  stáří  do jednoho roku p/st 80,5 € 
  /100kg/net 

LPR, 
LPS(CD020)

RX N  N4, V1, V6 WTO 

0104 10 80 00/80 -Ostatní p/st 80,5 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020, LPR RX N  N4, V1, V6 WTO 

0104 20 10 00/80         Kozy - – plemenná čistokrevná 
zvířata (NC021)

p/st 3,2  RX N  E8, N4, V1, V6  

0104 20 90 00/80 -Ostatní p/st 80,5 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020, LPR RX N  N4, V1, V6 WTO 

          
0204 10 00- 
0204 21 00 

00/80 - 
90/80 

Jehněčí a skopové maso, 
čerstvé, chlazené 

 12,8 + 171,3 € 
  /100kg/n t 4) 

LPS(CD020,, 
PRO : AL 

RX     N  V1, V7 WTO

0204 22 10 10/80 - 
90/80 

-  z  domácích ovcí,  ostatní, 
předky a půlené předky 

 12,8 + 119,9 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
PRO : AL 

RX     N  V1, V7 WTO

0204 22 30 10/80 – 
90/80  

-  z  domácích ovcí,  ostatní, 
hřbety a šrůtka + půlené hřbety 

 12,8 + 188,5 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
PRO : AL 

RX     N  V1, V7 WTO

0204 22050 – 
0204 22 90 

10/80 – 
90/80 

-  z  domácích ovcí,  ostatní, 
spojené kýty a oddělené  kýty 

 12,8 + 222,7 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
PRO : AL 

RX     N  V1, V7 WTO

0204 23 00 – 
0204 23 00 

11/80 – 
99/80 

Jehněčí a ostatní maso, 
vykoštěné 

 12,8 + 311,8 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
LPR,PRO : AL

RX     N  V1, V7 WTO

          
0204 30 00 – 
0204 41 00 

10/80       -Jehněčí maso zmrazené  
-  z  domácích ovcí,  ostatní, 

 12,8 + 128,8 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
PRO : AL 

RX N  V1, V7 WTO

0204 30 00 – 
0204 41 00 

90/80– 
 

-Ostatní       12,8 + 128,8 € 
  /100kg/net 

LPS(CD020,, 
LPR,PRO : AL

RX N  V1, V7 WTO

0204 42 10 10/80 -  z  domácích ovcí, 
nevykoštěné  předky 

 12,8 + 90,2 € 
  /100kg/net 

12,8 + 128,8 € 
  /100kg/net 

RX     N  V1, V7 WTO
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Vysvětlivky  k tabulkové části : 

p/st … ks  ,  RX … vývozní oprávnění (omezení),  LPR … propuštění do volného oběhu (omezení), 

LPS … propuštění do volného oběhu (prvotní  pozorování), N4 .. zákon č. 78/2004 Sb., Vl  … zákon 
č. 166/1999 Sb. §28-38 a vyhláška MZe č. 286/1999 Sb. § 10-16,  V6 … zákon č. 166/1999 Sb.§ 
28,29,31 až 37 a vyhláška č. 286/1999 Sb.s 10 až 14., 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 %. 

 

V tabulce jsme Vám uvedli příklady  zařazování zboží do položek určitého čísla. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v Českém integrovaném tarifu 2004 (EU), který byl vydán Celní správou České 
republiky (Generální ředitelství cel). 

 
 
Legislativa  
 

Od 1.5.2004 došlo k harmonizaci  práva České republiky s právem EU. Pro bezproblémové 
vykonávání činnosti zemědělského podnikatele je nutné, aby byl alespoň rámcově seznámen se 
základními informacemi o evropské legislativě a s termíny nutnými k správné orientaci v právním 
systému. Legislativa EU je publikována Úředním věstníku EU. Právní předpisy jsou publikovány 
s cílem zpřístupnění široké veřejnosti na internetu službou Eur-Lex (http://europa.eu.int/eur-
lex/en/search/search_lif.html). Zde lze nalézt poslední vydání Úředního věstníku EU (Official Journal 
of the European Union), legislativu Evropských společenství, rozhodnutí soudního dvora, dokumenty 
vztahující se k přípravě jednotlivých právních norem a otázky, které adresují členové Evropského 
parlamentu Radě EU nebo Evropské komisi. 

Důležité je, že platným právním předpisem je český překlad zveřejněný v Úředním věstníku EU. 
 
Základní evropské legislativní předpisy: 
 
Nařízení (uváděno v tzv.celexových kódech usnadňujících vyhledávání v databázích představované 
písmenem R-Regulation) je přímo platný předpis bez nutnosti převzetí do národního práva. Je to 
základní sjednocovací prvek. Cílem je stejný výsledek, závazný ve stejný okamžik v celém ES. 
Schvaluje ho Rada, popř. Rada společně s Evropským parlamentem. Nezapracovávají             se do 
národní legislativy. V případě, že přesto budou obsažené v národní legislativě a stane se,          že 
národní legislativa bude s evropskou v rozporu, pak má nařízení větší váhu, než národní předpis ! 
 
Směrnice (L–Directive) je naproti tomu závazný pokyn k zapracování do národního práva k určitému 
datu. Nestane-li se tak, jsou členské státy odpovědny soukromoprávním subjektům         za vzniklé 
škody.  
 
Rozhodnutí (D-Decision) orgánů EU jsou závazná pro ty subjekty, kterým jsou adresována. 
Adresátem rozhodnutí může být kterýkoliv členský stát, skupina států, jednotlivá fyzická                   či 
právnická osoba. 
 
Úřední věstník EU (Official Journal of the European Union) obsahuje postoje Rady, zákonné normy 
společenství. Vychází každý pracovní den v jazycích členských států. Obsahuje nařízení, směrnice a 
rozhodnutí. Právní předpisy jsou obsaženy v řadě L (Legislation), v řadě C jsou informace, oznámení a 
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přípravné akty. Řady L a C je možné nalézt na internetové adrese http://wwweuropa.euint/eurle-
lex/en/oj/. Vyhlášení veřejných zakázek  jsou obsažena v řadě S (Suplements), která je na adrese: 
http://ted.publications.eu.int. 
 
 

 

2. Podpůrná opatření v roce 2004 
 
Podpora a finanční příspěvky v chovu ovcí a koz v roce 2004 
 

    Dotace byly  poskytovány dle „Zásad“ kterými se stanovovaly  podmínky pro poskytování dotací na 
základě § 2 odst.1 písm.a) bod 11 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství – dosažení úrovně přímých 
plateb  do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii pro rok 
2004. Chovatel  bahnic či koz, kterému byl  stanoven individuální limit práv  získal dotaci ve výši 700 
Kč na bahnici či kozu,  chovanou ve stavu k 31.12.2003. 

 

    Dále  jsou dotace poskytovány podobně jako v roce 2003 podle „Zásad“, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací na základě § 2  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004. 

 

 
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 (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 (dále jen zákon č. 166/1999 Sb.,) zabezpečit udržování a zlepšování genetického 
potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
 
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 výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních vyjmenovaných 

hospodářských zvířat. 
 

Subjekt :  uveden u každého předmětu dotace 
 
Forma dotace : neinvestiční  dotace 
 
Výše dotace :  uvedena u každého předmětu dotace 
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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), nákup plemenných beranů a kozlů ze zahraničí. 

 
Subjekt :  kupující chovatel 
 
Forma dotace :  investiční dotace 
 
Výše dotace :   do 5 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla 
 
 
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 1.10.2003 do 30.9.2004 
potvrzena březost. 
 
Forma dotace :  neinvestiční dotace 
 
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 ostatní vyjmenovaná  hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory. 

 
- u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU  

     - u koz do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU 
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2.A.e.1.b)   Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů vzorků mléka 
 

- u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je prováděna kontrola  
mléčné užitkovosti. 

- u koz do 7 Kč  na 1 kus v KU dojených plemen 
 

 
 
2.A.e2.i)  Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího  z chovu zapojeného v KU a 

zapsaného do PK s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.9.2003 do 
31.8.2004. 

                 
                  - do 17 Kč na jeden krmný den 
 
2.A.e.2.j)  Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a 

zapsaného do PK  s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.9.2003 do 
31.8.2004. 

 
- do 20 Kč na jeden krmný den 
 

2.A.e.2.k)   Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, 
vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného 
v elitních třídách, v období od 1.9.2003 do 31.8.2004. 

 
- do věku jednoho roku do 3 000 Kč 
- nad jeden rok do 4 000 Kč 
 

 
2.A.e.3)      Podpora testování 
                   Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
 

- ovcí a koz 
do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce 
 

Subjekt :  chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování 
genofondu zvířat. 

 
Forma  dotace :  neinvestiční  dotace 
 
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, která je 
jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
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8.  - Nákazový fond  
 
Účel : podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských 

zvířat a částečná úhrada nákladů spojených s neškodným  odstraňováním  kadáverů a 
masokostních mouček a kafilérních tuků z kadáverů. 

 
 
8.A)   podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských 

zvířat 
 
8.B)  částečná úhrada nákladů spojených s neškodným  odstraňováním kadáverů a masokostních 

mouček (dále jen MKM) a kafilérních 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 
 
 
Předmět dotace : 
 
8.B.a)   podpora  chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním 

kadáverů  (§40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1.10.2003 do 30.9.2004 
 
Subjekt :  dotace bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat podnikajícímu v zemědělské výrobě 

podle § 2 zák.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. 

 
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 veterinárního zákona. 

 
                 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. 
 
                Kadáverem se rozumí těla uhynulých, nedonošených, mrtvě  narozených nebo utracených 

zvířat. 
 
                Na dotační program 8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených 

s neškodným odstraňováním kadáverů může žadatel podat do 30.9.2004  tři žádosti. 
                Z toho prvou může podat do 22.3.2004 včetně (za  předmětné období od 1.10.2003 do 

29.2.2004), druhou může podat do 15.6.2004 včetně (za předmětné období od 1.10.2003 do 
31.5.2004 na předmět dotace, který neuplatnil v prvé žádosti) a třetí může podat do 
15.10.2004 včetně (za předmětné období od 1.10.2003 do 30.9.2004 na předmět dotace, 
který neuplatnil v předchozích žádostech). 
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Předmět dotace : 
 
 
8.B.b)   podpora činností souvisejících  s neškodným odstraněním MKM a KT z kadáverů v období od 

1.10.2003 do 30.9.2004. 
 
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 1 000 Kč za prokazatelně neškodné zlikvidování – spálení, spoluspálení – l tuny MKM a KT 
vyrobených z kadáverů. 
 
Forma dotace :  neinvestiční dotace 
 
 
 

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 

 

Předmět dotace : 

a) podpora pořádání seminářů, školení pro chovatelskou veřejnost 

b) vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma 

 

Subjekt : pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe) 

 

Forma dotace : neinvestiční  dotace. 

 

Výše dotace : 
a) do 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku 

b) do výše 100% prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma 
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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 

 

Forma dotace :  neinvestiční  dotace 

 

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  :  neinvestiční  dotace 

 
Výše dotace  :   fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce 

 

 

9.E.   Školní závody 
 
Účel :  podpora propojení praxe a odborného vzdělávání  formou spolupráce podnikatelských subjektů, 
které obdržely statut „Školní závod“, se středními odbornými školami zabezpečujícími přípravu 
budoucích pracovníků resortu. 

 

Předmět dotace :  podpora „Školním závodům“  na vytváření podmínek pro praktickou přípravu žáků 
středních odborných škol ve stanovených resortních oborech. 

 

Subjekt :  podnikatelské subjekty (§ 2 zákona 513/1991 Sb.), které se zabývají předmětnou činností a 
jsou jmenovány „Školním závodem“. 

 

Forma dotace  :  neinvestiční dotace 

 
Výše  dotace :  do 31,- Kč na žáka na 1 hodinu praktického výcviku. Maximálně však do výše  

                         1 000 000 Kč na subjekt. 
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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 poradci vedenými v Registru 
poradců Mze a zaměřené na : 

a) dodržování právních předpisů vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod 

b) welfare zvířat 

c) přechod z konvenčního na  ekologický způsob hospodaření (konverze) u žadatelů, 
kteří mají k 1.1.2004 všechny pozemky v ekologickém zemědělství zařazeny do 
přechodného období 

 

Subjekt :  podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě. 

                            
Forma dotace: neinvestiční dotace. 

 

Výše dotace: do výše 80 % z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou  poskytnutou 
v souladu s předmětem dotace. 

 
 
 

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. 19879/02-2010 ze dne 15.10.2002, 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 1.1.2004 do 30.9.2004 včetně. 

 
Subjekt :   podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě. 

 
Forma dotace  :   neinvestiční dotace 
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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 
 

 
Poznámka :  Celková výše  dotace, poskytovaná na dotační programy 9.A., 9.F., by neměla překročit 

100 000 eur na příjemce za tříleté období. 
 

 

 

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  činností 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 2004 považují : 

• Konfederace evropského zemědělství (CEA) 

• 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 regionů horských oblastí (EUROMONTANA) 

• Sdružení evropských  vinařských regionů (AREV) 

 
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 jednotlivý členové), která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích. 

 

Forma dotace : neinvestiční dotace 
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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  / 1 jednací den) s dopravou do zahraničí a zpět 

- do  10 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích ( 1 
osoba / l jednací den) bez dopravy do zahraničí a zpět 

- do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích ( 1 
osoba / 1 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 

 

 
 
         Podpora udržovatelům genetických zdrojů hospodářských a 
užitkových zvířat 
 
Účel: Zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací  
hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel v rámci „Národního programu uchování a využití 
genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel“, jehož koordinací a zajištěním je v 
souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ ( zákon č.  134/1999 Sb.) 
pověřen VÚŽV.  
 
Předmět podpory: 

 
1.4. Šumavská ovce 

 
Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene šumavská ovce pro 
jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v  hlavním oddílu plemenné knihy  
 
Subjekt: chovatel 
 
 
Maximální výše dotace 
 
• do 1 200.- Kč na bahnici šumavské ovce, evidovanou v chovu chovatele ke dni 31.8.2004, zapsanou 

v Hlavním oddílu Plemenné knihy a zařazenou do kontroly užitkovosti, obahněnou v období  od 
1.8.2003  do 31.7.2004, včetně 

• do 1 500,- Kč na berana šumavské ovce, evidovaného v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, 
zařazeného do plemenitby s minimálním zařazením do třídy Ea, mimo plemeníků podporovaných 
z dotačního programu 2A Zásad MZe 
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Podmínky poskytnutí dotace: podání individuálních žádostí (tabulka č. 1 a 6 Přílohy) do 15.9.2004, 
včetně, u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede plemennou knihu , 
a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu 
Plemenné knihy a do kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 7 
Přílohy) a ověřené individuální žádosti (tabulky č. 1 a 6 Přílohy) do 1.10.2004, včetně, do 
Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního 
programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe. 
 
 

1.5. Valašská ovce 
 
Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene valašská ovce pro jedince 
v kontrole užitkovosti a zapsané v plemenné knize  
 
Subjekt: chovatel  
 
Maximální výše dotace: 
 
• do 1 600,- Kč na bahnici a ročku evidovanou v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, zapsanou v 

Plemenné knize valašské ovce a zařazenou v kontrole užitkovosti 
• do 3 000,- Kč na berana valašské ovce evidovaného v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, zařazeného 

do plemenitby, mimo plemeníků podporovaných z dotačního programu  2A Zásad MZe 
 
Podmínky poskytnutí dotace: podání individuálních žádostí (tabulka č.1 a 8 Přílohy) do 15.9.2004, 
včetně u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemennou  knihu, 
a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do  Plemenné knihy a do 
kontroly užitkovosti   a předloží souhrnnou žádost (tabulka č. 2 a 9 Přílohy) a ověřené žádosti (tabulka 
č.1 a 8 Přílohy) do 1.10.2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - 
Uhříněves (pověřená osoba Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné 
žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe. 

 
 

1.6. Koza bílá krátkosrstá 
 
Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza bílá krátkosrstá. 
 
Subjekt: chovatel  
 
 
 
Maximální výše dotace: 
 
• do 1 000 Kč na kozu okozlenou v období od 1.10.2003, včetně, do 31.8.2004,včetně,  zapsanou v  

Hlavním oddílu Plemenné knihy plemene koza bílá  krátkosrstá, zařazenou do kontroly užitkovosti 
• do 2 500 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů podporovaných z dotačního 

programu  2A Zásad MZe 
 
Podmínky poskytnutí dotace : uplatnění individuálních požadavků chovatelů do 15.9.2004, včetně u 
Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemenné knihy a který 
prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu Plemenné knihy 
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a do kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 10 Přílohy) do 
Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba koordinátor 
Národního programu) do 1.10.2004 včetně, podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 
15.10.2004, včetně, na MZe. 
 
 

1.7. Koza hnědá krátkosrstá 
 
Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza hnědá krátkosrstá. 
 
Subjekt: chovatel 
 
Maximální výše dotace : 
 
• do 1 600 Kč na kozu okozlenou v období od 1.10.2003 do 31.8.2004, včetně, zapsanou v  Hlavním 

oddílu Plemenné knihy plemene koza hnědá krátkosrstá, zařazenou do kontroly užitkovosti 
• do 3 000 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů podporovaných z dotačního 

programu  2A Zásad MZe  
• do 1000 Kč na kozičku plemene koza hnědá krátkosrstá, zařazenou do plemenitby v roce 2004 
 
Podmínky poskytnutí dotace: uplatnění individuálních žádostí do 15.9.2004, včetně,  u Svazu 
chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemennou knihu, a který prověří 
oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu Plemenné knihy a do 
kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 11 Přílohy) do 
Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního 
programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou   doporučené souhrnné žádosti do 
15.10.2004, včetně na MZe. 
 
 
  
 
 
 
 

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 podpor ve formě dotací části 
úroků z úvěrů a garancí části jistiny úvěrů na ekonomicky návratné podnikatelské záměry subjektů 
z resortu zemědělství. Podpory poskytované tímto fondem pokračují i po našem vstupu do EU, 
výjimkou je program na podporu provozních úvěrů, protože tento typ podpory unijní legislativa 
neumožňuje. 

 
 
 
 

a) Program  Provoz 
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   Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na 
provozní účely. Podpora se poskytuje na financování nákupu vyjmenovaných vstupů ( v případě sporu 
rozhoduje představenstvo Fondu). Mezi ně patří zejména osivo a sadba povolených odrůd, užitková 
zvířata pro pastevní způsob odchovu či výkrmu, průmyslová hnojiva, povolené chemické ochranné 
prostředky a veterinární léčiva. Rovněž je možné financovat dodavatelsky  zajištěné služby jako je 
příprava půdy, setí, sázení, sklizňové práce, chemická ochrana a hnojení statkovými a průmyslovými 
hnojivy. 

 
Finanční limit na rok 2004 je 40 mil. Kč, vzhledem k nekompatibilnosti tohoto programu 

s předpisy EU byl ukončen k 30.4.2004. 
 
 
 

b) Vyrovnání úrokového zatížení 
 
    Tento nový program vychází z faktu, že všechny úvěry do zemědělství jsou úročeny vyšším 

úrokem než v jiných oblastech národního hospodářství. Jde tedy o program, který zajišťuje dotaci 
rozdílu tohoto úroku oproti nezemědělským podnikatelským subjektům. 

 
Finanční limit na rok 2004 je 90 mil. Kč, program byl zahájen 1.2.2004 a pokračuje i po našem 

vstupu do  EU. 
 
 

c) Program Investice  
 
   Cílem programu je podpořit rozvoj perspektivních podnikatelských subjektů v daném 

sektoru. Podpora je zaměřena na realizaci zejména dlouhodobých investičních projektů, které mají za 
cíl restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských výrobců a zpracovatelů. 

 
 
Podprogram  Zemědělec 
 
   V rámci tohoto podprogramu jsou podporovány investice, jako je nákup strojů, zařízení, 

technologií, stavební investice a podporuje zpracování zemědělských produktů, pořízení, popřípadě 
doplnění základního stáda. Je možné rovněž investovat do založení a rozvoje činností spojených  
s agroturistikou. Program se vztahuje  též na ekologické investice do půdy, jako je protierozní opatření, 
zřízení rybníků a vodohospodářských zařízení, čističky odpadních vod z provozu zemědělské výroby, 
jímky na exkrementy zvířat, atd. Součástí podprogramu jsou rovněž investice na úsporu energie a na 
využití energie z obnovitelných zdrojů, zřizování polních cest, zalesňování i nákup nehmotného 
investičního majetku (licence, software) 

   Prostředky úvěru lze také použít na odkup movitého a nemovitého majetku (sloužícího 
zemědělské prvovýrobě) s výjimkou pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podprogram 
se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace a podporu rovněž nelze přiznat na pořízení obchodních a 
družstevních podílů a nákup akcií. 

 
   Finanční limit pro rok 2004 je 490 mil. Kč, podprogram  pokračuje i po našem vstupu do EU. 
 
 
Podprogram  Zpracovatel 
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   Cílem podprogramu je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. 
 
V jeho rámci jsou podporovány stavební investice, nákup nových strojů, zařízení a technologií 

sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu 
produkce. 

     Tento podprogram se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze 
přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií. 

     Žadatel musí splňovat podmínku, že jeho spotřeba tuzemských zemědělských surovin tvoří 
více než 70 % celkových surovinových  nákladů. 

 
Finanční limit pro rok 2004 je 30 mil. Kč, podprogram pokračuje i po našem  připojení do EU. 
 
 
Podprogram  Odbytová organizace 
 
     Cílem podprogramu je podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací. V jeho rámci 

je podporován nákup strojů, zařízení a technologií včetně stavebních investic pořízených za účelem 
společného zpracování a odbytu produkce zemědělské výroby. 

     Prostředky úvěru lze použít na odkup movitého a nemovitého majetku (sloužícího k účelu 
společného zpracování a odbytu  nebo k zemědělské prvovýrobě) s výjimkou nákupu zemědělských 
pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

     Tento podprogram se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze 
přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a  nákup akcií. 

