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ÚVOD A SOUHRN 3

 

ÚVOD 

Tato zpráva hodnotí stav chovu drůbeže a trhu s drůbežím masem a vejci za rok 2009 a uvádí výhled 
na rok 2010 a navazuje na zprávu, která byla vydána v srpnu 2009. Výhled na rok 2010 je odhadován 
na základě údajů známých za první čtvrtletí letošního roku. 

 
  
SOUHRN  

V roce 2009 podle výše uvedeného soupisu stavy drůbeže proti roku 2008 poklesly o cca 3 %. 
Důvodem je pokles poptávky na tuzemském trhu. 

V roce 2010 (k 1. 4.) pokračuje pokles stavů drůbeže o 6,3 % meziročně. Na rozdíl od roku 2008 
výrazně poklesl stav kachen (o 20 %) a stav krůt (o 21,3 %). Tyto poměrně velké poklesy nemají na 
celkový pokles takový vliv vzhledem k malému počtu kusů. 

V roce 2009 poklesla produkce drůbežího masa o 4,3 % a spotřeba tohoto druhu masa téměř 
stagnovala. Rozdíl byl řešen dovozy, které byly na nejvyšší úrovni od roku 1998. I když poptávka po 
tomto druhu masa klesá, tak díky jeho cenovým relacím i snadné kuchyňské úpravě se řadí na přední 
místo ve spotřebním koši. V roce 2010 se předpokládá, že produkce by se měla snížit pouze o 1 %, 
pokles by měl být i u spotřeby o 1,7 % a dovozy by se měly pohybovat kolem 100 tis. tun ž. hm. 

V roce 2009 se vlivem nižší poptávky a nízkých cen zemědělských výrobců snížil nákup drůbeže 
celkem o 3,7 % proti stejnému období roku 2008. Obdobně se snížil i nákup kuřat (o 3,6 %), která 
tvoří převážnou část nákupu drůbeže celkem. 

V roce 2009 byla průměrná cena zemědělských výrobců kuřat nejnižší od roku 1993 a dokonce cena 
byla ještě o něco nižší než v roce 2007 o 1,6 %. Ceny průmyslových výrobců kuřat byly v uvedeném 
roce nižší proti roku 2008 o 4,4 % a spotřebitelská cena se snížila obdobně jako cena průmyslových 
výrobců o 4,7 %. Do konce roku se očekávají vlivem o něco nižší poptávky, dostatečné nabídky na 
tuzemském trhu a vysokých dovozů všechny hladiny cen pod úrovní roku 2009. 

V roce 2009 pokračovaly vysoké dovozy drůbežího masa započaté v roce 2006. Dovezlo se 
77 412 tun drůbežího masa, což je vůbec největší objem dovozu od roku 1989. U vývozu i přes 
posilující kurz koruny došlo také ke zvýšení, i když pouze o 3,8 %. Objem vývozu je téměř shodný 
s rokem 2006. Je zajímavé, že ceny za kg vyvezeného drůbežího masa a dovezeného v roce 2009 jsou 
téměř totožné (cena Kč/kg dovozu byla 42,27 a vývozu 42,98), což ukazuje, že se dovážejí a vyvážejí 
výrobky přibližně stejné finalizace. Přesto díky objemům bylo saldo zahraničního obchodu v roce 
2009 vysoce záporné. 

V kontextu se světovým vývojem probíhal v roce 2009 také vývoj komodity drůbeží maso v zemích 
EU 27. Produkce drůbežího masa podle odhadu EK vzrostla v porovnání s rokem 2008 pouze o 0,7 % 
a činila 11,7 mil. t. Spotřeba drůbežího masa v zemích EU meziročně vzrostla méně než spotřeba 
celosvětová, pouze o 0,2 %, a dosáhla hodnoty 11,6 mil. t 

V roce 2009 vzhledem k poklesu stavů slepic v zemědělském sektoru o 5,0 % (Výsledky chovu 
drůbeže ČSÚ) se snížila produkce vajec o 14,1 % proti roku 2008 a přiblížila se produkci roku 2007. 
Obdobně klesla i spotřeba a dostala se tak také na úroveň roku 2007, přesto tuzemská produkce 
nepokryje spotřebu. Rozdíl je nutné řešit dovozy. 

