
Příloha č. 2 

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ 
 

Druh a kategorie hospodářských zvířat 
Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky 

(VDJ) 

skot nad 24 měsíců 1,0 

skot nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 

skot do šesti měsíců 0,4 

ovce nad 12 měsíců
* 

0,15 

kozy nad 12 měsíců
* 

0,15 

koně nad 6 měsíců 1,0 

koně do 6 měsíců
** 

0,4 

prasničky, prasnice 0,5 

ostatní prasata  0,3 

* Stanovení kategorie „ovce a kozy nad 12 měsíců stáří“ s  koeficientem 0,15 VDJ 

vychází z obecného zootechnického pravidla, že 1 VDJ představuje 500 kg živé 

hmotnosti hospodářských zvířat. Tudíž koeficient představuje průměrnou hmotnost 

ovcí a koz starších 12 měsíců ve výši 75 kg (dle jednotlivých plemen to je od cca 50  kg 

do cca 100 kg). Ovce a kozy, zejména tedy ovce (kozy jsou v početním poměru 

chovaných kusů malých přežvýkavců v České republice v této záležitosti minoritní – 

225 397 ks ovcí a pouze 24 348 ks koz ke dni 1. 4. 2014) jsou dle oficiálních údajů 

Svazu chovatelů ovcí a koz z. s. z důvodu převládajícího počtu kusů zvířat plemen 

kombinovaného a masného užitkového zaměření chovány zejména pro  produkci jehňat 

určených k jatečným účelům (50 % kombinovaná plemena + 35 % masná plemena 

a pouze 15 % plemena plodného a dojného typu). Z  tohoto důvodu nejsou dle současné 

platné legislativy ani tato zvířata do stáří 6 měsíců povinně označována a  evidována 

v integrovaném zemědělském registru (jsou evidována pouze ve stájových registrech 

zvířat), tudíž s nimi kvůli věrohodnosti není vhodné počítat do  výpočtu VDJ. Tabulka 

přepočítávacích koeficientů VDJ bude také použita u  přechodných vnitrostátních 

podpor, takže u podpory pasených ovcí a koz v rámci retenčního období od 15. 5. 

do 11. 9., tedy v době pastvy matek s jehňaty se rovněž dle výše uvedeného sledují 

pouze ovce a kozy starší 12 měsíců věku. Z  hlediska monitorování přívodu dusíku 

pasenými zvířaty na pasené pozemky je toto rovněž věrohodně reprezentováno výše 

uvedenou průměrnou hmotností pasených zvířat a  stanovenou výší přepočtových 

koeficientů VDJ. Přívod dusíku do půdy, který je produkován jehňaty, je vhodné 

s ohledem na klasický obrat stáda zanedbat – většina jehňat před dosažením 1 roku 

věku je poražena (dle oficiálních údajů Svazu chovatelů ovcí a koz z. s. 80  % ze všech 

odchovaných jehňat) případně z České republiky vyvezena. 

 

** Stanovení kategorie „koně do 6 měsíců stáří“ s koeficientem 0,3 VDJ rovněž 

vychází z průměrné živé hmotnosti těchto hříbat od narození do 6 měsíců věku ve výši 

150 kg s rozmezím od cca 50 kg do cca 200 kg.  

 

 