 
Finanční limit pro rok 2004 je 20 mil. Kč, podprogram pokračuje i po našem vstupu do EU. 
 
 
Podprogram  Hygiena    
 
 
     Cílem podprogramu 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.  V jeho rámci jsou podporovány investice pro 
zlepšení hygieny provozů a  pomocných prostor organizací včetně investic vedoucích k certifikaci 
systému HACCP. 

     Tento podprogram se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze 
přiznat  na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií. 

 
Finanční limit pro rok 2004 je 30 mil. Kč, podprogram pokračuje i po našem vstupu do EU. 
 
 
 
 
Podprogram  Půda 
 
    Cílem podprogramu je podpořit nákup nestátní zemědělské a omezeně lesní půdy (lesní půdu  

lze nakoupit pouze tehdy, je-li součástí nakupované zemědělské půdy a spolu tvoří jednotný celek) 
včetně trvalých porostů (sadů, vinic, chmelnic a lesů). 
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Pro rok 2004 je vyčleněna částka 500 mil. Kč, podprogram pokračuje i po našem vstupu do 

EU. 
 
 
 
d)  Program Mládí 
 
   Cílem programu je usnadnit zahájení a rozvoj zemědělské výroby na bázi rodinných subjektů  

pro mladé podnikatele a mladé rodiny do 40 let. Do programu se mohou přihlásit mladí podnikatelé 
(fyzické osoby), kteří nejsou starší 40 let, respektive této věkové hranice dosáhli v roce podání žádosti. 
V případě manželů musí tuto podmínku splňovat oba manželé. 

 
    Žadatel se musí účastnit alespoň jednoho z programů Provoz nebo Investice a dále vzít na 

sebe závazek k hospodaření po dobu nejméně 10 let. 
 
    V rámci tohoto programu se poskytují dotace na úhradu části úroků z úvěrů, poskytovaných 

v rámci programu Provoz nebo Investice s možností dalšího zvýhodnění. 
 
    V případě garance bankovních úvěrů u souběhu programů Mládí a Provoz je možné udělit 

podporu ve formě garance až 50 % jistiny úvěru. U souběhu programů Mládí a Investice je možné  
navýšit podporu ve formě garance se zvýhodněním až k horní hranici 60 % jistiny úvěru. 

 
    Finanční limit není pro tento program specifikován a je součástí programů Provoz a 

Investice. Program pokračuje i po našem  připojení k EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společná zemědělská politika EU a její praktická realizace v ČR  
 
Společná organizace trhu. 
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Společná organizace trhu (SOT) se skopovým a kozím masem se v EU řídí nařízením Rady (ES) č. 
2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem. 
Zahrnuje systém vnitřního trhu Společenství a systém obchodování a vztahuje se nejen na živá zvířata 
k chovu a k jatečným účelům, ale i na maso a droby čerstvé, chlazené, mražené a konzervované. 

Pro podporu trhu byla přijata tato opatření Společenství : 

a) opatření pro zlepšení chovu bahnic a koz 

b) opatření na podporu lepší organizace výroby, zpracování a uvádění na trh 

c) opatření pro zlepšení kvality 

d) opatření umožňující krátkodobé a dlouhodobé odhady na základě znalosti použitých výrobních 
prostředků 

e) opatření pro usnadnění zjišťování vývoje cen na trhu 

. 

Vzhledem k jednotnému trhu jsou z hlediska obchodu jak se živými zvířaty, tak i s masem stejná 
pravidla pro celé území Společenství. 

V Evropském společenství jsou zavedeny přímé platby. Česká republika použila před vstupem do EU 
k rozdělení podpor tzv. individuální limity pro získání prémií na chov bahnic a koz.  Individuální 
limity byly v ČR rozděleny na základě nařízení vlády č. 241/2003 Sb., ve smyslu nařízení vlády č. 
445/2003 Sb. Pro ČR je stanoven limit 66 733 prémiových práv. Lze samozřejmě chovat i bahnice a 
kozy bez nároku na prémii.  

   Také byl stanoven minimální počet individuálních limitů na  bahnice ve výši 10 ks (v EU stanovuje 
členský stát minimální počet bahnic v rozmezí 10-50 ks). Unijní výše prémie je na bahnici 21 EUR. 
V případě uvádění na trh ovčího mléka nebo mléčných výrobků z ovčího mléka na trh činí výše prémie 
na bahnici 16,8 EUR. Výše prémie na kozu činí 16,8 EUR. Dále je poskytována tzv. doplňková 
prémie, ve výši 7 EUR,  která se vyplácí v oblastech, kde chov ovcí a koz představuje tradiční aktivitu 
nebo významně přispívá k zemědělské ekonomice. Tyto oblasti definují členské státy. Jedná se o 
oblasti v znevýhodněných oblastech (tzv. LFA) definovaných podle nařízení (ES) č. 1257/1999.  

    Dále jsou poskytovány tzv. doplňkové platby do výše globálních částek stanovených v příloze II. 
Přístupové smlouvy  (tzv. národní obálka, pro ČR ve výši 71 000 EUR) 

   V  obchodě se třetími zeměmi je zaveden systém dovozních a vývozních licencí, jak pro maso, tak i 
pro zvířata k jatečným účelům, výkrmu a chovu. Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém 
Společenství. Tyto licence se nepředkládají, slouží pouze při  vyplácení. 

Licence vydávají členské státy každému žadateli, bez ohledu na jeho sídlo ve Společenství. Vydávání 
takových licencí je podmíněno předložením záruky, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny v 
době platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci. Záruka zcela nebo zčásti propadne, pokud se 
dovoz nebo vývoz v uvedené lhůtě neuskuteční, nebo se uskuteční pouze zčásti. Pro dovoz jsou na 
základě dohod s některými třetími zeměmi (např. Austrálie, Nový Zéland) stanoveny celní kvóty. 

Kvóty jsou spravovány s použitím jedné z následujících metod nebo kombinace těchto metod: 

a) metoda založená na pořadí předkládání žádostí  

b) metoda rozdělování v poměru k požadovaným množstvím, v době, kdy byly žádosti předloženy    
(“metoda simultánního zkoumání”) 

d) metoda založená na tradiční struktuře obchodu (“metoda tradiční/nové přírůstky”) 
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Pro vydání dovozní nebo vývozní licence se skládá kauce ve výši 1 EUR na kus živého zvířete nebo 7 
EUR na 100 kg produktu (jatečně opracovaný trup, maso, droby, konzervy,…). Pokud není licence 
v době její platnosti realizována, kauce propadá. V ČR bude uvedenou činnost zajišťovat administrací 
s licencemi Státní zemědělský intervenční fond. Dovozní licence jsou třeba i pro plemenná zvířata. 

Pro klasifikaci jatečně upravených těl jsou stanoveny pravidla klasifikace ( SEUROP). 

Členské státy monitorují ceny ovcí a skopového masa podle pravidel, která stanovila Evropská komise. 
Komisi je nápomocen Řídicí výbor pro ovce a kozy složený ze zástupců členských států, kterému 
předsedá zástupce Komise. 

 

Budoucnost chovu bahnic a koz v ČR po vstupu do EU 
 
   Pro další rozhodování o budoucnosti chovu bahnic a koz v konkrétním případě je nezbytné 
kalkulovat s předpokládaným a možným objemem přímých plateb a podpor včetně možnosti získání 
podpor na realizaci investičních záměrů. 

Finančních zdrojů bude několik : 
 

- Přímé platby (z rozpočtu EU) 
- Národní dorovnávání přímých plateb (z rozpočtu ČR) 
- Strukturální fondy EU (HRDP a OP), (z rozpočtu EU) 
- Národní dotace ( z rozpočtu ČR) 

 
 
Aplikace přímých plateb v ČR  
 
Přístupovou smlouvou je stanoven postupný náběh přímých plateb (phasing in) následně: 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 

% úrovně 
původních 
členských 
zemí 

25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

Z hlediska výplaty přímých plateb se ČR přihlásila k tzv. zjednodušenému systému výplaty přímých 
plateb SAPS = Simplify Area Payment System. Tento systém spočívá v tom, že veškeré smluvně 
zajištěné nároky na přímé platby jsou za celou ČR sečteny (vyjednaná kvóta x příslušná sazba x 
příslušné %) a na základě ohlášené výměry zemědělské půdy (podle evidence půdních bloků) bude tato 
celková částka rozpuštěna na každý hektar zemědělské půdy. Předpokládaná výše platby při 
uvažovaném kursu 1 EUR = 31 Kč je uvedena dále.  
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ČR jakožto nový členský může dorovnávat přímé platby (top-up) ze svého rozpočtu až 30 % oproti 
uvedeným limitům unijní výše nebo v případě, že byl v roce 2003 systém podpory obdobný systému 
v EU (zde u bahnic se jedná o podporu na kus), pak lze dorovnávat do výše platby v roce 2003 + 10%, 
maximálně však do 100% unijní výše.  

Proto bylo v roce 2004 vyplaceno jako národní dorovnání 700 Kč na jeden kus bahnice a kozy. 
Z důvodu zajištění peněz pro jaro i s ohledem na následné notifikační procedury byla provedena 
výplata před vstupem. V dalších letech již bude možno vyplatit tzv. top – up až po stanovení výše  
plateb v rámci SAPS. Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu přímé platby v rámci SAPSu,  se bude výše 
top-up snižovat, čili se význam platby na prémiové právo bude snižovat.  

 

HRDP (Horizontální plán rozvoje venkova) 
 
Rostoucí význam  budou mít platby v rámci HRDP – tj. platby na trvalé travní porosty (TTP) 
v znevýhodněných oblastech (tzv. LFA).   

Pro chovatele ovcí a koz je proto důležité nařízení vlády č. 241/2004 Sb.,  ze dne 21.4.2004 o 
podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními a 
nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ze dne 21.4.2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje 
mimoprodukčních funkcí zemědělství, spočívajících v ochraně složek životního prostředí ( o provádění 
agroenviromentálních opatření). Z těchto nařízení vlády uvádíme zejména následující hlavní formy 
podpor. 

 

Oblast Základní výše platby 

Horská A 4680 Kč/ha 

Horská B 4014 Kč/ha 

Ostatní A 3490 Kč/ha 

Ostatní B 2820 Kč/ha 

Specifická LFA 3420 Kč/ha 

Oblast E 2800 Kč/ha 

 

K poskytnutí tohoto vyrovnávacího příspěvku je nezbytné hospodařit alespoň na 5 ha zemědělské půdy 
v LFA. Dále musí zemědělec zachovávat zásady správné zemědělské praxe a dodržet intenzitu chovu 
hospodářských zvířat (zde ovcí a koz) chovaných žadatelem v přepočtu na průměr za období od 1. 
ledna do 31. srpna v intervalu 0,15 až 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci půdy. Přepočítací koeficient je pro ovce a kozy všech 
věkových kategorií (tj. od narození)  0,15 VDJ. Dále musí mít zařazeny půdní bloky, případně jejich 
díly, na které požaduje poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, v evidenci půdy po dobu minimálně od 
30. dubna do 31. prosince.  
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Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele se stanoví jako aritmetický průměr 
jednotlivých intenzit chovu hospodářských zvířat zjištěných za příslušné kalendářní měsíce daného 
období. Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném kalendářním měsíci se vypočte jako podíl 
počtu žadatelem chovaných velkých dobytčích jednotek zvířat k dvacátému dni daného měsíce zjištěný 
na základě údajů z integrovaného registru zvířat a výměry zemědělské půdy užívané tímto žadatelem k 
dvacátému dni daného měsíce zjištěné na základě údajů evidence půdy. 

      Z hlediska chovatelů ovcí a koz jsou podstatné především dotace na travní porosty : 

Sazba dotace v rámci : 

- systému ekologického zemědělství na travních porostech činí  1 100 Kč/ha 

- ošetřování travních porostů u porostu označeného jako louka činí  1 920 Kč/ha 

- ošetřování travních porostů u porostu označeného jako pastvina činí  2 890 Kč/ha 

 

Zatravnění orné půdy  
 
Zatravňovat lze pouze orné půdy v LFA, v intenzivní oblasti pouze pokud je splněno jedno 
z následujících  kriterií: svažitost nad 12o, půdy mělké, písčité nebo podmáčené. Je nezbytné užít 
certifikované osivo, založení porostu nelze jako podsev.  Likvidace plevelů sečí, herbicidy bodově a 
pasení až druhým rokem. Platba 7265 Kč/ha po dobu 5 let.  
 

Operační program 
 
V rámci operačního programu se jedná o opatření „Investice do zemědělského majetku/zemědělských 
podniků“. 
Jako přijatelné výdaje pro stavby a rekonstrukce stávajících objektů nezbytné z hlediska welfare zvířat, 
které se týkají objektů pro chov ovcí a koz jsou uznávány tyto: 

- podlahy včetně lože a plochy krmiště, rošty 
- stájová kanalizace 
- izolace tepelné, vlhkostní  
- vrata, dveře, okna 
- rozvod vody ve stáji 
- elektroinstalace a uzemnění ve stáji 
- osvětlení ve stáji 
- rekonstrukce a výstavba pevných výběhů v návaznosti na stáj stavby  
- budování pastevních areálů se všemi nezbytnými doprovodnými stavbami 

nenarušujícími charakter zemědělské krajiny (oplocení, přístřešky, napajedla, krmiště, 
manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch) 

- zimoviště 
- bourání 
- konstrukce haly 
- konstrukce střechy 
- stropy 
-  
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Za uznatelné výdaje jsou považovány u chovu ovcí a koz následující výdaje: 
- technologie ustájení 
- technologie napájení 
- technologie krmení 
- technologie větrání 
- technologie odklizu kejdy a chlévské mrvy 
- technologie v čekárně před dojením a technologie dojení 
- fixační boxy a klece 
- kafilerní boxy 

Jímky, hnojiště 
- výstavba a rekonstrukce jímek , včetně kontrolního systému 
- výdejního místa 
- technologie čerpání  
- technologie míchání a vypouštění kejdy 
- technologie separace nebo předčištění kejdy 
- sběrné a přečerpávací jímky 
- výstavba a rekonstrukce pevných hnojišť 

Zemědělské stroje 
- traktory s výkonem motoru nad  40 kW 
- secí stroje 
- postřikovače 
- krmné samozakládací vozy 
- technologie pro údržbu luk a pastvin a stroje pro sklizeň pícnin  
- rozmetadla hnoje 
- odplevelovače, překopávače kompostu 
- stroje podporující technologie minimálního zpracování půdy 
- zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských produktů 

(objemových krmiv); nejedná se o obilná sila 
Přijatelným výdajem nejsou: 

- projekční a průzkumné práce 
- zemní práce 
- odvoz zeminy a sutě a uskladnění na skládce 
- násypy 
- veškeré stavební a technologické náklady na výstavbu sociálního a technického 

zázemí  
- chlazení mléka u technologie dojení 
- komunikace 
- sadové úpravy 

 
 
Maximální přijatelné výdaje na racionalizaci a přestavbu stávajících zařízení v chovu ovcí, koz jsou 
stanoveny ve výši 5.000,-Kč / kus 

Maximální přijatelné výdaje na  zlepšení míst pro skladování chlévské mrvy jsou u hnojiště s 
kapacitou do 1.000 m3 do 1.700,-Kč/m3, při kapacitě nad 1.000 m3 do 1.300,-Kč/m3

Výše podpory je stanovena v tzv. LFA oblastech do 60% přijatelných nákladů, v intenzivní oblasti do 
50 % přijatelných nákladů. Mladý zemědělec může dostat přiznáno až 5 % navíc. Podmínkou je 
zpracování projektu, podání žádosti. Podpis smlouvy se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). 
Realizace může započít až po podpisu smlouvy. Po ukončení realizace a jejím profinancování lze 

 34



podat žádost o přiznanou dotaci, ta je pak po kontrole proplacena. Z hlediska daňového nelze 
odpisovat tu část investice, která byla pořízena z dotace. Součástí žádosti  je prokázání finančního 
zdraví podniku a žádost je bodována i s ohledem na požadovanou výši dotace. V rámci jednoho kola 
přijímání žádostí je následně sestaveno pořadí v rámci celé ČR a postupně je rozdělována částka 
peněz, která je na příslušné kolo určena. Takže pokud někdo žádá maximální možnou dotaci a nemá 
dostatek bodů za finanční zdraví, pak se může stát, že se dostane až tzv. pod čáru, kde již rozdělované 
finanční zdroje v daném kole nestačí. Systém podávání žádostí a hodnocení je obdobný jako byl u 
programu SAPARD, dojde však k určitému zjednodušení. Pro přiznání nároku na podporu z OP je 
nezbytné mít minimální zemědělskou kvalifikaci.  

Podrobná prováděcí pravidla jak pro HRDP, tak i pro Operační program jsou vydána Ministerstvem 
zemědělství ČR a k dispozici na ZA PÚ, na internetových stránkách  MZe ČR.  

 
3. Opatření Státní veterinární správy 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. 

 
 
 

 
 

METODIKA   KONTROLY  ZDRAVÍ  ZVÍŘAT  A    NAŘÍZENÉ   
VAKCINACE   NA  ROK  2004 

 

V  souladu § 44 odst.1 písm. d)  zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči  a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
Ministerstvo zemědělství  České republiky povinné  preventivní  a diagnostické úkony 
k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k 
 jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, které z nich a 
v jakém rozsahu  se hradí  z  prostředků státního rozpočtu.  
 
 

 
 
     Povinné akce hrazené ze státního rozpočtu 
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                                     Kontrola zdraví 
 

 
Ovce 
 
 
2092                    Brucelóza  (B. melitensis) –  VyLa  - KS  (RBT +  RVK) 
                             Plemenní  licentovaní  berani  1x ročně 

 
2118                    Brucelóza  (B. melitensis) –  VyLa  - KS  (RBT  +   RVK) 
                             Zmetalky 2x v intervalu  21 – 28 dnů 
 
2093                    Brucelóza  (B. melitensis) –  VyLa  -  sérologické vyšetření (RBT) 

   
 V hospodářství ( stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola 
užitkovosti   se vyšetření provádí 1 x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se 
zařazují : 
 
a)  všechna nekastrovaná samčí zvířata starší 6 měsíců, 
 

  b)  25 % samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního stáří ( pohlavně dospělá) nebo 
jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat ( je-li v hospodářství méně než 50 
zvířat musí být vyšetřena všechna). 

 
c)   všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování 
 

2091                Brucelóza  (B. melitensis) –  VyLa   (P + BV) 
 
                        V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly. 

   
 
2100                Infekční epididymitida beranů (B. ovis) –   VyLa  -  sérologické vyšetření  (RVK) 
 
                        a) v hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola 

užitkovosti se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1x ročně    
 
                        b) vyšetření beránků před výběrem do plemenitby 
  
 
2460               Klusavka –  VyLa   (P + RT + HI + BV + IHC*) 
                        
                        

a) uhynulá zvířata starší 18 měsíců vykazující změnu chování nebo  příznaky 
postižení  nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné, 

   
b)  vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem  vyšetření na 

vzteklinu ( provede SVÚ). 
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2466                   Klusavka  - VyLa  -   (RT + IHC*) 
 
                           Poražená  a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců. 
 
 
6044 Klusavka    –   Genotypizace – stanovení  genotypu prionového proteinu 

VyLa  - ( PCR - SSCP ) 
 
Plemenní beránci před jejich zařazením do plemenitby a plemenné bahnice 
v souladu se šlechtitelským programem. 
 

 
 
2500 Maedi – visna  –  VyLa  - sérologické vyšetření  (ELISA  nebo  IDT) 
 

V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola 
užitkovosti se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1 x ročně. 

 
 
 
 
 
Kozy 
 
 
 

 
 
4452                 Tuberkulóza   –  Adg   -  jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)  
         

               a)  v hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola 
užitkovosti  nebo s tržní produkcí mléka se vyšetřují zvířata starší 12 měsíců 1x 
ročně.  

                       b) plemenní kozli 1x ročně: 
 
 
2119 Brucelóza ( B. melitensis)  –  VyLa  -  KS  (RBT +  RVK) 
 
                        Zmetalky 2x v intervalu  21 – 28 dnů. 
 
2124                Brucelóza  (B. melitensis )  –  VyLa   -  KS (RBT  +  RVK) 
              
                         Vyšetření kozlů v plemenitbě 1x ročně. 
 
2125                Brucelóza  ( B.melitensis)  –  VyLa  -  (P + BV) 
              
                        V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly. 
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2126               Brucelóza  –  VyLa  -  sérologické vyšetření  (RBT) 
              
                       V hospodářství (stádě)  s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola 

užitkovosti se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují 
: 

a) všechna nekastrovaná samčí zvířata starší 6 měsíců 
 
b) 25 % samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního  stáří (pohlavně dospělá) nebo 

jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 
zvířat, musí být vyšetřena všechna). 

 
c) všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování 

 
 
 
2461 Klusavka  –  VyLa  -  (P + HI + BV + IHC*) 

 
 
a) uhynulá zvířata starší 18 měsíců vykazující  změnu chování nebo  příznaky postižení 

nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné.  
 
b)  vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu 
    (provede SVÚ). 