V roce 2009 cena zemědělských výrobců vajec znovu mírně poklesla, a to o 1,2 %. Cenu tlačily dolů 
především poměrně vysoké dovozy ne skořápkových vajec, ale vaječných výrobků (melanže). 

V roce 2009 i když poklesla průměrná cena zemědělských výrobců vajec, tak spotřebitelská ceny 
vzrostla o 1,2 %. Podle údajů za první čtvrtletí roku 2010 se předpokládá zvýšení spotřebitelské ceny 
do konce roku až o 6 %. 
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V roce 2009 se objem dovozu konzumních vajec a vaječných hmot po přepočtu na kusy vajec 
pohyboval na daleko vyšší úrovni než v roce 2008.  Tato situace je způsobena výrazným nárůstem 
dovozů jak konzumních vajec, tak vaječných hmot proti předchozím letům. 

Výrazné zlepšení je u objemů vývozů v roce 2009 a to především u konzumních vajec. Vývoz se proti 
roku 2008 zvýšil v roce 2009 o neuvěřitelných 485,1 %, naproti tomu poklesl vývoz vaječných hmot 
o 18,2 %. 

 

  
ZÁSAHY STÁTU            

Celní opatření    
EU je celní unií vytvořenou v souladu s pravidly WTO, jejichž hlavní deklarovanou snahou je 
reciproční odstraňování obchodních bariér a pomoc nejchudším zemím světa. EU má společný celní 
kodex a společný celní sazebník, který je uveřejňován v Ústředním věstníku EU.Aktuální celní 
sazebník je na stránkách www.cs.mfcr.cz 
   
Celní sazebník EU platný v roce 2010  
Číslo KN Popis položky Celní sazby 
0105 00 00 Živí kohouti a slepice, kachny, husy, krocani, krůty a perličky 
0105 11 - 19 O hmotnosti nepřesahující 185 g 52 – 152 EUR/1 000ks 

0105 92 00 
Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti 
nepřesahující 2 000 g 

20,9 EUR/100 kg/net 

0105 93 - 99 O hmotnosti převyšující 2 000 g 20,9 – 34,5 EUR/100net kg/net 
0207 00 00 Maso a jedlé droby čísla 0105. čerstvé,chlazené nebo zmrazené 
 Z kohoutů a slepic nedělené, čerstvé nebo chlazené: 
0207 11 10 Z oškubaných,vykuchaných, a hlavou a běháky, zvané kuřata 83 %  26,2 EUR/100 kg/net 

0207 11 30 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, 
srdcem 

29,9 EUR/100kg/net 

0207 11 90 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, jater  
a volete, zvané „kuřata 65 %“ 

32,5 EUR/100kg/net 

 Nedělené, zmrazené 

0207 12 10 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, 
srdcem, játry a voletem, zvané „kuřata 70 %“  

29,9 EUR/100kg/net 

0207 12 90 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, 
jater a volete, zvané „kuřata 65 %“  

32,5 EUR/100kg/net 

 Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené 
0207 13 10 Dělené maso – vykostěné 102,4 EUR/100kg/net 
0207 13 20 Nevykostěné – půlky nebo čtvrtky 35,8 EUR/100 kg/net 
0207 13 30 Celá křídla, tíž bez špiček 26,9 EUR/100kg net 
0207 13 40 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 13 50 Prsa a části prsíček 60,2 EUR /100 kg/net 
0207 13 60 Nohy a jejich části 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 13 70 Ostatní 100,8 EUR/100 kg/net 
0207 13 91 Játra 6,4 % 
0207 13 99 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Dělené maso a droby, zmrazené – dělené maso 
0207 14 10 Vykostěné 102,4 EUR/100 kg/net 
 Nevykostěné 
0207 14 20 Půlky nebo čtvrtky 35,8 EUR/100 kg/net 
0207 14 30 Celá křídla, též bez špiček  26,9 EUR/100 kg/net 
0207 14 40 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 14 50 Prsa a části prsíček 60,2 EUR/100 kg/net 