 
 
2463               Klusavka  –  VyLa  - (RT + IHC*) 
 
                        Poražená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců. 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky zkratek  

„ 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 – sérolog.vyšetření 
ELISA – V…….ELISA test – průkaz viruz krve nebo z orgánové suspenze. 
IDT................ imunodifuzní test 
IEF ................ imunoelektroforéza 
IF .................. imunofluorescence 
HI .................. histologické vyšetření  

 38



CH................. chemické vyšetření 
KV................. kultivační virologické vyšetření 
KS ................. komplexní sérologické vyšetření 
MAL .............. Mikro Aglutinace Lyse 
NHT .............. nepřímá hemaglutinace 
NPLA ............ neutralizační peroxidázový test 
P.................... pitva 
PA ................. pomalá aglutinace 
PV ................. parazitologické vyšetření 
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 
PrT ................ Probang test 
GA................. genová analýza 
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……………alegrenodiagnostika 
 
 
 
  Výše úhrad na preventivní a diagnostické úkony  
 

Úkon Výše částečné úhrady ze 
státního rozpočtu v Kč 

Úhrada materiálu 

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

20,- + hemos skot        5,- Kč 
+ hemos prasata    8,- Kč  

Odběr krve od zvířat              
v inseminačních stanicích 

50,-  

Tuberkulinace u skotu a koz 17,- + tuberkulin         2,- Kč       
Odběr krve od zmetalek         
u skotu, prasat, ovcí, koz a 
koňovitých - za jeden odběr 

 
150,- 

 
+ hemos skot        5,- Kč 
+ hemos prasata    8,- Kč 

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

 
200,- 
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životných selat 

 
 
 
 
4.   Legislativa týkající se chovu ovcí a koz 
 
 
 

 Legislativa upravující podnikání v chovu ovcí a koz 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 „Ovce a kozy“ : 

 
 

- Zákon o zemědělství 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 a politiky 
rozvoje venkova v Evropské unii. 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 stanovuje vymahatelnost této právní úpravy (účinnost od 
4.6.2003) 

 
 
- Vyhláška č. 263/2003 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 (účinnost od 15.9.2003) 

 
- 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. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií 

na chov bahnic a koz 
 
- 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) 
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- 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 (účinnost od 1.5.2004) 

 
 

 
 
 

4.a/  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. 190/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 287/1999  o 
veterinárních požadavcích na živočišné produkty (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 
paragrafy od 1.5.2004). 

 
 
- Vyhláška  č. 290/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních přípravcích a veterinárních 

technických prostředcích (účinnost od 5.9.2003). 
 
 
- 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). 

 
 
- 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) 
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- 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  1.5.2004) 
 
- Vyhláška č. 373/2003 Sb., Ministerstva zemědělství,  o veterinárních kontrolách při obchodování 

se živočišnými produkty (účinnost 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 embryí, 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) 
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- Zákon č. 149/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zdraví 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) 
 
- 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 opatřeních 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 

poražení, 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) 

 
 
 
 
 
 
 

4.b/  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) 

 
- Nařízení  vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót 

pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie 
(účinnost od 1.7.2003) 

 
- 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) 
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- 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) 
 
 
 
 
 
4.c/  Oblast šlechtění, evidence a označování zvířat : 

 
-  
- Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č.  
     132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění   
     zákona č. 93/1996 Sb.,(účinnost od  1.10.2000). 

 
 

- Vyhláška  Ministerstva zemědělství 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 (účinnost od 1. 1. 2001). 

 
 

- Vyhláška č. 33/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, o odborné způsobilosti k výkonu   některých 
odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat (účinnost od 26. 1. 
2001). 

 
 

- Vyhláška č. 326/2003 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) – (účinnost 
od 30.9.2003). 

 
- 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., a zákonem č. 282/2003 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). 
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4.d/  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 ČR 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 dnem vstupu České republiky do Evropské unie). 

 
- 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) 

 
-  
 

4.e/  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. 544//2002 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 zákona č.244/2000 Sb. 
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Tato vyhláška zařazuje mezi zakázané látky používané ke krmným účelům m.j. kadávery 
hospodářských zvířat. Důsledkem bude absence této živočišné bílkoviny v krmných směsích 
(účinnost 1.7.2003). 

 
- Vyhláška č. 284/2003 Sb., Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb.,  o krmivech ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tato vyhláška obsahuje mimo jiné zákaz používání zpracovaných živočišných 
proteinů do krmiv pro hospodářská zvířata od 1.listopadu 2003, tzn. zákaz zkrmovat  monogastrům 
i masokostní moučky z jatečných odpadů (účinnost od 1.11.2003). 

 
- Vyhláška č. 295/2003 Sb., Ministerstva zemědělství, o konfiskátech živočišného původu, jejich 

neškodném odstraňování a dalším zpracování (účinnost od 1.10.2003, některé paragrafy od 
1.5.204) 

 
- Nařízení vlády České republiky č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění 

společné organizace trhu se sušenými krmivy (účinnost od 1.5.2004) 
 

 
 

4.f/  Oblast technologie chovu : 
 
 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely  vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů /Katalog odpadů/ 
(účinnost od 1.1.2002) 

 
 
- Vyhláška č. 382/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě (účinnost od 1.1.2002). 
 
 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o drobnostech nakládání s odpady  

(účinnost od 1.1.2002). 
 
 
- 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 zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., (účinnost od 1.6.2002, některá ustanovení platí  od 1.5.2004) 

 
 
- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 

a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierózních opatření v těchto oblastech (účinnost 
od 11.4.2003). 
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                       Vývoj stavů ovcí a koz 
 
 
Stavy ovcí a koz  v kusech 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ovce  
a berani 

429 714 429 106 342 069 254 301 196 030 165 345 134 009 120 921 93 557 86 047 84 108 

Kozy  
a kozli 

40 638 41 467 42 668 44 544 44 954 44 993 42 385 38 241 34 861 33 900 31 988 

Pramen: ČSÚ - Soupis hospodářských zvířat k 1.1. do roku 1992, od roku 1993  do roku 2002 soupis hospodářských zvířat 
k 1.3. daného roku  

 
 
Stavy ovcí a koz  v kusech 
 2001  2001 2002 2003 2004 
Ovce  
a berani 

90 241  87 539 96 286 103 129 115 852 

Kozy  
a kozli 

28 477  14 306 13 574 12 779 11 912 

Pramen: ČSÚ - Soupis hospodářských zvířat k 1.3. daného roku, od roku 2003 soupis hospodářských zvířat k 1.4.daného 
roku, od roku  2001 změna  přepočtu metodiky  bez  „hobby aktivit“ obyvatelstva 
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Stavy ovcí poklesly od roku 1990 do roku 2004 o 73 %, tj. o 313 862 kusů na 115 852. Prudký 
pokles počtu ovcí od roku 1990 se zastavil v roce 2000.  Meziroční nárůst stavu ovcí  2001/2000 činil 
3 431 kusů, tj. 4,1%, v roce 2002/2001 byl nárůst již 8 747 ks, což činí 10%,  v roce 2003/2002 je 
nárůst 6 843 ks tj. 6,7 % a v roce 2004/2003 je navýšení stavu ovcí o  12 723 ks, tj. 12,3 %. 

 
Stavy koz poklesly od roku 1990 do roku 2004 o 28 726 kusů, tj. o 70,7 % na 11 912 kusů..  

Meziroční pokles stavu koz 2004/2003 činil 867 ks, což je 6,8 %.  
  
Počet ovcí a koz v daném roce                                                               v kusech
 2002 2003 2004 Rozdíl  

04/03 
+ , - 

Index v 
% 

Kozy a kozli celkem * 13 574 12 779 11 912 - 867 93,2 
      
Jehničky 18 686 17 664 22 811 5 147 129,1 
Bahnice 56 081 56 267 64 530 8 263 114,7 
Plemenní berani 2 875 2 513 2 453 - 60 97,6 
Ostatní berani, skopci a ovce 18 644 26 685 26 058 - 627 97,7 
Ovce a berani celkem 96 286 103 129 115 852 12 723 112,3 
Pramen : Soupis hospodářských zvířat k  1.3. daného roku do roku 2002, od roku 2003 soupis 

hospodářských zvířat k 1.4. daného roku a bez „hobby aktivit“ obyvatelstva 
Poznámka : * včetně kozlíků v odchovu a výkrmu 
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                        Počet ovcí podle jednotlivých krajů ( kusy) 

Území, kraj 2001 2002 2003 2004 Rozdíl 
04/03      
+ /- 

Index  
04/03 

% 
 
Praha + Středočeský kraj 
Jihočeský  kraj 
Plzeňský kraj 
Karlovarský kraj 
Ústecký kraj 
Liberecký kraj 
Královéhradecký kraj 
Pardubický kraj 
Vysočina 
Jihomoravský  kraj 
Olomoucký kraj 
Zlínský kraj 
Moravskoslezský kraj 
 
Česká republika 

6 760
13 652
10 408
9 074
6 121
4 903
5 861
4 083
5 016
3 212
3 140
7 457
7 852

87 539

 
7 606 
16 167 
11 070 
9 827 
6 355 
5 102 
6 457 
4 432 
5 822 
3 587 
3 300 
8 268 
8 293 

 
96 286 

 
7 763 
15 761 
13 526 
10 553 
7 404 
5 969 
6 844 
4 558 
6 530 
3 673 
3 536 
9 542 
7 470 

 
103 129 

 
10 388 
17 583 
13 690 
10 474 
8 421 
5 923 
7 096 
6 578 
6 560 
3 849 
4 032 
11 432 
9 826 

 
115 852 

 
2 625 
1 822 
  164 

     - 79 
1 017 

    -  46 
   252 
2 020 
     30 
   176 
   496 
1 890 
2 356 

 
12 723 

 
133,8 
111,6 
101,2 
99,3 
113,7 
99,2 
103,7 
144,3 
100,5 
104,8 
114,0 
119,8 
131,5 

 
112,3 

 Pramen : ČSÚ – Soupis hospodářských zvířat k 1.3.daného roku do roku 2002, od roku 2003 soupis   
hospodářských zvířat k 1.4. daného roku a bez „hobby aktivit“ obyvatelstva 

 
 
   Podle přehledu  z jednotlivých krajů zjistíme,  že v porovnání s rokem 2003  největší nárůst v počtu 
ovcí zaznamenaly kraje Praha – kraj Středočeský, kde je nárůst o 2 625 ks tj. 33,8 %, kraj Moravsko  
slezský  o 2 356 ks (31,5 %) , kraj Pardubický  o 2 020 ks (44,3 %), Zlínský o 1 890 ks  (19,8 %) a kraj 
Jihočeský  o 1 822 ks (11,6 %). Naproti tomu ke snížení stavu ovcí  došlo v Karlovarském kraji o 79 
ks (0,7 %) a v Libereckém kraji o 46 ks (0,8 %). 
 
 
 
 
Vývoj struktury plemen ovcí v ČR 
 
Od roku 1990 prochází chov ovcí výraznými strukturálními a ekonomickými změnami 
      Výrazné snížení početních stavů ovcí bylo ovlivněno od roku 1991 prudkým poklesem cen vlny. 
V období dalších tří let byla zlikvidována téměř celá populace s jednostrannou vlnařskou užitkovostí 
(do roku 1990 byl chov ovcí zastoupen vysokým podílem vlnařských plemen, téměř  
63 %). Od roku 1995 se v České republice hlavním produktem chovu ovcí stalo maso. Preferována 
jsou plemena s masnou a kombinovanou užitkovostí a plemena s dobrou plodností. 
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Vývoj struktury plemen ovcí v období 1990 – 2004  v % 
Rok Typ plemene 
 Vlnařský s kombinovanou 

užitkovostí 
masný plodný a dojný 

1990 62,9 36,4    0,6 0,1 
1994   4,1 70,7 24,5 0,7  
1995   1,9 70,6 25,8 1,7 
1996 0 74,4 23,7 1,9 
1997 0 71,1 26,9 2,0 
1998 0 68,8 28,9 2,3 
1999  0 63,4 33,6 3,0 
2000 0 61,2 34,3 4,5 
2001 0 59,9 33,9 6,2 
2002 0 58,8 35,0 6,2 
2003 0 54,9 36,4 8,7 
2004 0 52,0 40,0 8,0 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
Poznámka : rok 2004  -  odhad 
 
 
 
 
Obrat stáda ovcí ( od roku 2004 předpoklad ) 
 

Rok Ukazatel 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bahnice celkem k 1.3. 
v ks, (od r. 2003 k 1.4.) 

39 307 39 793 48 881 56 081 56 267 64 530 90 000 126 000

Počet jehnic na rozšířenou 
reprodukci  ks 

9 827 9 948 12 220 14 020 19 000 25 900 36 000 4 000

Počet jehnic na obnovu 
základního stáda  ks 

7 861 7 959 9 776 11 216 15 200 16 100 22 500 31 500

Počet jehňat k jatečným 
účelům  ks 

35 376 35 813 43 993 50 473 41 800 42 000 58 500 128 500

Počet odchovaných jehňat 
celkem  ks 

53 064 53 720 65 989 75 709 76 000 84 000 117 000 164 000

Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
Produkce potní vlny  t 200 200 220 275 280 320 450 630
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
Při výpočtu obratu stáda se vychází z odchovu 135%, obnovy  základního stáda bahnic 20% a 
možností zařazení jehnic na rozšířenou reprodukci základního stáda 25% z počtu bahnic. Po dosažení 
počtu 130 000 ks bahnic předpokládáme stabilizaci početních stavů ovcí, při obnově základního stáda 
bahnic 25% a zaměření na produkci kvalitního jehněčího masa. 
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Obrat stáda koz ( od roku 2003 předpoklad ) v kusech 
Rok Ukazatel 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kozy k 1.3. v ks, (od 
r.2003 k 1.4.) 

29 142 27 989 24 764 12 181 7 998 8 012 8 000 8 000

Počet koziček na obnovu 
základního stáda v ks 

6 000 5 500 5 000 2 500 2 000 2 000 
 

2 000 2 000

Počet kůzlat k jatečným 
účelům v ks 

45 000 42 100 37 500 18 750 13 000 13 000 13 000 13 000

Počet odchovaných kůzlat, 
celkem v ks 

51 000 47 600 42 500 21 250 15 000 15 000 15 000 15 000

Pramen : Svaz  chovatelů ovcí a koz v ČR 
Poznámka : do roku 2001 včetně započítány i hobby chovy 
 
 
      V bilanci početních stavů koz nepředpokládáme jejich nárůst, ale postupný přesun chovu od  
individuálních chovatelů do větších stád a rozšiřování srstnatých a masných plemen určených ke 
společné pastvě skotu, ovcí a koz. Spotřeba kůzlečího masa na obyvatele při průměrné porážkové 
hmotnosti 15 kg činí 0,03 kg.  
 
 
 
 
 
Zpracovatelský průmysl 
 
 
 
 V roce 2000 byl zaveden nový výkaz ČSÚ „Měsíční přehled o porážkách hospodářských 
zvířat“.  
 
 
Výroba  masa v tunách j.hm. 
 
Rok Skopové 

maso 
Jehněčí 
maso 

Kozí maso Celkem 

2000 50 72 16 138 
2001  46 82 11 139 
2002 41 102 10 153 
2003 38 104 5 147 
2004 leden - duben 12 38 2 52 
Pramen : ČSÚ 
 
 
 V České republice je v současné době celkem 13 jatek, kde jsou poráženy i ovce. Celkový  
objem produkce včetně samozásobování jatečných jehňat a ovcí  byl  v roce 2003 cca 2000 tun ž. hm., 
tj. cca 900 tun masa, obdobný objem výroby jako v roce 2003 se předpokládá i v roce 2004. 
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   Výroba masa v tunách jatečné  hmotnosti byla v roce 2001 skoro shodná s rokem 2000 138 t a 139 
tun. V roce 2002 došlo ke zvýšení výroby masa o 14 tun (o 10 %). V roce 2003  byla výroba masa o 6 
tun menší než v roce 2002. V roce 2004 se předpokládá přibližně stejná výroba masa jako v roce 2003. 
 
  
V roce 2003 bylo poraženo 1 468 ks ovcí bez jehňat, 6 385 ks jehňat a 554 ks koz. V roce 2004  za 
období leden až duben bylo prozatím poraženo 521 ks ovcí bez jehňat, 3 373 ks jehňat a 210 ks koz. 
 
 
 
Počty poražených zvířat rok 2000 – 2004  v kusech 
 
Druh 2000 2001 2002 2003 2004 leden 

- duben 
Ovce bez jehňat 1 984 1 971 1 608 1 468 521 
Jehňata 5 049 6 162 7 464 6 385 3 373 
Kozy 1 157    858    876 554 210 
Pramen : ČSÚ 
 
 
 
Průměrné porážkové hmotnosti ( kg ž.hm.) 
 
Druh 2000 2001 2002 2003  2004 leden 

- duben 
Ovce bez jehňat 56,1 51,1 55,6 54,5 51,0 
Jehňata 31,0 30,6 32,0 32,0 26,2 
Kozy 29,0 28,0 38,0 21,4 17,1 
Pramen : ČSÚ 
 
 
 
 
 
Výroba kozích sýrů 
 
 Výroba kozích sýrů je soustředěna do faremních chovů koz, kde se zároveň mléko zpracovává. 
V České republice není speciální mlékárna nebo sýrárna, která by vykupovala a zpracovávala ovčí 
nebo kozí mléko. 
 
Počty koz, produkce mléka, produkce sýrů, cena  

Rok 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Počty dojených koz 
ve stádech 

423 1 199 2 018 1 252 1 343 1 361 1 032 854 1 309 

Produkce mléka  
(tis.l) 

160   480   800   800   657   680   500 450 720 

Produkce sýrů 
(tuny) 

 16    48    80    50    68    68    50 45 72 

Cena sýrů Kč/kg  80    90   100   120   140   150   160   160 170 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Počty koz, produkce mléka, produkce sýrů, cena  
 
Rok 
 

2001 2002 2003 2004 

Počty dojených 
koz ve stádech 

1 559 1 236 1 289 1 250 

Produkce mléka  
(tis.l) 

850 740 775 750 

Produkce sýrů 
(tuny) 

85 74 78 75 

Cena sýrů Kč/kg 170 170 170 170 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
Poznámka : rok 2004  –  odhad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Počty koz ve stádech, produkce kozího mléka  
                                                   a produkce kozích sýrů 
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Užitkovost ovcí a koz v ČR 
 
Užitkovost ovcí 
 
Výsledky kontroly užitkovosti šlechtitelských chovů ovcí v roce 1989 
Plemeno Počet stád Počet ovcí 

ks 
Oplodnění 

% 
Celková plodnost

% 
Plodnost na obah. 

% 
Střiž vlny 

kg 
Merino  28 10 501 76,9 113,2 137,1 6,51 
Stavropolské m.  11   3 308 84,6 117,9 134,8 7,10 
Askanijské mer.   6   2 490 85,2 125,3 141,2 7,35 
Kavkazké mer.  14   4 807 79,9 105,7 127,6 7,48 
Žírné merino   7   2 343 82,9 116,9 136,2 5,82 
Severokavkazká   3   1 430 80,5 114,4 127,7 5,56 
Něm. dlouhovlnná   3     538 83,1 119,1 137,3 6,94 
Cigája    4   1 399 93,5 133,6 139,2 3,50 
Zušl. valaška   7   2 705 87,3 131,2 145,0 4,00 
Šumavská ovce   5  2 045 85,4 119,8 131,2 4,29 
Východofríská ovce   8      248 85,2 218,5 231,6 5,79 
Romanovská ovce   1      45 96,3 - 274,5 2,58 
Finská ovce   2      45 91,1 233,3 256,1 3,44 
Texel   1      30 75,7 116,6 125,0 4,23 
Suffolk   2     278 68,1 88,5 118,8 4,51 
Celkem/průměr 102 32 212 81,6 117,3 136,6 6,18 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1994 
Plemeno Počet stád Počet ovcí

ks 
Oplodnění 

% 
Celková 
plodnost 

% 

Plodnost na 
obah. 

% 

Přírůstky 
jehňat 

g 

Střiž vlny 
kg 

Merino 11 1 422 81,57 112,4 137,7 195 5,82 
Žírné merino 2    505 80,79 113,3 140,2 - 5,40 
Merinolandschaf 2    102 59,80  80,4 134,4 257 4,31 
Romney  3    377 67,90  96,5 142,2 210 5,40 
Německá dlouhovlnná 1    378 94,70 148,9 157,3 214 6,40 
Šumavská ovce 5    956 84,72 109,5 129,1 - 2,12 
Zušl.valaška 6    977 77,58  94,9 122,3 186 3,36 
Cigája 3    689 93,46 116,8 125,0 230 3,57 
Bergschaf 2      15 86,66 126,7 146,2 183 3,50 
Východofríská ovce 1     58 94,82 150,0 158,2 248 5,50 
Finská ovce 1     33 76,80 163,6 216,0 202 2,40 
Romanovská ovce 1     12   100,00 350,0 350,0 205 2,40 
Suffolk 7    749 62,28  75,0 120,6 187 4,10 
Charollais 9 1 127 76,31 105,3 138,0 198 4,28 
Texel 3      77 88,31 111,7 126,5 227 4,48 
Oxford down 1      30 36,67  43,3 118,2 280 - 
Celkem/průměr 61 7 684 79,76 107,2 134,4 - 4,19 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1995 
Plemeno Počet 

stád 
Počet ovcí 

ks 
Oplodnění 

% 
Celková 
plodnost 

% 

Plodnost na 
obah. 

% 

Přírůstky 
jehňat 

g 

Střiž vlny 
kg 

Merino 16 2 659 77,6 111,7 144,7 200 5,3 
Žírné merino  2     84 85,7 153,6 179,2 197 5,2 
Merinolandschaf  3     85 95,3 136,5 143,2 217 4,2 
Romney   4    463 75,4 122,9 163,0 249 5,0 
Německá dlouhovlnná  1    308 94,8 145,8 153,8 229 5,5 
Šumavská ovce 12 1 541 92,5 118,4 128,1 198 3,7 
Zušl. valaška  7 1 122 89,1 119,1 133,6 208 3,7 
Cigája  4    760 91,6 118,3 129,2 224 3,6 
Bergschaf  5      37 86,5 162,2 187,5 228 4,8 
Východofríská ovce  3     64 95,3 220,0 231,1 247 5,0 
Finská ovce  2     21 95,2 300,0 315,0 169 1,9 
Romanovská ovce  1     39 92,3 202,6 219,4 218 2,6 
Suffolk  6    349 70,8 98,0 138,5 250 3,6 
Charollais 20 1 098 79,2 128,9 162,9 234 2,3 
Texel  9    244 92,6 93,4 100,9 211 4,2 
Oxford down  1     33      100,0 151,5 151,5 216 3,4 
Celkem/průměr 96 8 934 84,2 119,8 142,2 - 4,4 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1996 
Plemeno Počet 

stád 
Počet ovcí 

ks 
Oplodnění 

% 
Celková 
plodnost 

% 

Plodnost na 
obah. 

% 

Přírůstky 
jehňat 

g 

Střiž vlny 
kg 

Merino 20 1 964 78,1 120,3 152,6 213 5,8 
Žírné merino  8    602 90,7 135,5 149,5 185 4,4 
Merinolandschaf  5    121 90,7 153,7 169,1 256 5,5 
Romney   6    515 71,5 161,4 115,3 237 4,7 
Německá dlouhovlnná  1    333 94,6 155,9 164,7 231 4,5 
Šumavská ovce 11 1 329 90,2 122,2 135,4 202 3,5 
Zušl. valaška  7 1 072 89,2 117,9 132,2 220 3,9 
Cigája  4    716 85,9 111,6 129,9 238 3,4 
Bergschaf  5     55 92,7 181,8 196,1 239 3,1 
Východofríská ovce  6    134 85,8 161,9 188,7 262 5,3 
Romanovská ovce  5     32 100,0 340,1 340,1 196 2,7 
Suffolk 11    364 93,1 150,5 161,7 281 3,8 
Charollais 43 1 458 83,8 143,1 170,7 247 2,9 
Texel  8    190 85,8 107,4 125,2 250 3,1 
Oxford down  4    119 86,5 134,5 155,3 244 - 
Celkem/průměr 71 9 004 85,3 128,7 150,8 - 4,1 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1997 
Plemeno Počet 

stád 
Počet ovcí 

ks 
Oplodnění 

% 
Celková 
plodnost 

% 

Plodnost na 
obah. 

% 

Přírůstky 
jehňat 

g 

Střiž vlny 
kg 

Merino 18   1 793 87,4 126,8 145,1 285 6,2 
Žírné merino  5     705 82,3 107,7 130,9 167 5,1 
Merinolandschaf  6     673 88,3 121,0 137,0 213 5,1 
Romney 11     423 97,6 149,6 153,3 280 5,0 
Německá dlouhovlnná  1     462 95,5 149,4 156,5 224 4,7 
Šumavská ovce 13   1 423 92,0 124,0 134,8 212 3,8 
Zušl. valaška  8      937 86,6 125,8 147,0 224 3,8 
Cigája  4      688 93,5 124,3 133,0 242 3,7 
Bergschaf  5        67 97,0 141,8 146,2 229 5,2 
Východofríská ovce  5      128 93,0 164,1 176,1 298 - 
Romanovská ovce 10        66 119,7 318,2 265,8 202 - 
Suffolk 20      616 87,3 128,1 146,7 280 3,7 
Charollais 64   1 732 79,0 125,3 158,7 266 - 
Texel 14      199 93,5 116,1 124,2 248 3,3 
Oxford down  5      174 86,2 122,4 142,0 222 - 
Celkem/průměr    189 10 086 87,8 127,8 145,5 - 4,8 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1998 
Plemeno Počet 

stád 
Počet ovcí 

ks 
Oplodnění 

% 
Celková 
plodnost 

% 

Plodnost na 
obah. 

% 

Přírůstky 
jehňat 

g 

Střiž vlny 
kg 

Merino 19    987 94,6 132,9 140,5 225 5,8 
Žírné merino  2     308 83,1 105,2 126,6 254 4,1 
Merinolandschaf 16   1.162 92,3 121,4 131,6 245 4,3 
Romney  12     520 89,6 140,6 156,9 233 4,8 
Německá dlouhovlnná  1     454 94,9 148,7 156,6 238 4,9 
Šumavská ovce 27   1 370 94,5 118,5 125,4 203 4,3 
Zušlechtěná valaška  8      768 93,8 135,2 144,2 216 3,8 
Cigája  3      486 82,7 111,7 135,1 233 3,6 
Bergschaf  5        89 103,4 161,8 156,5 241 5,1 
Východofríská ovce  9      164 95,7 187,7 196,2 271 4,5 
Romanovská ovce 13       102 137,3 327,5 238,6 205 0,9 
Suffolk 27      921 89,3 142,5 159,6 274 5,7 
Charollais 67   1 716 90,4 138,9 153,6 260 3,7 
Texel 20      281 96,4 140,6 145,8 275  4,0 
Oxford down  5      177 96,6 138,4 143,3 273 4,2 
Celkem/průměr    236  9.541 92,4 134,6 145,7 237 4,5 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 1999 
Plemeno Počet stád Počet ovcí 

v ks 
Oplodnění 

v % 
Plodnost v 

% 
Intenzita v 

% 
Odchov v 

% 
Přírůstek 
jehňat g 

Střiž vlny 
v kg 

Merino 32 1 770 82,4 149,7 124,0 106,9 237 5,6 
Žírné merino 2 221 82,4 120,3 99,1 85,1 250 5,8 
Merinolandschaf 20 1 516 95,6 134,2 128,4 105,1 235 3,5 
Romney  11 504 83,5 143,0 119,4 99,2 260 5,1 
Německá dlouhovlnná 1 284 102,8 169,2 173,9 158,8 239 4,7 
Šumavská ovce 29 1 783 92,9 127,6 118,6 104,7 221 4,3 
Zušl. valaška 7 714 90,9 149,8 136,1 123,1 163 3,3 
Valašská ovce 2 39 79,5 138,7 110,3 107,7 175 4,5 
Cigája 4 380 86,1 134,6 115,8 105,5 224 3,6 
Bergschaf 4 108 86,1 166,7 143,5 116,7 242 5,2 
Východofríská ovce 10 310 92,2 168,1 156,1 138,7 230 5,2 
Romanovská ovce 21 170 116,5 248,0 288,8 256,5 207 1,5 
Zwartbles 1 37 97,3 202,8 197,3 186,5 277 3,9 
Suffolk 35 863 91,8 162,5 149,1 126,5 262 3,6 
Charollais 73 2 403 86,1 134,6 115,8 105,5 224 3,6 
Texel 24 384 94,8 136,8 129,7 104,4 262 4,3 
Oxford down 5 271 95,1 144,4 138,0 118,1 230 3,9 
Berrichone 1 1 100,0 200,0 200,0 200,0 271 4,6 
Celkem 286 11 758 89,9 145,1 130,5 111,2 242 4,1 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 2000 
Plemeno Počet stád Počet ovcí 

v ks 
Oplodnění 

v % 
Plodnost v 

% 
Intenzita v 

% 
Odchov v 

% 
Přírůstek 
jehňat g 

Střiž vlny 
v kg 

Merino 56 2 296 78,8 144,3 113,8 92,6 224 4,6 
Žírné merino 2 221 81,9 137 112,2 93,7 218 4,6 
Merinolandschaf 20 1 966 87,0 141,8 123,3 107,7 236 4,2 
Romney  15 662 86,3 156,2 134,7 112,1 286 5,6 
Německá dlouhovlnná 2 299 102,3 167,3 171,2 157,9 242 5,7 
Šumavská ovce 30 2 083 93,0 131,1 121,9 111,7 214 4,4 
Zušl. valaška 7 775 82,7 135,4 112,0 93,3 203 3,2 
Olkulská ovce 1 5 100,0 240,0 240,0 220,0 207 5,0 
Cigája 3 313 95,2 141,6 134,8 125,6 187 3,6 
Bergschaf 6 115 98,3 170,8 167,8 133,0 258 4,5 
Východofríská ovce 23 311 89,1 178,0 158,5 143,1 251 4,3 
Romanovská ovce 35 426 103,5 247,4 256,1 210,6 193 1,2 
Zwartbles 2 66 97,0 198,4 192,4 171,2 265 2,1 
Suffolk 57 1 410 88,8 160,3 142,3 120,8 268 3,5 
Charollais 89 2 866 84,6 146,5 123,9 103,6 243 2,8 
Texel 30 524 90,6 141,5 128,2 100,2 250 3,9 
Oxford down 8 422 77,0 142,5 109,7 77,3 237 4,6 
Berrichone 3 15 60,0 133,3 80,0 53,3 238 4,5 
Jacob 1 4 25,0 100,0 25,0 25,0 223 - 
Celkem 387 14 779 86,9 149,1 129,5 110,0 236 4,2 
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 2001  
 
Plemeno Počet stád Počet ovcí 

v ks 
Oplodnění 

v % 
Plodnost v 

% 
Intenzita v 

% 
Odchov v 

% 
Přírůstek 
jehňat g 

Střiž vlny 
v kg 

Merino 64 2 731 81,1 146,6 118,9 98,5 245 4,9 
Žírné merino 1 213 69,0 133,3 92,0 69,5 228 3,4 
Merinolandschaf 23 2 218 89,4 137,4 122,8 101,0 242 4,0 
Romney  16 828 95,8 153,5 147,0 120,9 270 5,2 
Německá dlouhovlnná 2 355 97,5 167,6 163,4 152,7 251 4,4 
Šumavská ovce 31 2 827 88,0 131,8 116,0 106,7 208 4,1 
Zušlechtěná. valaška 6 691 90,9 135,2 122,9 108,0 217 3,3 
Olkulská ovce 1 7 100,0 242,9 242,9 228,6 231 - 
Cigája 5 364 94,5 130,8 123,6 113,5 197 3,7 
Bergschaf 8 156 104,5 136,2 142,3 119,9 239 4,6 
Východofríská ovce 28 356 93,5 179,9 168,3 139,3 264 - 
Romanovská ovce 46 693 103,0 241,9 249,2 199,3 191 2,8 
Zwartbles 9 114 92,1 194,3 178,9 158,8 295 2,7 
Suffolk 74 1 969 87,3 153,7 134,2 113,2 277 3,4 
Charollais 86 3 202 83,0 145,7 121,0 102,1 245 2,9 
Texel 34 628 92,5 144,8 133,9 109,6 264 3,7 
Oxford down 10 433 91,0 153,6 139,7 115,5 244 3,8 
Berrichone du Cher 5 27 103,7 135,7 140,7 114,8 263 4,5 
Jacob 1 18 88,9 187,5 166,7 133,3 239 3,4 
Celkem 460 18 015 87,8 148,8 130,7 110,8 240 3,9 
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 2002  
 
Plemeno Počet 

stád 
Počet 
bahnic 

ks 

Oplodně
ní v % 

Plodnost 
v % 

Intenzita 
v % 

Odchov 
v % 

Přírůstek 
jehňat g 

Střiž 
vlny v kg

Merino 54 2 765 84,3 141,6 119,5 97,8 232 5,1 
Žírné merino 2 162 75,9 127,6 96,9 71,0 234 - 
Merinolandschaf 26 2 214 93,4 142,2 132,7 109,3 221 4,1 
Romney  20 949 92,9 156,7 145,6 119,7 287 4,8 
Německá 
dlouhovlnná 2 335 97,6 161,8 157,9 154,0 240 5,2 
Zwartbles 12 155 94,2 195,2 183,9 171,6 263 2,4 
Bergschaf 7 166 100,0 125,9 125,9 108,4 254 4,6 
Šumavská ovce 32 3 547 90,0 127,6 114,9 103,3 210 4,5 
Zušlechtěná 
valaška 6 887 92,2 130,8 120,6 96,4 206 3,3 
Valašská ovce 11 95 84,2 157,5 132,6 93,7 154 - 
Cigája 4 429 81,1 129,9 105,4 91,1 184 2,5 
Východofríská 
ovce 28 487 89,7 171,6 154,0 126,9 254 3,6 
Olkulská ovce 1 31 100,0 222,6 222,6 203,2 234 - 
Romanovská ovce 63 913 108,3 239,7 259,7 218,7 196 - 
Suffolk 109 2 590 90,3 158,3 142,9 121,3 269 3,7 
Charollais 73 3 235 81,6 146,7 119,8 100,1 249 2,6 
Texel 33 748 92,4 154,1 142,4 118,9 254 4,2 
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Oxford down 11 453 86,3 158,8 137,1 113,7 242 3,7 
Německá 
černohlavá ovce 1 79 100,0 116,5 116,5 103,8 234 - 
Berrichone du Cher 5 38 102,6 141,0 144,7 118,4 300 - 
Clun forest 1 4 75,0 200,0 150,0 150,0 274 - 
Hampshire 1 2 100,0 100,0 100,0 100,0 298 - 
Vřesová ovce 1 10 100,0 140,0 140,0 130,0 269 - 
Jacob 1 3 100 166,7 166,7 133,3 221 - 
Celkem 504 20 297 89,4 149,7 133,8 113,1 235 4,0 
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí ČR v roce 2003  

Plemeno Počet 
stád 

Počet 
bahnic ks

Oplodně-
ní v % 

Plodnost 
v % 

Intenzita 
v % 

Odchov 
v % 

Přírůstek 
jehňat g 

Střiž 
vlny v kg

Merino 59 3 262 79,1 142,5 112,8 95,2 234 5,6 
Žírné merino 1 122 77,0 126,6 97,5 76,2 229 - 
Merinolandschaf 34 2 967 91,4 138,4 126,5 102,9 220 4,1 
Romney 25 1 311 90,3 153,4 138,5 118,8 278 6,1 
Německá 
dlouhovlnná 2 315 61,3 173,1 106,0 100,0 234 - 
Zwartbles 14 240 92,5 191,9 177,5 150,0 244 2,4 
Bergschaf 7 199 87,4 171,3 149,7 126,1 259 4,9 
Šumavská ovce 34 4 122 87,3 134,3 117,3 101,4 219 4,4 
Zušlechtěná 
valaška 7 918 97,4 133,7 130,2 109,9 215 4,1 
Valašská ovce 14 108 78,7 148,2 116,7 91,7 149 3,1 
Cigája 4 503 79,7 133,2 106,2 93,8 206 3,2 
Lein 1 14 92,9 176,9 164,3 142,9 230 5,0 
Jurská ovce 1 2 150,0 200,0 300,0 300,0 309 3,7 
Východofríská 
ovce 23 660 86,7 162,8 141,1 120,2 245 4,0 
Olkulská ovce 1 54 37,0 165,0 61,1 57,4 218 - 
Romanovská ovce 69 1 511 99,8 232,8 232,4 197,2 196 - 
Suffolk 118 3 547 87,9 155,7 136,8 118,4 269 3,2 
Charollais 72 3 603 81,7 148,1 121,0 100,9 237 2,5 
Texel 37 938 91,0 152,3 138,7 119,8 253 4,2 
Oxford down 9 587 70,9 153,6 108,9 87,2 209 3,9 
Německá 
černohlavá ovce 2 639 55,7 138,5 77,2 58,8 225 - 
Berrichone du Cher 5 38 102,6 143,6 147,4 105,3 320 - 
Clun forest 1 6 100,0 166,7 166,7 166,7 304 - 
Hampshire 1 2 100,0 150,0 150,0 100,0 254 - 
Vřesová ovce 3 20 110,0 131,8 145,0 135,0 242 - 
Jacob 2 16 87,5 164,3 143,8 143,8 212 - 
Celkem 545 25 704 85,7 151,6 129,9 110,0 234 4,0 

Pramen :  Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Vysvětlivky k reprodukčním ukazatelům : 
Intenzita v %   -   poměr počtu všech narozených jehňat k počtu všech bahnic v reprodukci  
                              ( do roku 1999 používán termín celková plodnost ) 
Oplodnění %   -   počet obahněných a zmetaných ovcí z celkového stavu v % 
Plodnost v %   -   poměr počtu všech narozených jehňat k počtu obahněných ovcí v % 
                              (do roku 1999 používán termín plodnost na obahněnou ovcí) 
Přírůstek jehňat v g – stanovený z váhy ve 100 dnech 
 
 
 
Stavy ovcí  v kontrole užitkovosti  v roce 2003 a výhled k 30.6.2004 
Plemeno Počet bahnic a 

roček v ks 
v roce 2003 

Zastoupení 
jednotlivých 
plemen v % 

Počet bahnic a 
roček v ks 

v roce 2004 

Zastoupení 
jednotlivých 
plemen v % 

Berrichon du 
Cher 

38 0,16 50 0,2 

Clun Forest 6 0,03 25 0,1 
Hampshire 2 0,01 25 0,1 
Charollais 3 603 14,0 3 500 14,0 
Německá 
černohlavá ovce 

639 2,5 1 000 4,0 

Oxford down 587 2,3 600 2,4 
Suffolk 3 547 13,8 3 800 15,2 
Texel 938 3,6 1 000 4,0 
Masná plemena 
celkem 

9360 36,4 10 000 40,0 

Bergschaf 199 0,8 150 0,6 
Cigája 503 2,0 400 1,6 
Jacob 16 0,06 25 0,1 
Jurská ovce 2 0,01 25 0,1 
Romney 1 311 5,1 1 500 6,0 
Lein 14 0,05 25 0,1 
Merino 3 262 12,7 2 300 9,2 
Merinolandschaf 2 967 11,5 3 000 12,0 
Německá 
dlouhovlnná 

315 1,2 200 0,8 

Šumavská ovce 4 122 16,0 4 000 16,0 
Valašská ovce 108 0,4 150 0,6 
Vřesová ovce 20 0,08 75 0,3 
Žírné merino 122 0,5 50 0,2 
Zušlechtělá  
valaška 

918 3,6 800 3,2 

Zwartbles 240 0,9 300 1,2 
Kombinovaná 
plemena celkem 

14 119 54,9 13 000 52,0 

Olkulská ovce 54 0,2 50 0,2 
Romanovská ovce 1 511 5,9 1 400 5,6 
Východofríská 
ovce 

660 2,6 550 2,2 

Plodná a mléčná 
plemena celkem 

2 225 8,7 2 000 8,0 

Celkem/průměr 25 704 100,0 25 000 100,0 
Pramen : Svaz chovatelů  ovcí a koz v ČR 
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Užitkovost koz 
 
Výsledky kontroly užitkovosti koz 1990 – 1999 
Rok Počet koz v KU Výsledky kontroly užitkovosti 
 Celkem Laktace Mléko (kg) Tuk (%) Tuk (kg) Bílkoviny (%) Bílkoviny (kg) 
1990 1 098 - 1 202 3,92 47,1 - - 
1991 1 208 - 1 198 4,07 48,8 - - 
1992 1 852 1 343   947 3,86 36,5 2,44 23,1 
1993 2 724 1 931   837 3,73 31,2 2,70 22,6 
1994 3 310 2 570   723 3,63 25,4 2,74 19,2 
1995 2 843 2 019   760 3,74 28,4 2,81 21,4 
1996 2 309 1 421   789 3,71 29,3 2,82 22,2 
1997 2 250   969   793 3,80 30,1 2,81 22,3 
1998 2 227   869   804 3,66 29,4 2,77 22,3 
1999 2 168 1 032 840 3,74 31,4 2,78 23,4 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz  v ČR 
 
 
 
 
 
 
Výsledky kontroly užitkovosti koz 2000 – 2003 

Počet koz v KU  Výsledky kontroly užitkovosti koz 
Rok Kategorie/ 

Plemeno Celkem ks Laktace ks Produkce 
mléka kg * 

Tuk  
% 

Tuk  
kg 

Bílk. 
 % 

Bílk. 
 kg 

Celkem 2 234 986 836 3,70 30,9 2,79 23,3 
Bílá 1 783 859 830 3,66 30,4 2,79 23,3 
Hnědá 356 112 894 3,94 35,2 2,76 24,7 
Stáda 1 309 617 749 3,52 26,3 2,74 20,5 

2000 

Malé chovy 925 369 981 3,93 38,5 2,86 28,1 

Celkem 2 275 1 144 861 3,51 30,2 2,79 24,0 
Bílá 1 735 900 865 3,45 29,8 2,82 24,4 
Hnědá 417 223 841 3,70 31,1 2,67 22,5 
Anglonubijská 10 10 936 3,97 37,2 3,16 29,6 
Kříženci 22 11 875 3,69 32,3 2,68 23,5 
Stáda 1559 778 783 3,34 26,1 2,73 21,4 

2001 

Malé chovy 716 366 1026 3,78 38,8 2,88 29,6 
 

Počet koz v KU  Výsledky kontroly užitkovosti koz 
Rok Kategorie/ 

Plemeno 
Celkem 

ks 
Laktace 

ks 
Produkce 

mléka 
kg*  

Tuk 
% 

Tuk 
kg 

Bílk. 
% 

Bílk. 
kg 

Lakt
.% 

Lakt
. kg 

Přír. 
g 

Celkem 2443 1247 825 3,42 28,2 2,89 23,8 4,53 37,4 205 
Bílá 1823 973 807 3,36 27,2 2,91 23,5 4,53 36,6 211 
Hnědá 458 246 881 3,57 31,5 2,80 24,7 4,53 40,0 196 
Anglonubijská 13 13 1016 4,44 45,1 3,39 34,4 4,46 45,3 0 
Kříženci 34 8 943 3,43 32,4 2,82 26,6 4,73 44,7 243 

2002 

Búrská 27 1 367 3,38 12,4 3,57 13,1 4,85 17,8 186 

 61



Kašmírová 47 - - - - - - - - - 
Mohérová 28 - - - - - - - - - 
Stáda 1236 649 800 3,30 26,4 2,81 22,5 4,50 36,0 195 

 

Individuální 1207 598 852 3,55 30,2 2,97 25,3 4,56 38,9 227 
 

Počet koz v KU  Výsledky kontroly užitkovosti koz 
Rok Kategorie/ 

Plemeno 
Celkem 

ks 
Laktace 

ks 
Produkce 

mléka 
kg*  

Tuk 
% 

Tuk 
kg 

Bílk. 
% 

Bílk. 
kg 

Lakt
.% 

Lakt
. kg 

Přír. 
g 

Celkem 2627 1504 757 3,36 25,4 2,79 21,1 4,55 34,4 195 
Bílá 1871 1095 719 3,29 23,6 2,77 19,9 4,54 32,7 210 
Hnědá 544 341 909 3,53 32,1 2,81 25,5 4,58 41,6 194 
Anglonubijská 14 13 1098 3,85 42,3 3,17 34,8 4,53 49,7 0 
Alpinská 38 13 357 2,89 10,3 2,58 9,2 4,54 16,2 0 
Kříženci 86 33 519 3,02 15,7 2,81 14,6 4,55 23,6 188 
Búrská 33 1 870 2,53 22,0 3,11 27,1 4,97 43,2 143 
Kašmírová 33 - - - - - - - - 0 
Mohérová 8 - - - - - - - - 0 
Stáda 1289 662 730 3,25 23,7 2,75 20,1 4,55 33,2 212 

2003 

Individuální 1338 842 778 3,43 26,7 2,82 21,9 4,55 35,4 183 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
• od roku 2001 došlo ke změně výpočtu normované laktace, která je stanovena na 280 laktačních dnů, do roku 2000 to 

bylo 300 laktačních dnů  
•  
Vysvětlivky :  Laktace: počet zvířat, u kterých byla měřena laktace 

Přír.: Přírůstek kůzlat u mléčných plemen do odstavu, u Búrské kozy ve 100 dnech  
 
 

Výsledky reprodukce koz v ČR letech 1992 – 2003 
Rok Počet koz v KU (ks)/ 

Kategorie/ Plemeno 
Plodnost 

(%) 
Odchov 

(%) 
Oplodněn

í (%) 
Zmetání 

 (%) 
Rohatost 

(%) 
Hermafr. 

(%) 
Poměr 

kozlů (%) 
1992 1 704 190,8 168,3 97,5 1,2 7,1 3,5 56,8 
1993    2 724 188,6 170,6 97,6 0,9 7,0 3,0 57,1 
1994    3 310 183,4 160,5 98,5 0,8 4,9 1,7 57,3 
1995    2 834 185,0 147,9 98,2 0,7 7,7 2,2 57,0 
1996    2 309 201,4 154,4 99,2 0,4 7,9 1,5 57,6 
1997    2 250 190,3 148,3 96,4 0,3 6,3 2,0 57,7 
1998    2 227 167,4 151,9 88,9 1,2 6,8 1,5 55,8 
1999    2 168 179,0 155,2 91,3 0,9 10,6 1,6 56,9 

Celkem 2 234 172,4 141,0 89,7 0,9 10,2 1,4 55,9 
Stáda 1 309 168,8 132,9 92,3 0,7 9,2 1,4 54,4 

2000 

Individ. chovy 925 177,4 152,4 86,2 1,2 11,6 1,5 57,8 
Celkem 2 275 182,2 156,6 94,9 0,5 10,0 1,6 56,5 
Stáda 1 559 173,4 144,2 94,5 0,4 10,4 1,8 56,3 

2001 

Individ. chovy 716 201,4 183,7 95,7 0,8 9,2 1,2 56,9 
Celkem 2443 169,1 151,0 94,1 0,2 14,5 2,2 57,5 
Bílá 1823 173,7 94,6 0,2 7,4 155,3 2,5 58,7 
Hnědá 458 161,8 143,4 94,5 0,2 23,9 1,4 53,4 
Anglonubijská 13 200,0 200,0 100,0 0,0 50,0 0,0 61,5 
Kříženci 34 158,8 147,0 88,2 0,0 39,4 4,1 55,6 
Búrská 27 144,4 122,2 92,6 0,0 61,1 0,0 48,7 
Kašmírová 47 114,9 104,3 87,2 0,0 85,7 0,0 44,4 
Mohérová 28 114,3 78,6 75,0 0,0 100,0 0,0 62,5 
Stáda 1236 159,2 139,0 93,0 0,1 18,5 2,2 58,1 

2002 

Individ. chovy 1207 179,3 163,2 95,3 0,3 10,4 2,1 57,0 
2003 Celkem 2627 175,4 158,0 95,8 0,2 13,2 1,5 57,6 
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Bílá 1871 181,9 162,6 96,5 0,3 7,0 1,5 59,7 
Hnědá 544 161,4 148,9 94,6 0,0 20,9 2,1 54,0 
Anglonubijská 14 250,0 235,7 100,0 0,0 0,0 0,0 45,7 
Alpinská 38 100,0 100,0 71,1 0,0 0,0 0,0 44,7 
Kříženci 68 182,4 176,5 98,5 0,0 25,2 1,0 44,4 
Búrská 33 148,5 106,1 90,9 4,8 77,6 0,0 46,9 
Kašmírová 33 130,3 124,2 100,0 0,0 95,3 0,0 46,5 
Mohérová 8 150,0 137,5 100,0 0,0 100,0 0,0 41,7 
Stáda 1289 169,7 154,2 96,0 0,4 14,7 1,2 58,7 

 

Individ. chovy 1338 180,8 161,7 95,6 0,1 11,7 1,8 56,6 
Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
Stavy koz v kontrole užitkovosti v roce 2003 
Plemeno Počet koz v KU  ( ks) Zastoupení plemen v % 
Koza bílá  1 871 71,2 
Koza hnědá  544 20,7 
Ostatní plemena koz 212 8,1 
Celkem 2 627 100,0 
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 

 
 
 
Předpoklad  stavů  koz v kontrole užitkovosti k 30.6. 2004 
Plemeno Počet koz v KU  ( ks) Zastoupení plemen v % 
Koza bílá  1 800 69,2 
Koza hnědá  600 23,1 
Anglonubijská 25 1,0 
Búrská 50 1,9 
Kašmírová 25 1,0 
Mohérová - - 
Ostatní – kříženci 100 3,8 
Celkem 2 600 100,0 
Pramen : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Cenový vývoj 

Ceny zemědělských výrobců jsou závislé především na kvalitě masa a poptávce, která se 
obvykle zvyšuje v období  Velikonoc a v posledních letech i v období Vánoc. 
 Cena jatečných jehňat tř.A v  živé hmotnosti vzrostla od roku 1990 do roku 2004 z 22,5 Kč/kg 
na 49,-Kč/kg. 
 
Ceny jehňat a ovcí ve třídě A   (Kč/kg ž.hm..) 
Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Jatečná 
jehňata 

22,5 30 35 37 39 41 43 44 45 45 46 48 49 

Jatečné 
 Ovce 

10,5  8  8 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 

Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
Pozn.: Ceny jehňat jsou uváděny v živém, v průběhu roku mají ceny velký (30 %) výkyv způsobený sezónností poptávky a 
nabídky 
 
 
 
 
Ceny jehňat a ovcí ve třídě A   (Kč/kg ž.hm.) 
Rok 2003 2004 
Jatečná 
jehňata 

49 49 

Jatečné 
 Ovce 

17 17 

Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 

1993 

Poznámka : rok 2004 - odhad 
Pozn.: Ceny jehňat jsou uváděny v živém, v průběhu roku mají ceny velký (30 %) výkyv způsobený sezónností poptávky a 
nabídky 
 
 
 
 
 
Poznámka: ČSÚ sledoval pouze ceny zemědělských výrobců  za jatečná jehňata tř. B a ovce, berany 
a skopce jatečné třídy B. Od roku 1998 ČSÚ ceny jatečných jehňat již nesleduje. Tyto ceny sleduje 
pouze Svaz chovatelů ovcí a koz ČR. Spotřebitelské ceny u této komodity se nesledují. 
 
 
 
 
 
 
Ceny zemědělských výrobců a zpracovatelské ceny ovčích kůží 
Rok 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Surová jehnětina, ovčina 
(Kč/kg) 

60 50 60 60 70 70 75 70 70 70 70 

Činění ovčích kůží 
(Kč/dm2) 

3 3 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 

Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
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Ceny zemědělských výrobců a zpracovatelské ceny ovčích kůží 
Rok 2001 2002  2003 2004 
Surová jehnětina, ovčina 
(Kč/kg) 

50 45 45 45 

Činění ovčích kůží 
(Kč/dm2) 

6 6,5 7 7 

Pramen: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
Poznámka – rok 2004  -  odhad 
 
 
Velikost ovčin se pohybuje 90 – 100 dm2, jehnětin do 80 dm2, jehně o živé hmotnosti 30 kg má plochu 
kůže 60 – 80 dm2. 
V roce 2000 a 2001 došlo k prudkému snížení výkupních cen ovčích kůží z důvodu nákupů surovin ze 
zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Zahraniční obchod 
 
 
Ovce a kozy živé (0104)  v kusech 

Roky Dovoz 
celkem 

Vývoz 
celkem 

Dovoz 
z toho 

   ovce          kozy 
 

Vývoz 
z toho 

ovce          kozy 

1996 2 512 2 674 2 511          1   2 276        398 
1997 606 1 771 605            1   1 771        - 
1998 301 708 283          18    385          323 
1999 114 906  93             21    791          115 
2000 315 1 452 300           15  1 371        81 
2001 858 1 552 857             1  1 517        35 
2002 294 552     292              2      552          -     
2003 504 1 651     502              2  1 538        113 
2004  11 1       11             -    -                 1 

Pramen : Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
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Ovce a kozy živé  (0104)  

Mil. Kč ∅ cena Kč/kg Rok  
Dovoz Vývoz Saldo Dovoz Vývoz 

1996 15,1 5,9 -9,2 123,48 56,38 
1997 5,4 3,2 -2,2 229,74 52,07 
1998   1,0 2,0 -1,0 75,36 95,86 
1999 0,6 1,8 1,2 101,38 53,68 
2000 1,1 2,5 1,4 82,87 35,62 
2001   0,7 2,8 2,1 11,25 34,85 
2002 0,9 1,3 0,4 88,90 57,56 
2003 2,0 3,2 1,2 145,24 60,99 
2004 0,06 0,01 -0,05 93,27 221,20 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden – duben 
 
 
Saldo zahraničního obchodu bylo u komodity ovce a kozy živé od roku 1999 kladné. V roce  2004 
 máme k dispozici zatím údaje do konce dubna  a saldo je prozatím záporné. Předpokládáme, že do  
konce roku 2004 bude opět saldo kladné. 
 
Dovoz ovce a kozy živé (0104) 
 

Ovce a kozy živé  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Celkem ks 

 
2 512 
 

606 
 

301 
  

114 
 

315 
 

858 
 

294 
 

504 

z toho z   EU ks 2 044 
 

437 
 

111 
 

44 
 

234 
 

813 
 

46 
 

181 
 

                10 KZ ks 
. 

468 
 

169 
 

190 
 

67 
 

81 
 

45 
 

248 
 

323 
 

                ostatní ks 
. 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Pramen: Celní statistika 
 
 
Dovoz ovce a kozy živé (0104) 
 
 

Ovce a kozy živé  2004 
Celkem ks 

 
11 
 

z toho z   EU ks 
 

6 
 

                10 KZ ks 
 

- 
 

                ostatní ks 
 

5 
 

 
Pramen : Celní statistika 
Poznámka : KZ – bývalé kandidátské země, rok 2004 leden - duben 
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Nejvíce ovcí a koz bylo dovezeno z EU v roce 1996, od roku 1997  byly dovozy této komodity kolísavé. 
 
 
Dovoz ovce a kozy živé (0104) dle kategorií do ČR 
 

Ovce a kozy živé  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ovce plemenné čisto- 
krevné živé 
(01041010) 

ks 
 

2 111 
 

432 
 

98 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Ovce plemenné čisto- 
krevné živé 
(0104101000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

6 
 

81 
 

146 
 

19 
 

45 
 

178 
 

11 
 

Jehňata do stáří 
jednoho roku 
(01041030) 

ks 
 

- 
 

167 
 

5 
 

- 
  

- 
 

- 
 

- 
 
 

- - 

Jehňata do stáří 
jednoho roku 
(0104103000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 
 

118 
 

43 
 

247 
 

316 
 

- 
 

Ovce ostatní plemen- 
né čistokrevné ne: 
jehňata do l roku 
(01041080) 

ks 
 

400 
 

6 
 

174 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Ovce ostatní plemen- 
né čistokrevné ne: 
jehňata do l roku 
(0104108000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

36 
 

795 
 

- 
 

8 
 

- 
 

 
Kozy plemenné 
čistokrevné živé 
(01042010) 

ks 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

1 
 

- 
 

Kozy plemenné 
čistokrevné živé 
(0104201000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

1 - 
 

19 
 

3 
 

- 
 

- 
  

- 
 

Kozy ostatní živé 
ne: plemenné čisto- 
krevné 
(01042090) 

ks 
  

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

Kozy ostatní živé 
ne: plemenné čisto- 
krevné 
(0104209000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

17 
 

2 
 

12 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 

 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
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Země podílející se na dovozu ovcí a koz živých  do ČR  (0104) 
1999 2000 2001 2002 Země 

ks 
 

 
Kč/kg 

ks 
 

 
Kč/kg 

ks 
 

 
Kč/kg 

ks 
 

 
Kč/kg 

Rakousko 8 
 

 
127,56 

32 
 

 
34,64 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Německo 2 
 

 
64,03 

201 
 

 
88,33 

811 
 

 
9,33 

24 
 

 
65,78 

Francie 20 
 

 
125,66 

1 
 

 
52,80 

2 
 

 
371,80 

5 
 

 
152,46 

Maďarsko 42 
 

 
60,39 

25 
 

 
186,15 

- 
 

 
- 

60 
 

 
55,56 

Polsko 25 
 

 
71,85 

13 
 

 
35,98 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Slovensko - 
 

 
- 

43 
 

 
105,61 

45 
 

 
57,48 

188 
 

 
68,56 

Belgie 10 
 

 
452,90 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Dánsko 4 
 

 
241,90 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

12 
 

 
230,48 

Ukrajina 3 
 

 
126,83 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Nizozemí - 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

5 
 

 
239,95 

 
Celkem 

114 
 

 
101,38 

315 
 

 
82,87 

858 
 11,25 

 294 
 

 
88,90 

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 
Země podílející se na dovozu ovcí a koz živých  do ČR  (0104) 

2003 2004 leden - duben Země 
ks 
 

 
Kč/kg 

ks 
 

 
Kč/kg 

Rakousko 1 
 

 
319,60 

- 
 

 
- 

Německo 148 
 

 
163,25 

- 
 

 
- 

Francie 2 
 

 
362,67 

- 
 

 
- 

Maďarsko 5  
 

 
222,56 

- 
 

 
- 

Polsko 6 
 

 
40,67 

- 
 

 
- 

Slovensko 312 
 

 
117,82 

- 
 

 
- 

Nizozemsko 30 
 

 
188,27 

6 
 

 
118,99 

Švýcarsko - 
 

 
- 

5 
 

 
81,97 

 
Celkem 

504 
 

 
145,24 

11 
 

 
93,27 

Pramen: Celní statistika 
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Vývoz ovce a kozy živé (0104) 
 

Ovce a kozy živé  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Celkem ks 

 
2 674 
 

1 771 
 

708 
 

906 
 

1 452 
 

1 552 
 

552 
 

1 651 
 

z toho do   EU ks 
 

2 403 
 

1 216 
 

76 
 

887 
 

921 
 

1 552 
 

451 
 

1 616 
 

                10 KZ ks 
 

271 
 

473 
 

286 
 

- 
 

531 
 

- 
 

101 
 

7 
 

                ostatní ks 
 

- 
 

82 
 

346 
 

19 
 

- 
 

- 
 

- 
 

28 
 

 
Pramen: Celní statistika 
 
Nejvíce ovcí a koz bylo vyvezeno v roce 1996 a to 2 674 ks. Od roku 1997 byl vývoz této komodity 
značně kolísavý. 
 
 
Vývoz ovce a kozy živé (0104) 
 
Ovce a kozy živé  2004 
Celkem ks 

t ž.hm. 
1 
0,03 

z toho do   EU ks 
t ž.hm. 

1 
0,03 

                10 KZ ks 
t ž.hm. 

- 
- 

                ostatní ks 
t ž.hm. 

- 
- 

Pramen : Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 

Vývoz ovce a kozy živé (0104) dle kategorií 
 

 

Ovce a kozy živé  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ovce plemenné čisto- 
krevné živé 
(01041010) 

ks 
 

116 
 

485 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Ovce plemenné čisto- 
krevné živé 
(0104101000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

39 
 

13 
 

11 
 

892 
 

96 
 

13 
 

- 
 

Jehňata do stáří 
jednoho roku 
(01041030) 

ks 
 

2 160 
 

1 279 
 

140 
 

- 
  

- 
 

- 
 

- - - 
 

Jehňata do stáří 
jednoho roku 
(0104103000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

195 
 

778 
 

840 
 

625 
 

449 
 

1 516 
 

- 
 

Ovce ostatní plemen- 
né čistokrevné ne: 
jehňata do l roku 
(01041080) 

ks 
 

- 
 

7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Ovce ostatní plemen- 
né čistokrevné ne: 

ks - - 11 - 520 - 7 9 - 
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jehňata do l roku 
(0104108000) 

          

  
Kozy plemenné 
čistokrevné živé 
(01042010) 

ks 
 

398 
 

- 
 

322 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Kozy plemenné 
čistokrevné živé 
(0104201000) 

ks 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Kozy ostatní živé 
ne: plemenné čisto- 
krevné 
(01042090) 

ks 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Kozy ostatní živé 
ne: plemenné čisto- 
krevné 
(0104209000) 

ks 
 
 

- 
 

- 
 

1 
 

115 
 

81 
 

35 
 

- 
 

113 
 

1 
 

 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 
 
 
Země podílející se na vývozu ovcí a koz živých  z ČR  (0104) 

1999 2000 2001 2002 Země 
ks 

t  ž.hm. 
 

Kč/kg 
ks 

t  ž.hm. 
 

Kč/kg 
ks 

t  ž.hm. 
 

Kč/kg 
ks 

t  ž.hm. 
 

Kč/kg 
Německo 460 

 
 

52,13 
431 

 
 

49,34 
1 097 

 
 

30,38 
2 
 

 
75,00 

Chorvatsko 9 
 

 
114,80 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Jordánsko 10 
 

 
87,50 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Nizozemí 427 
 

 
52,80 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Česká rep. - 
 

 
- 

520 
 

 
22,29 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Itálie - 
 

 
- 

490 
 

 
46,90 

455 
 

 
55,09 

449 
 

 
43,25 

Slovensko - 
 

 
- 

11 
 

 
103,21 

- 
 

 
      - 

101 
 

 
107,07 

 
Celkem 

906 
 

 
53,68 

1 452 
 

 
35,62 

1 552 
 

 
34,86 

552 
 

 
57,56 

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 
Země podílející se na vývozu ovcí a koz živých  z ČR  (0104) 

2003 2004 Země 
ks 

t  ž.hm. 
Kč/kg ks 

t  ž.hm. 
Kč/kg 

Arabské emiráty 22 
 

 
2 274,90 

- 
 

 
- 

Německo 100 
 

 
119,04 

1 
 

 
221,20 
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Itálie 1 516 
 

 
44,98 

- 
 

 
- 

Slovensko 7 
 

 
179,36 

- 
 

 
- 

Thajsko 6 
 

 
1 668,46 

- 
 

 
- 

 
Celkem 

1 651 
 

 
60,99 

1 
 

 
221,20 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 
 
 
 
 
Maso skopové a kozí  (0204) 

Objem  (t) Mil. Kč ∅ cena Kč/kg Rok  
Dovoz Vývoz Saldo Dovoz Vývoz Dovoz Vývoz 

1995 159 0 -159 9,5 0 59,96 0 
1996 348 0 -348 9,6 0 27,66 0 
1997 144 33 -111 13, 3 2 92,80 65,39 
1998 234 0,5 - 233,5 21,2 0,2 90,56 401,98 
1999 179 0 -179 20,8 0 115,77 0 
2000 190 0 -190 21,7 0 114,01 0 
2001 179 2 -177 25,9 0,3 144,45 155,18 
2002 177 - -177 24,1 - 136,17 - 
2003 201 - -201 29,6 - 147,59 - 
2004 50 - -50 7,1 - 141,76 - 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 
 
 
U skopového a kozího masa je neustále záporné obchodní saldo. 
 
 
 
 
 
 
 
Dovoz  maso skopové a kozí ( 0204 ) 
 

Maso skopové a kozí  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Celkem 

tis. Kč 
t 348,0 

9 625,5 
143,6 
13 329,8 

234,2 
21 212,9 

179,4 
20 771,6 

190,3 
21 698,5 

179,0 
25 857,5 

177 
24 103,2 

z toho  z  EU t 
tis.Kč 

25,6 
5 807,8 

16,4 
5 001,7 

54,6 
7 465,2 

53,6 
7 863,7 

30,0 
4 973,4 

8,0 
2 116,8 

0,4 
243,5 

                10 KZ t 
tis.Kč 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9,2 
854,9 

- 
- 

1,0 
173,0 

16,3 
1 144,3 

                ostatní t 
tis.Kč 

322,4 
3 817,7 

127,2 
8 328,1 

179,6 
13 747,7 

116,6 
12 053,0 

160,3 
16 725,1 

170,0 
23 567,7 

160,3 
22 715,4 

 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka. KZ – Kandidátské země 
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Dovoz  maso skopové a kozí ( 0204 ) 
 

Maso skopové a kozí  2003 2004 
Celkem t 

tis. Kč 
201 
29 620 

50 
7 140 

z toho  z  EU t 
tis.Kč 

1 
455 

2 
661 

                10 KZ t 
tis.Kč 

15 
835 

5 
263 

                ostatní t 
tis.Kč 

185 
28 330 

43 
6 216 

 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka. KZ – bývalé kandidátské země, rok 2004 leden - duben 
 
 
 
 
 
 
 
Země podílející se na dovozu masa skopového a kozího   (0204) 

1999 2000 2001 2002 Země 
tuny Kč/kg tuny Kč/kg tuny Kč/kg tuny Kč/kg 

Austrálie 69,2 64,20 92,6 72,74 72,5 92,76 42,2 98,54 
Belgie 13,3 114,80 - - 2,8 145,90 - - 
Německo 5,0 211,85 1,3 530,79 1,2 621,54 0,4 556,51 
Dánsko 16,9 233,80 11,7 301,90 4,0 244,57 - - 
Španělsko 18,4 71,93 - - - - - - 
Nový Zéland 47,4 160,52 67,7 147,58 97,5 172,81 118,1 157,15 
Slovensko 9,2 93,00 - - 1,0 168,32 16,3 70,17 
Francie - - 17,0 43,90 - - - - 
 
Celkem 

 
179,4 

 
115,77 

 
190,3 

 
114,00 

 
179,0 

 
144,45 

 
177 

 
136,17 

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 
 
Země podílející se na dovozu masa skopového a kozího   (0204) 

2003 2004 Země 
tuny Kč/kg tuny Kč/kg 

Austrálie 46,3 135,61 15,7 132,84 
Německo 0,8 501,33 0,4 514,48 
Nizozemsko 0,4 143,54 - - 
Nový Zéland 138,5 159,4 27,7 148,97 
Slovensko 15,0 56,15 4,6 56,83 
Dánsko - - 0,5 443,73 
Irsko - - 1,3 159,50 
 
Celkem 

 
201 

 
147,59 

 
50,0 

 
141,76 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
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Vývoz  maso skopové a kozí ( 0204 ) 
 

Maso skopové a kozí  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Celkem t 

tis. Kč 
0,04 
2,5 

32,5 
2 126,4

0,5 
195,0 

- - 
- 279,3 

- 
- 

1,8 - - 

z toho  do  EU t 
tis.Kč 

- 
- 

- 
- 

0,5 
195,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- - - 

                10 KZ t 
tis.Kč 

- 
- 

32,5 
2 126,4

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,8 
279,3 

- - - 

                ostatní t 
tis.Kč 

0,04 
2,5 

- 
- - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- - - - 

 
Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 
Země podílející se na vývozu masa skopového a kozího   (0204) 

1999 2000 2001 2002 2003 Země 
tuny Kč/kg tuny Kč/kg tuny Kč/kg tuny Kč/kg tuny Kč/kg

Slovensko - - - - 1,8 155,18 - - - - 
 
Celkem 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,8 

 
155,18 

 
- 

 - - 

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 

Země podílející se na vývozu masa skopového a kozího   (0204) 
2004 Země 

tuny Kč/kg 
Slovensko - - 
 
Celkem 

 
- 

 
- 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
 
 
Od roku 2001 nebyl uskutečněn žádný vývoz skopového a kozího masa.. 
 
 
 
Kůže a vlna   (tuny) 

4102 41031 5101,5103,5105 
Kůže jehněčí s vlnou surové Kůže koz, kůzlat, surové, čerstvé, 

solené 
Vlna potní nemykaná, mykaná  

a výčesky z vlny 

Rok 
 
 

 Dovoz Vývoz  Dovoz Vývoz Vývoz Dovoz 
1995 2 789 330 212 16 16 626   9 239 
1996 3 094 131 151 30 21 361   7 236 
1997 2 311  14 229 11 21 720   8 082 
1998 1 910  72 205 - 24 986 8 207 
1999 725 23 82 - 25 558 11 908 
2000 1 520 36 127 - 31 273 13 709 
2001 1 387 150 79 - 30 917 15 555 
2002 929 26 22,5 - 31 082 14 590 
2003 252 43 43 - 29 708 16 049 
2004 29 - 6 - 3 472 939 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka : rok 2004 leden - duben 
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4102: Surové kůže ovčí nebo jehňečí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale 
nevyčiněné nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané a jiné, které nejsou 
vyloučené doplňující poznámkou z této kapitoly. 

4103: Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale 
nevyčiněné nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané a jiné, které nejsou 
vyloučené doplňujícími poznámkami z této kapitoly. 

5101: Vlna nemykaná ani nečesaná. 
5103: Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých chlupů, včetně přízového odpadu, ale vyjma rozvlákněného materiálu. 
5105: Vlna a jemné nebo hrubé chlupy, mykané nebo česané (včetně zbytku česané vlny). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                       Zahraniční trhy  
 

 

S v ě t o v ý   t r h 
 

Rok 2003 byl poznamenán výrazným poklesem australské produkce (-15 %), ke kterému došlo 
v důsledku nepříznivých klimatických poměrů v závěru roku 2002 a následným poklesem 
australského exportu o 21 %. To neovlivnilo růst mezinárodního obchodu, neboť se o 8 % 
zvýšil vývoz Nového Zélandu, obnovil se vývoz ze zemí východní Afriky a menší objemy 
skopového masa začala exportovat i Čína a Indie.   

Počátkem roku 2003 byly stavy ovcí v nejvýznamnějších producentských zemích přibližně na úrovni 
stejného období roku 2002. Vývoj ale byl rozdílný v jednotlivých zemích. Zvyšovaly se 
stavy ovcí v Číně, které jsou největší na světě (307,1 mil. ks), ale i  v Rusku, Argentině a 
Uruquayi. V Rusku se zvýšily od roku 1999 o více než 13 %. Většina zemí střední 
a východní Evropy (SVE), které byly přijaty do EU v květnu 2004, své stavy ovcí v průběhu 
roku rovněž zvýšila. Částečně to lze vysvětlit možností využívat platby na ovce z fondů EU, 
ale může se jednat i o lepší statistické výkaznictví. Počet ovcí v Maďarsku se zvýšil v roce 
2003 téměř o 12 %.  S výjimkou Indie a zemí Středního východu počty ovcí (podle údajů 
z ledna 2003) v ostatních zemích klesaly.  

Kromě Číny  mají největší stavy ovcí chovatelé v Indii (182,8 mil. ks), na Středním východě 
(165,0 mil. ks), v Austrálii (99,3 mil. ks) a v EU (89,9 mil. ks).  
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Stavy ovcí v  zemích SVE (k prosinci předchozího roku)  tis. ks 
 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02 

Estonsko 29 28 29 27 30 3,4 
Maďarsko 1 008 1 258 1 153 1 103 1 226 11,2 
Lotyšsko 27 27 29 29 32 10,3 
Litva 16 14 12 12 14 16,7 
Polsko 392 337 331 331 332 0,3 
Slovenská republika 340 359 348 316 316 0,0 
Česká republika 84 90 96 86 96 0,0 
Slovinsko 73 96 94 94 107 13,8 
Bulharsko 2 774 3 595 2 286 2 200 2 074 -5,7 
Rumunsko 8 409 8 121 7 657 7 251 7 312 0,8 
Celkem   13 154 13 919 12 029 11 461 11 539 0,7 
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL  podle GIRA 

 
Porážky ovcí ve světě (podle FAO) se v roce 2003 zvýšily o 1,7 % na 11,7 mil. t (v mase). 

Naproti tomu porážky v nejvýznamnějších producentských zemích se zvýšily méně výrazně (+0,7 %).  
Situace v jednotlivých zemích se velice lišila.  

Porážky dospělých zvířat v Austrálii zaznamenaly pokles o 26 % na 220 tis. t a porážky jehňat 
o 4,7 % na 322 tis. t, protože bylo třeba obnovit stáda po  ztrátách roku 2002. 

Na Novém Zélandu vzrostly porážky jehňat o 2,6 % na 434 tis. t díky mimořádně úspěšnému 
bahnění na jaře a obavám z nedostatku pastvy ve zbytku roku, které se následně potvrdily. Vyšší byly 
i porážky dospělých zvířat (+7,6 %; na 113 tis. t).  

 

Porážky jatečných ovcí ve významných producentských zemích  tis. t (v mase) 
 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02*

Čína 2 513 2 744 2 930 3 044 3 195 5,0
Střední východ 1 434 1 478 1 466 1 457 1 451 -0,4
EU 1 118 1 125 1 029 1 037 1 030 -0,7
Indie 694 696 699 700 700 0,0
Austrálie 643 714 679 635 542 -14,6
Nový Zéland 520 546 551 528 547 3,6
Rusko 124 106 110 112 115 2,7
Země vstupující do EU 22 22 22 21 21 0,0
Další země vých. Evropy** 59 57 74 76 72 -5,3
Jižní Afrika 106 95 98 99 100 1,0
USA 112 97 97 97 92 -5,2
Uruquay 53 60 42 31 29 -6,5
Argentina 50 52 49 48 49 2,1
Celkem vybrané země 7 448 7 792 7 846 7 885 7 943 0,7
Celkem svět 11 100 11 400 11 300 11 500 11 700 1,7
Pozn.: * odhad;  **Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Fed. rep. Jugoslávie 
Pramen: OFIVAL podle GIRA,  Evropské Komise, FAO a USDA 
 
 

Zahraniční obchod se podle odhadu v roce 2003 zvýšil v meziročním srovnání o 2 % na 
1,076 mil. t, a to i přes výrazný pokles australského exportu (-21 %).  
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Ve vývozu živých zvířat zaujímala stále první místo Austrálie, přestože její export do zemí 
Středního východu poklesl o 27 tis. t. Posílení australského dolaru vůči ostatním měnám (zejména 
USD) byla důvodem nižší konkurenceschopnosti australské produkce.  

Vývoz jehněčího masa se zvýšil meziročně o 6,5 %, především díky růstu exportu Nového 
Zélandu do asijských zemí. Jehněčímu masu začínají však stále více konkurovat masa levnější, např. 
v Japonsku stoupá obliba hovězího. 

Podobný vývoj (Austrálie – pokles, Nový Zéland - zvýšení) zaznamenal i vývoz skopového 
masa z dospělých zvířat. 

 

 
Zahraniční obchod vybraných zemí     tis. t (v mase) 

 2002 2003*  2002 2003* 
Exportéři   Importéři 
Nový Zéland 452 487 EU 286 292 
Austrálie 461 364 Země Středního východu 266 313 
ZSVE vstupující 
do EU 

14 15 Země Dálného východu 66 63 

Ostatní ZSVE ** 20 26 USA/Kanada 101 96 
Země Středního 
východu 

28 50 Jižní Afrika 70 71 

Jižní Amerika 14 18 Ostatní 266 241 
Východní Afrika 0 40 Celkem 1 055 1 076 
Čína a Indie 8 19    
Ostatní  52 55    
Celkem 1 055 1 076    
Pozn.: * odhad; **Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina,  Federativní republika Jugoslávie 
Pramen: OFIVAL podle GIRA 
 

Spotřeba skopového masa ve světě se podle odhadu v roce 2003 zvýšila o 1,7 % na 11,7 mil. t. 
Na tomto růstu se podílela zejména Čína (+4,6 % na 3 216 tis. t). Spotřeba v zemích Středního 
východu  dosáhla 1 564 tis. t a v EU 1 299 tis. t. 
 
Spotřeba skopového masa na obyvatele ve vybraných zemích  kg/obyv./rok 

 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02* 
Nový Zéland 22,7 25,8 19,1 18,5 16,1 -13,0 
Austrálie 17,6 18,3 16,8 15,3 13,9 -9,0 
Uruquay 11,1 11,6 8,4 6,1 5,2 -14,8 
Země Středního východu 4,1 4,2 4,0 3,9 3,8 -2,6 
EU 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 -1,2 
Jižní Afrika 4,0 3,9 3,6 3,2 3,1 -0,9 
Čína 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 3,8 
Argentina 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 -11,5 
ZSVE vstupující do EU 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 
Ostatní ZSVE ** 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3 -5,8 
Rusko 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 
Indie 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -1,5 
Celkem vybrané země 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 0,5 
Pozn.: * odhad;  **Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Federativní republika Jugoslávie 
Pramen: OFIVAL podle GIRA 
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Ceny ovcí a jehňat na Novém Zélandu a v Austrálii  
 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02* 

Nový Zéland       
jehňata 15,8 kg (NZD/ks) - 52,93 70,49 66,25 62,82 -5,2 
bahnice (NZD ks) 23,09 29,25 45,89 46,25 41,41 -10,5 
exportní ceny jehňat       
         15 kg (NZD/ks) 43,32 51,66 68,34 64,40 60,26 -6,4 
         15 kg (EUR/kg) 1,43 1,66 2,14 2,11 2,08 -1,4 
Austrálie       
ovce (AUD/kg) 0,72 0,80 1,52 1,75 2,02 15,4 
jehňata (AUD/kg) 1,84 1,59 2,38 3,27 3,85 17,7 
jehňata (EUR/kg) 1,11 1,00 1,38 1,88 2,22 18,1 
Pozn.: *odhad 
Pramen: OFIVAL podle GIRA a FARMERS WEEKLY 
 
 
 
 
 

E v r o p s k á   u n i e 
 

V Evropské unii lze ještě stále pozorovat následky slintavky a kulhavky z roku 2001 
a přetrvávající problém s nabídkou. Produkce v roce 2003 po mírném vzestupu roku 2002 opět 
poklesla.  

Stavy bahnic a zapuštěných jehnic byly na počátku roku 2003 v porovnání se shodným 
obdobím 2002 nižší o 0,9 mil. ks (-1,4 %). Jejich počet se snížil ze 65 mil. na 64,1 mil. ks. Jedná se 
o další pokles po velkém snížení stavů v roce 2001 (-4,3 mil. ks). Velká Británie, která byla nejvíce 
postižena epidemií slintavky a kulhavky, pomalu zvyšuje stavy ovcí. Další významní producenti 
(zejména Španělsko, Irsko a Francie) ve snižování produkčního potenciálu pokračují. Ve Španělsku se 
přestávají zabývat chovem ovcí někteří malí producenti, především na severu země, který byl dva roky 
po sobě postižen suchem. Ke snížení stavů v Itálii došlo také v důsledku sanitárních porážek zvířat 
postižených katarální horečkou ovcí . Také ostatní země s výjimkou Finska stavy ovcí snížily. 

% 02/01 

Stavy koz byly v roce 2002 stabilní v Řecku, které je největším producentem ze zemí EU. 
Z dalších významných producentů se chov koz rozvíjel ve Španělsku a Nizozemsku, v Itálii a Francii 
naopak stavy koz poklesly.  

 
 
Stavy ovcí v EU (soupis v prosinci)      tis. ks 

 1999 2000 2001 2002 
Belgie a Lucemburska 126 167 160 154 -3,8 
Dánsko 106 116 111 92 -17,1 
Německo 2 724 2 743 2 771 2 722 -1,8 
Řecko 9 030 9 269 9 060 8 980 -0,9 
Španělsko 23 965 24 400 23 824 23 072 -3,2 
Francie 9 509 9 324 9 243 9 121 -1,3 
Irsko 5 393 5 130 7 330 7 210 -1,6 
Itálie 11 017 11 089 8 311 8 138 -2,1 
Nizozemsko 1 400 1 250 1 250 1 225 -2,0 
Portugalsko 3 584 3 578 3 459 3 457 -0,1 
Velká Británie 29 742 27 591 24 434 24 898 0,9 
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EU-12 96 596 94 657 89 953 89 069 -1,0 
Rakousko 351 340 320 304 -5,0 
Finsko 77 74 67 67 0,0 
Švédsko 437 432 452 427 -5,5 
EU-15 97 461 95 503 90 792 89 867 -1,0 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 
 
 
 
 
 
Stavy bahnic a zapuštěných jehnic v EU (soupis v prosinci)   tis. ks 

 1999 2000 2001 2002 % 02/01 
Belgie a Luc. 89 115 115 116 0,9 
Dánsko 72 80 89 73 -18,0 
Německo 1 689 1 678 1 700 1 660 -2,4 
Řecko 6 080 6 681 6 431 6 300 -2,0 
Španělsko 18 361 18 830 18 179 17 665 -2,8 
Francie 7 391 7 306 7 127 7 012 -1,6 
Irsko 4 183 3 934 4 020 3 910 -2,7 
Itálie 8 228 8 334 7 550 7 290 -3,4 
Nizozemsko 1 060 940 940 920 -2,1 
Portugalsko 2 439 2 436 2 334 2 279 -2,4 
Velká Británie 19 884 18 513 16 082 16 430 2,2 
EU-12 69 896 68 847 64 567 63 655 -1,4 
Rakousko 231 217 207 194 -6,3 
Finsko 50 50 46 49 6,5 
Švédsko 194 198 208 197 -5,3 
EU-15 69 951 69 312 65 028 64 095 -1,4 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 
Stavy koz v EU (soupis v prosinci)       tis. ks 

 1999 2000 2001 2002 % 02/01 
Belgie a Luc. 10 17 23 26 13,0 
Dánsko 0 0 0 0  
Německo 125 140 160 160 0,0 
Řecko 5 293 5 180 5 451 5 466 0,3 
Španělsko 2 627 2 830 3 010 3 050 1,3 
Francie 1 075 1 156 1 242 1 206 -2,9 
Irsko 14 10 9 8 -11,1 
Itálie 1 364 1 375 1 025 988 -3,6 
Nizozemsko 165 190 232 268 15,5 
Portugalsko 781 626 561 538 -4,1 
Velká Británie 77 76 75 93 24,0 
EU-12 11 531 11 597 11 788  11 803 0,1 
Rakousko 58 56 59 58 -1,7 
Finsko 7 7 7 5 -28,6 
Švédsko 5 5 5 5 0,0 
EU-15 11 601 11 665 11 859 11 871 0,1 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 

Produkce skopového masa, která se po výrazném poklesu  v roce 2001 mírně zvýšila v roce 
2002, zaznamenala v roce 2003 opět pokles.  

Produkce Velké Británie, která se v roce 2001 nejvíce snížila, v roce 2003 stagnovala. Pokles 
porážek jehňat (13,02 mil. ks; -0,5 %) byl kompenzován vyššími porážkami bahnic (1,97 mil. ks; 
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+2,5 %).  V Irsku, kde producenti skopového masa opouštějí tuto činnost pro zmíněné důvody (odchod 
do důchodu, obtížnost práce), chovatelé, kteří zůstávají, zvětšují svá stáda. Produkce francouzská se 
zvýšila kvůli vyšším porážkám bahnic. Podobně i ve Španělsku vzrostly porážky bahnic v důsledku 
sucha. V Itálii byl pokles produkce zapříčiněn porážkou 160 tis. zvířat podezřelých z katarální horečky 
ovcí. V Řecku se zvýšila mortalita následkem sucha a produkce dosti významně poklesla. V ostatních 
zemích byly změny nevýrazné. 

 
Hrubá produkce skopového a kozího masa v EU      tis. t 

 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02 
Belgie a Lucembursko 4 4 4 4 4 0,0 
Dánsko 2 2 2 2 2 0,0 
Německo 44 45 47 44 44 0,0 
Řecko 125 127 113 121 115 -5,0 
Španělsko 241 257 261 265 267 0,8 
Francie 140 137 139 136 137 0,7 
Irsko 88 82 78 64 60 -6,3 
Itálie 50 47 45 39 38 -2,6 
Nizozemsko 23 23 23 22 23 4,5 
Portugalsko 24 26 24 25 26 4,0 
Velká Británie 402 392 265 308 309 0,3 
EU-12 1 143 1 142 1 001 1 030 1 025 -0,5 
Rakousko 8 7 8 8 8 0,0 
Finsko 1 1 1 1 1 0,0 
Švédsko 4 4 4 4 4 0,0 
EU-15 1 156 1 154 1 014 1 043 1 038 -0,5 
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 

V roce 2003 se dovoz EU ze třetích zemí zvýšil podle odhadu o 5 tis. t, zejména kvůli vyšším 
dodávkám zboží (+4 600 t) z Latinské Ameriky (zejména z Chile a Argentiny).  

Hlavními dodavateli zůstávají Nový Zéland (226,7 tis  t) a Austrálie (18,7 tis. t). Z Jižní 
Ameriky bylo do EU dovezeno 14,8 tis. t, ze zemí střední a východní Evropy 30,3 tis. t. Největšími 
dodavateli ze zemí SVE bylo Maďarsko (9,2 tis. t), Rumunsko (9,5 tis. t) a Bulharsko (6,7 tis. t). 
Vývoz z ČR+SR činil 1,6 tis. t a z Polska 3,3 tis. t. 
 
Import EU ze třetích zemí        tis. t (v mase) 

 1999 2000 2001 2002 2003* 02/01 
CELKEM 268,8 279,3 285,2 286,4 291,6 5,2 
živá zvířata 12,3 14,4 18,7 19,0 19,0 0,0 
čerstvé maso 34,3 41,4 50,2 52,0 55,0 3,0 
zmrazené maso 222,0 223,4 216,0 215,0 217,0 2,0 
konzervy 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL podle Evropské Komise 
 

Vnitřní obchod mezi zeměmi EU se v porovnání s rokem 2002 snížil  
Spotřeba skopového masa v roce 2003 byla v průměru EU srovnatelná s rokem 2002 a svoji minimální 
úroveň z roku 2001 o mnoho nepřekročila. Poněkud vyšší nárůst spotřeby byl zaznamenán v Irsku 
v důsledku poklesu maloobchodních cen skopového masa. 
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Spotřeba skopového a kozího masa v zemích EU     tis. t 
 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02 

Belgie a Luc. 19 18 23 24 24 0,0 
Dánsko 7 7 7 7 7 0,0 
Německo 95 95 93 87 86 -0,7 
Řecko 149 150 143 143 142 -0,4 
Španělsko 236 245 242 245 248 1,4 
Francie 299 306 258 272 264 -2,9 
Irsko 29 30 18 20 21 7,0 
Itálie 94 92 92 87 86 -0,7 
Nizozemsko 22 23 24 23 23 1,7 
Portugalsko 34 36 35 35 35 1,1 
Velká Británie 395 394 339 360 357 -0,8 
EU-12 1 379 1 396 1 274 1 303 1 296 -0,5 
Rakousko 10 9 10 10 10 2,0 
Finsko 2 2 2 2 2 0,0 
Švédsko 7 8 9 9 9 2,2 
EU-15 1 398 1 415 1 295 1 324 1 318 -0,5 
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 

V roce 2003 se průměrná cena jatečných jehňat v EU zvýšila z 4,14 €/kg na 4,18 €/kg. Poměrně 
vysoké ceny, které se drží od roku 2001, jsou důsledkem slabé nabídky jehněčího masa na evropském 
trhu. To se týká např. Řecka a Itálie. Ve Velké Británii ale bylo mírné zvýšení ceny spojené s vývojem 
exportu.  

 
 
 

Ceny jehňat v zemích EU       EUR/100 kg j. hm 
 1999 2000 2001 2002 2003* % 03/02 

Dánsko 273,1 286,3 322,0 328,5 283,9 -13,6 
Německo 317,5 347,7 435,1 406,3 399,7 -1,6 
Řecko 402,4 399,7 431,1 409,8 436,8 6,6 
Španělsko 400,4 385,6 477,9 434,1 434,5 0,1 
Francie 375,3 425,4 543,3 508,5 485,3 -4,6 
Irsko 253,0 300,4 427,5 358,2 343,2 -4,2 
Itálie 347,8 341,7 342,7 472,5 488,8 3,4 
Nizozemsko 332,9 364,5 402,8 439,6 410,3 -6,7 
Portugalsko 358,7 382,3 466,0 441,4 422,3 -4,3 
Velká Británie 274,1 320,5 314,6 377,4 384,4 1,9 
Rakousko 390,8 390,4 411,4 438,4 447,8 2,1 
Finsko 178,3 184,4 202,8 218,0 238,2 6,5 
Švédsko 302,2 365,2 255,5 300,3 325,7 8,5 
EU 330,5 356,9 411,5 414,4 418,4 1,0 
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL podle Evropské Komise 
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Bilance sektoru ovcí a koz v EU 15                                                                               tis. t  
 2002 2003* % 03/02 
Produkce  1 043,0 1 038,0 -0,5 
Hrubá domácí produkce (A+B) 1 020,0 1 012,5 -0,7 
Export živých zvířat 1,7 1,5 -11,8 
Import živých zvířat 19,0 19,0 0,0 
Saldo (B) -17,3 -17,5 1,2 
    
Porážky (A) 1 037,3 1 030,0 -0,7 
Export masa 3,7 3,6 -2,7 
Import masa 267,4 272,6 1,9 
Saldo (C) -263,7 -269,0 2,0 
    
Změna zásob (D) 0,0 0,0  
    
Hrubá domácí spotřeba (A-C-D) 1 301,0 1 299,0 -0,2 
Spotřeba  1 324,0 1 318,0 -0,5 
Stupeň soběstačnosti (%)  78,4 77,9  
Pozn.: * odhad 
Pramen: OFIVAL podle EUROSTAT a Evropské Komise 
 
 
 
Počet koz ve světě, EU 15 a vybraných státech  (tis.ks) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 
Svět 707 473 722 224 737 417 751 147 767 930 
EU (25) 12 632 12 572 12 028 12 089 12 378 
EU (15) 12 040 11 899 11 403 11 433 11 669 
Albánie 1 120 1 106 1 027 929 1 025 
Rakousko 54 72 70 59 58 
Belgie - Lucembursko 13 17 22 26 28 
Bulharsko 1 048 1 046 970 899 900 
Chorvatsko 79 79 93 97 86 
Česká republika 34 32 28 14 13 
Finsko 8 9 7 5 5 
Francie 1 199 1 211 1 231 1 229  1 214 
Německo 125 135 140 160 165 
Řecko 5 615 5 614 5 180 5 023 5 000 
Maďarsko 149 189 103 90 140 
Irsko 14 8 8 8 8 
Itálie 1 331 1 397 1 025 988 1 330 
Nizozemí 153 179 221 255 265 
Portugalsko 750 630 623 565 550 
Rumunsko 585 558 538 525 678 
Srbsko 326 241 237 226 200 
Slovinsko 17 15 22 20 22 
Španělsko 2 779 2 627 2 876 3 114 3 047 
Pramen : FAO 
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Situace v chovu ovcí na Slovensku 
 
             Podle  údajů SÚ SR bylo k 31.12.2003 chováno 325,5 tis. ks ovcí , což je nárůst oproti 
31.12.2002 o 9,5 tis.ks ( 3 %), z toho 216,5 tis. ks bahnic, tj. o 5,1 tis. ks bahnic více  ( o 2,4 %). 
 
 
Počet ovcí a bahnic ve SR  

                      Ovce celkem                                Bahnice 
   oproti min. roku oproti min. roku 

 
Roky  

    tis. ks    tis. ks         % 
 
    tis. ks     tis. ks         % 

1995 427,8 30,8 7,8 295,9 17,1 6,1 
1996 418,8 -9,0 -2,1 283,6 -12,3 -4,2 
1997 417,3 -1,5 -0,4 279,8 -3,8 -1,3 
1998 326,2 -91,1 -21,8 192,5 -87,3 -31,2 
1999 340,3 14,1 4,3 208,1 15,6 8,1 
2000 348,0 7,6 2,2 211,6 3,5 1,7 
2001 358,4 10,4 3,0 212,6 0,9 0,4 
2002 316,0 -42,4 -11,8 211,4 -1,2 -0,6 
2003 325,5 9,5 3,0 216,5 5,1 2,4 
2004* 325,0 -0,5 -0,2 221,2 4,7 2,2 

Pramen : SVZ  SR Ovce 
Poznámka : rok  2004 -  prognóza 
 
 
 
       V roce  2003 se ve Slovenské republice prodalo 3 291 t ž.hm. jatečných ovcí a jehňat. Je to o 290 t 
ž.hm více (o 9,7 %) než v roce 2002. 
       V roce 2004 se očekává  vyšší prodej jatečných ovcí a jehňat. Vyšší objem prodeje se 
předpokládal v 1. čtvrtletí  roku 2004 v souvislosti s prodejem velikonočních jehňat. Prodej v tomto 
roce se odhaduje na úrovni  3 335 t ž.hm., což by bylo zhruba o 44 t ž.hm. více než v roce 2003. 
 
 
Prodej jatečných ovcí 
 
Období 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
                                                            tuny  ž. hm. 
1. čtvrtletí 1 037 1 158 798 941 383 456 1 195 403 1 225 
2. čtvrtletí 695 673 806 465 1 222 1 275 609 1 676 890 
3. čtvrtletí 608 561 557 426 432 592 536 596 600 
4. čtvrtletí 645 613 683 612 571 637 660 616 620 
Rok 
celkem 

2 985 3 005 2 843 2 443 2 609 2 959 3 001 3 291 3 335 

Oproti předcházejícímu období v % 
1. čtvrtletí 50,3 79,6 30,2 37,8 -37,4 -20,3 87,6 -39,0 98,7 
2. čtvrtletí -33,0 -41,9 1,0 -50,6 218,8 179,8 -49,1 316,2 -27,3 
3. čtvrtletí -12,5 -16,7 -30,9 -8,4 -54 -65 -12,0 -64,4 -32,6 
4. čtvrtletí 6,1 9,3 22,6 43,8 32,3 7,7 23,3 3,4 3,3 
Rok 
celkem 

-9,0 0,7 -5,4 -14,1 6,8 13,4 1,4 9,7 1,3 
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Oproti stejnému období minulého roku v % 
1. čtvrtletí 19,7 11,7 -31,1 17,9 -59,2 18,8 162,4 -66,3 204,3 
2. čtvrtletí -40,4 -3,1 19,7 -42,3 163,0 4,3 -52,2 175,2 -46,9 
3. čtvrtletí 9,2 -7,8 -0,7 -23,5 1 37 -9,5 11,3 0,6 
4. čtvrtletí  -6,5 -4,9 11,3 -10,3 -6,6 11,5 3,6 -6,7 0,6 
Rok 
celkem 

-9,0 0,7 -5,4 -14,1 6,8 13,4 1,4 9,7 1,3 

Pramen :  SVZ  SR Ovce  
             */ Rok 2004  -  odhad 
 
 
 
   Kvůli lepším a výhodnějším možnostem zahraničního obchodu a minimálnímu domácímu odbytu, 
producenti a zpracovatelé upřednostňují export jatečných ovcí před domácím trhem.  Z tohoto důvodu 
se předpokládá v roce 2003 ve Slovenské republice stejná spotřeba  skopového masa jako byla v roce 
2002. V přepočtu na jednoho obyvatele je spotřeba skopového masa ve Slovenské republice na úrovni 
0,20 kg. V roce 2004 se předpokládá nezměněná domácí spotřeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceny placené zemědělským výrobcům za jatečná jehňata a jatečné ovce  (Sk/kg ž. hm.) 
 
 

Jatečná jehňata třídy A Jatečné ovce třídy B  
Období 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 
leden 46,30 47,00 70,10 80,50 100,00 18,00 18,00 21,00 21,05 20,20 
únor 50,20 50,45 70,20 90,00 92,00 18,00 18,00 20,80 19,00 21,20 
březen 85,11 90,00 80,00 101,86 101,88 19,00 18,00 17,00 18,00 19,21 
duben 82,17 80,09 79,74 96,01 79,66 18,00 18,00 18,50 18,76 19,53 
květen 82,50 79,00 77,89 83,00 75,95 18,00 18,00 18,33 19,25 19,07 
červen 70,00 80,00 80,00 75,00 72,67 18,00 18,00 18,50 18,00 19,22 
červenec 70,00 75,00 79,35 79,60 83,00 17,67 18,50 17,00 19,25 19,50 
srpen 64,83 75,00 75,04 77,20 77,30 18,00 17,67 17,90 17,33 19,00 
září 58,85 76,00 76,07 76,15 80,00 18,40 17,50 17,86 19,60 19,37 
říjen 56,62 72,78 72,80 76,35 76,00 18,75 18,44 17,95 19,44 19,25 
listopad 54,65 70,35 71,44 1 1 19,00 19,00 20,67 19,95 18,88 
prosinec 55,00 70,12 71,22 71,80 71,14 18,00 20,00 17,30 19,00 18,72 
Od 
počátku 
roku 

 
 

79,15 

 
 

81,66 

 
 
79,05 

 
 

96,45 

 
 

90,70 

 
 

18,36 

 
 

18,18 

 
 

17,98 

 
 

19,02 

 
 

19,29 
Pramen : SVZ SR Ovce  
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   Zahraniční obchod  Slovenské republiky s jatečnými ovcemi měl v roce 2003 příznivější podmínky 
než v předcházejících letech. Vývoz nebyl narušen žádnými protinákazovými opatřeními a vyšší byla i 
produkce jehňat. Výsledkem je vývoz ovcí o 118 t v přepočtu na maso vyšší než v roce 2002. 
    Největšími  odběrateli jatečných ovcí byly Itálie, Polsko, Česká republika  a Maďarsko. 
 
 

Dovoz Vývoz 
Celkem z toho : ČR Celkem z toho : ČR 

 
Komodita 

 
Rok 

t tis. SK t tis.SK t tis. SK t tis. SK 
1997 21,7 942 19,2 789 124 905 0,0 1 359,6 0 
1998 72,6 3 000 1,8 202 1 128,4 101 468 7,0 304 
1999 109,5 3 820 0,2 3,6 1 120,1 93 871 0,0 0 
2000 128,4 4 638 1,0 131,5 1 246,0 97 118 0,8 99 
2001 93,9 1 959 0,0 0,0 723,2 56 557 1,1 57 
2002 70,6 4 921 4,8 708,0 851,2 85 000 5,7 563 

Ovce živé 
(0104 10) 

2003 57,4 1 472 0,7 148,5 813,9 64 299 4,8 820 
 

1997 0,0 0 0,0 0,0 266,2 25 204 0,0 0 
1998 0,0 0 0,0 0,0 85,0 15 350 0,0 0 
1999 0,0 0 0,0 0,0 109,1 18 489 9,2 1 036 
2000 0,0 0 0,0 0,0 101,3 17 708 0,0 0 
2001 0,8 132 0,0 0,0 339,2 56 205 0,0 0 
2002 0,0 0 0,0 0,0 311,3 66 254 16,1 1 675 

Maso ovčí 
( 0204 1000 
až 0204 43) 

2003 9,7 1 822 0,0 0,0 448,6 79 490 14,9 1 085 
Pramen : SVZ SR Ovce  
 
 
 
 
   V roce 2003  v porovnání s rokem 2002 došlo ve Slovenské republice ke snížení dovozu a ke zvýšení 
vývozu  ovčí vlny. 
   V roce 2003 se dovezlo o 340 t (22,4%) méně ovčí vlny než v roce 2002, ale oproti roku 2002 se 
zvýšil vývoz ovčí vlny o 132 tun (o 11,5 %). 
 
 
    

Dovoz Vývoz 
Celkem z toho : ČR z toho : ČR Celkem 

 
Komodita 

 
Rok 

t tis. SK t tis.SK t tis. SK t tis. SK 
1997 2 870 385 446 148 23 090 1 636 70 213 729 34 391 
1998 2 225 287 147 99 12 696 839 35 944 503 23 326 
1999 1 491 165 168 52 4 345 353 19 654 262 14 756 
2000 1 808 232 467 59 5 769 773 32 969 375 19 427 
2001 2 452 341 924 54 12 750 1 988 132 813 1 075 88 362 
2002 1 518 237 983 9 854 1 150 35 931 164 8 527 

Vlna 
nemykaná 
nečištěná 
(5101) 

2003 1 178 226 062 39 737 1 282 114 505 63 4 063 
Pramen : SVZ SR  Ovce 
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    Chov koz ve  Slovenské republice zůstává i nadále soustředěný hlavně v malochovech. Přestože  
chov koz byl podporován státními dotacemi, z hlediska vývoje počtu koz a produkce kozího mléka a 
masa můžeme hovořit o stagnaci v tomto odvětví živočišné výroby. 
 
 
 
 Počet koz ve SR k 31.12 daného roku 

Kozy a kozlové Kozy - matky 
změna oproti min. 

roku 
změna oproti 

minulému roku 

Rok 
tis. ks 

tis. ks % 

tis.ks 

tis.ks % 
1998 50,9 24,1 90,1 - - - 
1999 51,1 0,2 0,3 36,2 - - 
2000 51,4 0,3 0,7 36,6 0,5 1,3 
2001 40,4 -11,0 -21,5 29,9 -6,7 -18,3 
2002 40,2 -0,2 -0,5 29,8 -0,2 -0,5 
2003 39,2 -1,0 -2,4 29,2 -0,6 -2,0 
2004 39,0 -0,2 -0,6 -0,2 29,0 -0,6 
Pramen : SVZ SR  Kozy   
Poznámka : rok 2004 -  prognóza 
 
 
 
 
 
 
          V porovnání s rokem 2002 byl prodej jatečných koz ve Slovenské republice v roce 2003 nižší o 
7 tun v ž.hm. Zároveň se zvýšila průměrná hmotnost prodávaných jatečných zvířat. V roce 2004 se 
počítá s prodejem jatečných koz na úrovni roku 2003. 
 
 
Produkce a prodej jatečných koz ve SR v tunách ž.hm. 
Ukazovatel 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Produkce 150 153 180 288 374 686 680 653 633 643 
Prodej 0 0 0 28 24 16 20 8 15 15 
Samozásob
ování 

628 150 153 180 260 350 670 660 645 618 

Pramen : SVZ SR  Kozy  
Poznámka : rok 2004 - prognóza 
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                                     PŘÍLOHA 
 
 
Zajišťování obchodních a poradenských aktivit v souvislosti s chovem ovcí a koz. 
 
       V roce 2000  založil Svaz chovatelů ovcí a koz  v ČR odbytovou organizaci,  která si klade za cíl 
podporu produkce, dodávek a prodejů zemědělských výrobků, zprostředkováním jejich společných 
obchodů a jiných aktivit zaměřených zejména na : 
- kvalitní zlepšování nabídky zemědělských produktů 
- podporu koncentrace nabídky zemědělských produktů 
- společný prodej zemědělských produktů za co nejvýhodnější ceny 
- provozování společných zařízení ke skladování a úpravě zemědělských produktů a výrobků z nich 
- zajišťování poradenství 
- zajišťování společné dopravy všech produktů 
- zajišťování marketingu  
- zavedení ochranné známky (loga) produktů pro jehněčí a skopové maso a provádění potřebných 

opatření ke zlepšení tržní komunikace formou  reklamy, prací s veřejností apod. 
- zastupování  členů SCHOK v ČR v institucích, které realizují hospodářsky podpůrné cíle 
- organizování společné investiční politiky  
 
Informace o uvedených aktivitách poskytuje SCHOK v ČR: 
 
SCHOK v ČR , areál VFU Brno 
Palackého l – 3 
612 42 Brno, tel/fax  : 541 243 481 
schok@atlas.cz 
 
 
 

Plemena ovcí  a koz chovaných v ČR 
 

Vhodnost jednotlivých plemen ovcí pro jednotlivé oblasti je možné rozdělit do následujících 
skupin: 

1) Horské oblasti: 

Skupina polojemnovlnných kombinovaných plemen: Šumavská ovce, Zušlechtěná valaška, 
Cigája, Bergschaf a Bílá alpská ovce. 

2) Podhorské oblasti (tvrdší klimatické podmínky):

Plemena s kříženeckou vlnou: plemeno Merinolandschaf a jeho kříženci, Romney, Německá 
dlouhovlnná ovce, stáda původních merinových ovcí křížené s plemenem Merinolandschaf,  plodná a 
mléčná plemena ovcí - Východofríská ovce, Romanovská ovce a Olkulská ovce, které se chovají 
okrajově. 

 

3) Podhorské oblasti (mírné klimatické podmínky):
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Plemena jemnovlnná, masná: Žírné merino, Suffolk, Oxford down, Hampshire, Clun forest, dále 
plemen Charollais, 
 Texel a Berrichon du Cher,  vhodná spíše do nižších oblastí.  
 

 

Chov jednotlivých plemen koz je rozmístěn prakticky plošně po celém území ČR. Jde zejména o 
plemena : Koza bílá krátkosrstá a Koza hnědá krátkosrstá.  

Ostatní plemena koz ( Koza mohérová – Koza angorská, Koza kašmírová, Koza burská) se chovají 
v naší republice pouze okrajově. 
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 Kluby chovatelů jednotlivých plemen ovcí a koz  
CHAROLLAIS (CH) 
 
Francouzské masné bílé krátkovlnné plemeno s velmi dobrou masnou užitkovostí a plodností, rané. 
Dokonalé osvalené s minimálním výskytem tuku. Ovce jsou středního až většího tělesného rámce a 
živého temperamentu. Hlava a končetiny jsou bez obrůstu vlnou, kůže narůžovělá, obě pohlaví 
bezrohá. Hřbet široký, rovný, záď mírně sražená. Končetiny silné, spěnky pevné. Bahnice jsou mléčné 
a dobře přizpůsobené oplůtkovému systému pastvy. Vlna bílá, sortiment A-B (22-27 µm). Plemeno je 
náročné na výživu, vhodné pro teplejší a sušší oblasti. Živá hmotnost bahnic 70-90 kg, beranů 100-130 
kg. Plodnost na obahněnou ovci 150-170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-40 kg, 
přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,0-3,5 kg, beranů 3,5-
4,5 kg. 

Klub chovatelů ovcí plemene Charollais 
Sídlo klubu: Nečtiny 
Adresa: Theodor Bayer, Nečtinská zemědělská a.s., 331 63 Nečtiny. 
Telefon: 373 313 111, 373 313 130 
Založení: Klub byl založen 31.1.1992 jako klub chovatelů masných plemen ovcí. 
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NĚMECKÁ ČERNOHLAVÁ OVCE (NC) 
 
Polojemnovlnné, krátkovlnné a bezrohé masné plemeno. Chová se převážně v severní a západní části 

Německa. Je většího tělesného rámce s výraznými masnými znaky. Hřbet poměrně dlouhý, široký a 

dobře osvalený. Hlava, nohy černé a mírně obrostlé. Vlna bílá, sortiment C-CD (29-35 µm). Ovce jsou 

přizpůsobivé, vyhovuje jim spíše oplůtkový systém, vzhledem k dobré chodivosti je možné uplatnit i 

jiné způsoby pastvy. Ovce jsou poměrně rané a jehnice lze zapouštět při dobré výživě již v prvém roce 

-110 kg. Plodnost 140-160 %, 

ovu a výkrmu 300-350g, 

hovatelů ovcí plemene Německá černohlavá  
Sídlo klubu: Česká Kamenice, telefon : 412 584 564, 606 822 474 
Adresa: Petr Kryštof, farma Huníkov „Pod sedlem“, Lipová 813, 407 21 Česká Kamenice.  
Založení: Klub byl založen na ustavující schůzi klubu na farmě „Pod sedlem“ dne 14. 12. 
2003. 

života o hmotnosti 45-50 kg. Živá hmotnost bahnic 70-80 kg, beranů 90

živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 34-38 kg, denní přírůstek v odch

roční stříž bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-5,5 kg.  

Klub c
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SUFFOLK (SF) 
 
Anglické polojemnovlnné černohlavé masné plemeno s krátkou vlnou. Je většího tělesného rámce s 

bře osvalených končetinách. Hlava, nohy, paznehty 

ě nažloutlá, rouno polouzavřené s ojedinělým výskytem černých vlnovlasů, 

ů, nohy černé a porostlé 

hodné 

i do drsnějších klimatických podmínek podhorských oblastí. Živá hmotnost bahnic 75-85 kg, beranů 

100-130 kg. Plodnost na obahněnou ovci 170-180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-38 

kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 330-380g, roční stříž bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-5,5 kg.  
 

Klub chovatelů ovcí plemene Suffolk 
Sídlo klubu: Chrudim 
Adresa: MVDr. Radek Axmann, Malecká 340, 537 05 Chrudim IV.  
Telefon: 777 303 010,  http://www.suffolk.cz.  
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu ve Vysokém Mýtě dne 15. 11. 1997. 

hlubokým hrudníkem na středně dlouhých do

černé, vlna bílá nebo mírn

sortiment B-C (25-33 µm). Hlava černá a mírně klabonosá, zejména u beran

černou krycí srstí. Obě pohlaví bezrohá. Mateřské vlastnosti a mléčnost bahnic dobrá. Plemeno v
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TEXEL (T) 
 
Významné masné plemeno, c
menšího tělesního rámce a fra

hované ve dvou užitkových typech: holandský - s výrazným osvalením, 
ce. Zvířata jsou silné kostry, masivní 
 kůže okolo očí je tmavě 

polouzavřené. Plemeno je mléčné, s dobré mateřskými vlastnosti a rané. Není vhodné do horských 
oblastí, je náročné na výživu a kvalitu zimního ustájení, vhodné pro oplůtkový způsob pastvy. Živá 
hmotnost bahnic v dospělosti 70-80 kg, beranů 90-120 kg. Plodnost na obahněnou ovci 140-160 %, 
živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-40 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 300-350 g, 
roční stříž potní vlny bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-6,0 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Texel 
Sídlo klubu: Helvíkovice 
Adresa: Fitmin a.s., Poplužní dvůr 90, 564 01 Žamberk, 
http://www.ovce.fitmin.cz 
Předseda: Milan Domáň, tel. 491 452 500, 491 451 113 
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu v Helvíkovicích dne 8. 5. 1998. 

ncouzský - většího tělesného rám
klínovité hlavy s odstávajícíma krátkýma ušima. Mulec, jazyk a
pigmentovaná. Plemeno je bezrohé. Vlna polojemnovlnná, bílá, sortiment C-CD (29-35 µm), rouno 
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OXFORD DOWN (OD) 
 

Anglické masné, krátkovlnné, bezrohé plemeno s polojemnou vlnou, velkého tělesného rámce. Hlava 

ně nasazený a 

odpovídající délky, u beranů silnější. Hrudník hluboký a široký. Hřbet dlouhý, široký a dobře zmasilý. 

Záď dlouhá, poměrně rovná, končetiny silné, středně dlouhé, spěnky pevné, paznehty tmavě zbarvené. 

Vlna bílá, pololesklá, zkadeřená, sortiment B-CD (25,1-35,0 µm). Vyhovuje mu oplůtkový způsob 

pastvy. Mléčnost a mateřské vlastnosti bahnic dobré. Živá hmotnost bahnic 80-90 kg, beranů 110-120 

kg. Plodnost na obahněnou ovci 150-170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, 

přírůstek ve výkrmu a odchovu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-6,0 kg.  
 

Klub chovatelů ovcí plemene Oxford Down 
Sídlo klubu: Osová Bitýška 
Adresa: Jindřich Vítešník, 594 53 Osová Bitýška 245 
Telefon: 566 536 352 
Založení: Klub byl založen na semináři v Seči u Chrudimi 5. 12. 1998. 

tmavá, mírně obrostlá vlnou, mulec černý, tmavé uši průměrné délky. Krk střed
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 MERINOLANDSCHAF (ML) 
Plemeno rané, velkého tělesného rámce s kombinovanou užitkovostí, chodivé, vlna bílá, sortiment AB-
B (23,1-27,0 µm). Hlava středně dlouhá a ne příliš široká. Uši dlouhé, široké, a mírně svislé. Hrudník 
hluboký a přiměřeně široký. Hřbet dlouhý, středně široký, který přechází v mírně sraženou záď. 
Končetiny jsou ve srovnání s merinem delší, spěnkové klouby pevné, paznehty střední a tvrdé. Vnější 
a vnitřní kýta průměrně osvalená. Obě pohlaví bezrohá. Zvláštností je asezónost říje. Bahnice se 
vyznačují velmi dobrými mateřskými vlastnostmi a mléčnou užitkovostí. Živá hmotnost bahnic 65-75 
kg, beranů 90-120 kg. Ovce jsou přizpůsobivé jak pro oplůtkový, tak volný pastevní systém chovu. 
Plodnost na obahněnou ovci 160-180%, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní 
přírůstek v odchovu a výkrmu 280-300 g, roční stříž potní vlny bahnic 4,5-5,0 kg, beranů 5,0-7,0 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Merinolandschaf 
Sídlo klubu: Zdounky 
Adresa: Jan Macků, Cvrčovice 64, 768 02 Zdounky 
Telefon: 604 340 436 
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu v Bartošovicích dne 17. 9. 1997. 
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ROMNEY (K) 
 
Polojemnovlnné bílé anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko masnou užitkovostí, Je středního až 
většího tělesného rámce s dobře vyvinutou hrudí a pevnou kostrou. Hlava krátká, široká a bezrohá. 
Hřbet široký a rovný. Mulec a paznehty tmavé. Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře 
snášejí vlhké klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a 
zažívacího ústrojí. Vlna bílá, sortiment BC-CD (27,1-35,1 µm). Vyhovuje mu oplůtkový i jiný způsob 
pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Živá hmotnost bahnic 60-70 kg, beranů 100-120 
kg. Plodnost na obahněnou ovci 160-170%, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní 
přírůstek v odchovu a výkrmu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 4,5-5,5 kg, beranů 5,5-7,0 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Romney  
Sídlo klubu: Zlín 
Adresa: Ing. Jan Švéda, Nad Březinkou 5100,  
760 01 Zlín.  
Telefon: 577 219 486, 603 412 190 
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu ve Vysokém Mýtě dne 7. 2. 1998. 
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ŠUMAVSKÁ OVCE (Š) 
Plemeno je českého původu, jehož základem je česká ovce selská, polojemnovlnné až polohrubovlnné 
s trojstrannou užitkovostí. Pro jeho velmi dobrou konstituci je vhodné především do horských  oblastí. 
Je středního tělesného rámce, lehké kostry. Hlava beranů mírně klábonosá , většinou s rohy, bahnice 
převážně bezrohé. Vlna bílá, smíšená, splývavá, s vysokým podílem dlouhé podsady, sortiment vlny 
CD-E (33,1-45,0 µm). Ovce se stříhají zpravidla 2x ročně. Živá hmotnost bahnic 45-55 kg, beranů 60-
70kg. Pohlavní zralost u jehnic a beranů se dostavuje ve 12-14 měsících. Má dobré pastevní vlastnosti, 
vyhovuje mu spíše tzv. karpatský způsob pastvy. Plodnost na obahněnou ovci 140-145%, živá 
hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 25-30kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 220-250 g, 
produkce mléka za laktaci 100-120 l, roční stříž potní vlny bahnic 3,0-3,5 kg, beranů 4,0-5,5 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Šumavská ovce 
Sídlo klubu: České Budějovice 
Adresa: Ing. Anna Sýkorová, Dobrovodská 57, 370 06 České Budějovice.  
Telefon: 387 410 647.  
Předseda klubu: Ing. Petr Zacharda, tel.: 353 892 277, http://sumavka.schok.cz. 
 Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu na Michlově Huti dne 9. 12. 1997. 
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ROMANOVSKÁ OVCE (R) 
Patří do skupiny kožichových plemen ovcí. Zvířata jsou menšího až středního tělesného rámce, jemné 
kostry. Hlava černá s charakteristickou bílou lysinou, u beranů mírně klabonosá. Bílé odznaky se 
mohou vyskytovat na končetinách spodní části ocasu. Hříva u beranů se vyskytuje na spodní části krku 
a v oblasti kohoutku (sedlo), u bahnic hříva nežádoucí. Vlna sortimentu D-F (35,1-55,1 µm), smíšená, 
polohrubovlnná, delší podsada ocelově šedá až šedě namodralá, krátké pesíky po celém těle černé. K 
přednostem, kromě dobrých mateřských vlastností, patří vysoká plodnost, ranost, mléčnost a asezónost 
říje. Živá hmotnost bahnic v dospělosti 45-50 kg, beranů 60-70 kg. Plodnost na obahněnou ovci 250%, 
živá hmotnost jehňat ve 100 dnech 22,0-25,0 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 180,0-200,0 g, 
roční stříž potní vlny bahnic 2,0-2,5 kg, beranů 3,0-3,5 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Romanovská ovce 
Sídlo klubu: Velké Petrovice.  
Adresa: Pavel Heinzel, Velké Petrovice 45, 549 54 Police nad Metují.  
Telefon: 491 543 422.  
Předseda: Jiří Vízner, tel. 327 397 161, 606 125 995.  
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu v Lysé nad Labem 17. 5. 1998. 
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VÝCHODOFRÍSKÁ OVCE (VF) 
Polojemnovlnné rané mléčné plemeno s vysokou plodností a vynikající mléčnou užitkovostí. Má velký 
tělesný rámec, lehkou kostru, vysoké nohy, dlouhý a poměrně úzký hrudník. Hlava u beranů mírně 
klábonosá, obě pohlaví jsou zásadně bezrohá. Uši velké, široké a polosvislé. Hlava, spodní část 
končetin a tenký dlouhý ocas jsou obrostlé pouze krycí srstí. Vlna polosplývavého charakteru, dlouhá, 
lesklá a pravidelně obloučkovaná. Sortiment vlny BC-CD (27,1-35,0 µ). Ovce jsou rané s dobrými 
mateřskými vlastnostmi. Ovcím vyhovuje jak volný, tak oplůtkový systém pastvy. Živá hmotnost 
bahnic 65-75 kg, beranů 85-110 kg. Plodnost na obahněnou ovci 180-200%, produkce mléka za laktaci 
300-400 l, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 
300-330 g, roční stříž potní vlny bahnic 4,5-5,0 kg, beranů 5,5-6,5 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Východofríská ovce 
Sídlo klubu: Šonov u Broumova 
Adresa: Monika Menčíková,  
549 71 Šonov u Broumova 163 
Telefon: 491 521 545 
Založení: Klub byl založen na nákupním trhu ve Slavkově pod Hostýnem 24. 9. 1998. 
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ZWARTBLES (ZW) 
Polojemnovlnné plemeno velkého tělesného rámce, kombinovaného užitkového typu s dobrou 
mléčností a masnou užitkovostí. Základní zbarvení rouna tmavě hnědé, sortiment vlny BC-CD (27,1-
35,0 µm), hlava a nohy černé, bez obrůstu vlnou. Plemenným znakem je široká bílá lysina na hlavě a 
požadují se i bílé znaky na spěnkách zadních končetin a konci ocasu. Hřbet rovný, široký, hruď dlouhá 
a hluboká. Končetiny delší s pevnými spěnkovými klouby. Bahnice mají dobré mateřské vlastnosti a 
snadné porody. Obě jsou pohlaví bezrohá a klidného temperamentu. Ovcím vyhovuje jak oplůtkový, 
tak i jiné způsoby pastvy. Živá hmotnost bahnic v dospělosti 60-70 kg, beranů 90-110 kg. Plodnost na 
obahněnou ovci 160-180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní přírůstek v 
odchovu a výkrmu 270-300 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,0-3,5 kg, beranů 3,5-5,0 kg. 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Zwartbles 
Sídlo klubu: Klatovy 
Adresa: Ing. Karel Krátký, Zbyslav 48, 339 01 Klatovy 
Telefon: 376 394 189 
Založení: Klub byla založen 3. 11. 2000 na mezinárodní konferenci v Seči. 
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BERGSCHAF (BG) 
Polohrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí, které je nejvíce početně rozšířeno v alpské části 
Německa, Rakouska a Itálie. Je velkého tělesného rámce, uši dlouhé, široké a svislé, vlna splývavá 
bílá, sortiment CD-DE (33,1-40,0 µm. Hlava dlouhá, úzká a klábonosá. Obě pohlaví jsou bezrohá. 
Hruď hluboká a poměrně plochá, hřbet dlouhý, nohy silné s pevnou spěnkou, paznehty tvrdé. 
Předností plemene je vysoká plodnost, dlouhé plodné období a dobrá přizpůsobivost k tvrdším 
klimatickým podmínkám. Mateřské vlastnosti a mléčná užitkovost bahnic jsou dobré. Plemeno je rané. 
Živá hmotnost bahnic 65-80kg, beranů 90-110 kg. Plodnost na obahněnou ovci 160-180%, živá 
hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 240-260g, dojivost 
za laktaci 120-160 l, roční stříž potní vlna bahnic 4,0-5,0 kg, beranů 5,0-6,0 kg 
 

Klub chovatelů ovcí plemene Bergschaf  
Sídlo klubu: Mladé Buky 
Adresa: Milan Krupička, Mladé Buky 330, 542 23 
Telefon: 608 451 441 
Založení: Klub byl založen na semináři v Seči u Chrudimi dne 15. 11. 2002. 
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KAMERUNSKÁ OVCE (KA) 
 
Srstnaté západoafrické zakrslé plemeno, vyskytující se ve dvou základních užitkových barevných 

typech: hnědé srnčí a černobílé. Berani rohatí s charakteristickou hřívou, bahnice bezrohé. Ovce jsou 

odolné proti tripanosomě. Hnědé plemeno s černou barvou břicha a vnitřní částí končetin je menšího 

tělesného rámce a pevné konstituce. Hlava středně dlouhá, u beranů mírně klabonosá. Krk svalnatý a 

poměrně dlouhý. Hruď středně hluboká a široká. Končetiny středně dlouhé, pevné. Hřbet rovný, záď 

mírně sražená. Srst vyrovnaná a lesklá, sortiment E-F (nad 40 µm). Mateřské vlastnosti bahnic dobré. 

Živá hmotnost bahnic 30-35 kg, beranů 35-40 kg. Ovce vhodné zejména pro oplocené pastviny, 

zahrady apod. Patří ke skupině zájmových plemen. 

Klub chovatelů plemene Kamerunská ovce 
Sídlo klubu: Pardubice 
Adresa: Ing. František Hovorka, Lidmily Malé 818,  
530 12 Pardubice 

eské Třebové dne 17. 3. 2001. 
Telefon: domů (večer) 466 260 674 
Založení: Klub byl založen na členské schůzi v Č
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Klub chovatelů koz České republiky 

Sídlo: Šošůvka 

Adresa: MVDr. Jan Sedlák, Šošůvka 45, 679 13 Sloup v Moravském  Krasu 

Telefon: 516 435 371 

Klub byl založen na semináři v Seči u Chrudimi 5.12.1998 

 

KOZA BÍLÁ KRÁTKOSRSTÁ (B) 
 

léčné plemeno středního až většího tělesného rámce, harmonické stavby těla, dobré konstituce, s 

chtěné převodným křížením kozly sánského plemene. 

ásti. 

ký. 

ov 

-90 

00 

M

přiměřeně širokým a hlubokým hrudníkem, vyšle

Končetiny silné s pevnými klouby a dobře chodivé. Hlava je poměrně dlouhá a široká v čelní č

Dominantní vlastností je bezrohost. Srst bílá, krátká bez pigmentace, krk poměrně dlouhý a úz

Mléčná žláza úměrně veliká, struky středně dlouhé. Plemeno vhodné pro individuální i stádový ch

se strojním dojením. Kozy jsou rané, odolné, vysoce plodné. Živá hmotnost koz 50-60 kg, kozlů 80

kg. Dojivost koz 800-1000 kg mléka, tučnost 3,7 %, bílkovin 2,7 %, plodnost na okozlenou matku 

180-200 %, živá hmotnost kůzlat v 70 dnech věku 15 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 180-2

g. 
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KOZA HNĚDÁ KRÁTKOSRSTÁ (H) 
 
Mléčné plemeno, vyšlechtěné převodným harckého plemene. Je středního tělesného rámce, pevné 

kostry s průměrným osvalením. Hlava dlouhá a poměrně úzká, krk přiměřeně dlouhý, hřbet rovný, 

mírně sražená záď, končetiny silné. Základní zbarvení hnědé s úhořím pruhem syté barvy s černým 

trojúhelník za ušima. Mulec, vnitřek uší, břicho, holeň a paznehty černé, srst krátká. Mléčná žláza 

úměrně veliká, struky středně dlouhé. Plemeno je odolné, rané, vhodné pro individuální i stádový chov 

se strojním dojením. Kozy jsou mléčné a plodné s dobrými mateřskými vlastnostmi. Živá hmotnost 

koz 50-55 kg, kozlů 70-85 kg. Dojivost koz 800-900 kg mléka, tučnost 3,6 %, bílkovin 2,7 %, plodnost 

na okozlenou matku 170-190 %, živá hmotnost kůzlat v 70 dnech věku 15 kg, denní přírůstek v 

odchovu a výkrmu 170-190 g. 
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KOZA MOHÉROVÁ - KOZA ANGORSKÁ (M) 
 
Plemeno je malého tělesného rámce, živá hmotnost koz 30-35 kg, kozlů 40-45 kg. Hlava je úzká a 

alá, s dlouhýma svislýma ušima. Obě pohlaví jsou rohatá, u kozlů jsou rohy spirálovitě stočené 
řevážně bílá, v některých částech světa se chovají zvířata  i v jiných 

barevných odstínech (hnědá, šedá, černá). Plemeno je polyestrické, pozdní s nízkou plodností 105 % a 
náročným odchovem kůzlat, který je ovlivněn nízkou živou hmotností kůzlat při narození a malou 

léčností matek 70-100 kg mléka za 5-6 měsíců. Plodnost na okozlenou matku 100-110 %, stříž koz 
3-4 kg, kozlů 5-6 kg, délka srsti 12-15 cm za 6 měsíců. Do KU v roce 2002 bylo zapojeno 28 koz, 

plodnění 75 %, plodnost 114,3 %, odchov 78,6 %. 

m
dozadu. Barva srsti koz je p

m

o
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KOZA KAŠMÍROVÁ (K) 
 
Plemeno patří do skupiny středoasijských kašmírových plemen. Ve větších počtech se chová převážně 

v Kašmíru, Indii, Tibetu, Kirgízii, Afghanistánu a Mongolsku. Plemeno je malého tělesného rámce, 

obě pohlaví rohatá, k plemenným znakům patří dlouhé svislé široké uši. Živá hmotnost koz 35-45 kg, 

kozlů 55-60kg. Výška v kohoutku u kozlů 65-70 cm, koz 55-60 cm. Rouno husté, je tvořeno 

polopesíky s jemností 35-50 µm, podsada - mohér s jemností 7-20 µm, v průměru 13,5-18,5 µm se 

vyčesává. Barva srsti je bílá nebo černá. Preferovaná je bílá barva kašmíru. Plodnost na okozlenou 

matku 140-160 %, produkce kašmíru koz 200-400 g, u kozlů 500 g a více, délka srsti 5-7 cm u koz . 
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 KOZA BURSKÁ (BU) 
 

Jihoafrické plemeno s masnou až kombinovanou užitkovostí (maso, mléko, kůže) a dobrou plodností. 

ětšího tělesného rámce s dobrým osvalením a pevnou konstitucí. Krátká srst na těle je bílá, 

ě načervenalá s lysinou, černá barva hlavy je nežádoucí. Hlava u obou pohlaví rohatá, s 

výrazným klabonosem, se středně dlouhýma, svislýma ušima. Mají dobře utvářené vemeno. Hřbet 

poměrně široký a rovný, který přechází ve sraženější záď, nohy kratší a silné. Živá hmotnost koz 60-70 

kg, kozlů 80-90kg. Kozy jsou klidného temperamentu vhodné jak pro chov v oplůtku, tak na volné 

pastvě. Plodnost na okozlenou matku 160-180 %, živá hmotnost kůzlat v 70 dnech věku 17 kg, denní 

přírůstek v odchovu a výkrmu 200-220 g, produkce mléka za laktaci 400-500 kg. 

 

Kozy jsou v

na hlav

 
Česká asociace ovčáckých psů    

 

Zabývá se využitím psů pro manipulaci se zvířaty (pasení). Jejím hlavním úkolem je:  

podporovat využívání psů pro práci se zvířaty  
 
• 

se zaměřením na upevnění genetických dispozic pro pasení 
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• informovat členy SCHOK i širokou veřejnost o využití ovčáckých psů pro práci 

a rozhodčí pro 

spolupracovat s jinými ov čí 

eská asociace ovčáckých psů 
dresa: Ing. Radko Loučka, Helvíkovice 90,  
64 01 Žamberk. 
elefon: 465 676 080, 608 552 218  
ttp://www.volny.cz/bcccz 
aložení: Byla založena v únoru roku 2000 jako jeden z klubů Svazu chovatelů ovcí a koz 
 ČR.  

s hospodářskými zvířaty u nás i v zahraničí 

• podílet se na pořádání akcí v ovládání ovčáckých psů, připravovat instruktory výcviku 
zkoušky a soutěže v pasení 

čáckými a kynologickými organizacemi v ČR i v zahrani• 
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Naříz  a Rady EHSení Komise
 které se týkají sk
 
 
 
NR  č. 2137/92: týká se kl
                           standard  pro OT a obsahuje rozlišující opatření k NR  
                           č. 0338/91. 
 
 
NK  č. 0461/93: sta o  pr la i klasifik čenství   
                           pro klasifikaci JOT ovcí. 
 
 
NK  : stanovuje zvláštní podmínky pro poskytování příspěvků na soukromé 
                           skladování s
 
NK č. 1439/95 : stanovuje podrobná pravidla pro dovoz a vývoz výrobků ze skopového a kozího   

masa. 
 
NR č.2529/2001  :  nař  trhu se sk vým a kozím masem 
 
NK č. 2550/2001  :  řízení  Komise, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla pro NR  

.2529/2001 o spole m a kozím masem, pokud jde o 
y  prémií, a kterým se mění  nařízení (ES) č. 2419/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opového a kozího masa 
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ace JOT ovcí a stanoví  kvalitativní 

novuje p drobná avid pro aplikac ační stupnice Spole

č. 3447/90
kopového masa a kozího masa 

ízení Rady o spole

na

čné organizaci opo

č
režim

čné organizaci trhu se skopový
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Veterinární prohlídka jatečných zvířat      

období: 01.01.2003 až 31.12.2003      Česká republika 
          

      z celkového počtu poražených - celá těla             

kategorie 
zvířat 

celkem 
poraženo 

 z toho 
nutně leukóza  konfiskáty 

podmíněně
poživatelné
44b1/45b1 

podmíněně
poživatelné 

44b2,3/45b2,3
nucený 
výsek 

 44b4/45b4 

poživatelné
s omezením 

celkem 
tuberkulóza 

 krávy  169 012 43 212 0 22 077 19 830 296 3 561 23 687 15
 jalovice  38 436 3 631 0 1 388 1 581 12 619 2 212 6
 ostatní skot  185 238 5 929 0 1 358 3 049 6 1 093 4 148 15
 celkem skot  392 686 52 772 0 24 823 24 460 314 5 273 30 047 36
 telata  18 171 6 797 0 5 262 980 4 753 1 737 0
 prasnice  140 483 26 105 0 7 676 12 958 16 3 491 16 465 45
 ostatní prasata 4 338 273 69 551 0 32 078 34 441 65 20 922 55 428 472
 celkem prasata 4 478 756 95 656 0 39 754 47 399 81 24 413 71 893 517
 ovce, jehňata  10 957 50 0 47 12 0 9 21 0
 kozy, kůzlata  1 237 39 0 37 5 0 8 13 0
 koně, hříbata  434 108 0 31 35 0 18 53 0
 celkem zvířata 4 902 241 155 422 0 69 954 72 891 399 30 474 103 764 553
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