Tabulka pokračuje
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Pokračování tabulky 
Číslo KN Popis položky Celní sazby 
0207 14 60 Nohy a jejich části (REX07) 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 14 70 Ostatní (REX07) 100,8 EUR/100 kg/net 
0207 14 91 Játra 6,4 % 
0207 14 99 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Z krocanů a krůt, nedělené čerstvé nebo chlazené  

0207 24 10 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, 
játry a voletem, zvané krůty 80 % 

34 EUR/100 kg/net 

0207 24 90 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků,srdce, 
jater a volete, zvané krůty 73 % 

37,3 EUR/100 kg/net 

 Nedělené, zmrazené 

0207 25 10 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, 
játry a voletem, zvané „krůty 80 %“ (REX07) 

34 EUR/100 kg/net 

0207 25 90 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, 
jater a volete, zvané „krůty 73 %“ (REX07)  

37,3 EUR/100 kg/net 

 Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené 
0207 26 10 Vykostěné 85,1 EUR/100 kg/net 
 Nevykostěné 
0207 26 20 Půlky nebo čtvrtky 41 EUR/100 kg/net 
0207 26 30 Celá křídla, též bez špiček 26,9 EUR/100 kg/net 
0207 26 40 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 26 50 Prsa a části prsíček 67,9 EUR/100 kg/net 
0207 26 60 Nohy a jejich části  
0207 26 60 Spodní stehna a jejich části 25,5 EUR/100 kg/net 
0207 26 70 Ostatní 46 EUR/100 kg/net 
0207 26 80 Ostatní 83 EUR/100 kg/net 
0207 26 91 Játra 6,4 % 
0207 26 99 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Dělené maso a droby zmrazené 
0207 27 10 Vykostěné 85,1 EUR/100 kg/net 
 Nevykostěné  
0207 27 20 Půlky nebo čtvrtky 41 EUR/100 kg/net 
0207 27 30 Celá křídla, tíž bez špiček 26,9 EUR/100 kg/net 
0207 27 40 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 27 50 Prsa a části prsíček 67,9 EUR/100 kg/net 
 Nohy a jejich části  
0207 27 60 Spodní stehna a jejich části 25,5 EUR/100 kg/net 
0207 27 70 Ostatní 46 EUR/100 kg/net 
0207 27 80 Ostatní 83 EUR/100 kg/net 
0207 27 91 Játra 6,4 % 
0207 27 99 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Z kachen, nedělené čerstvé chlazené 

0207 32 11 
Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby, s hlavou  
a běháky, zvané „kachny 85 %“ 

38 EUR/100 kg/net 

0207 32 15 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem, játry, 
srdcem a voletem, zvané „kachny 70“ 

46,2 EUR/100 kg/net 

0207 32 19  
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, 
jater a volete, zvané „kachny 63 %“ 

51,3 EUR/100 kg/net 

 Z hus 

0207 32 51 
Z oškubaných, nevykuchaných, a hlavou a běháky,  
zvané „husy 82 %“ 

45,1 EUR/100 kg/net 

0207 32 59 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem  
a voletem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“ 

48,1 EUR/100 kg/net 

0207 32 90 Z perliček 49,3 EUR/100 kg/net 
Tabulka pokračuje 



6

Pokračování tabulky 
Číslo KN Popis položky Celní sazby 
 Z kachen, nedělené, zmrazené 

0207 33 11 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, 
srdcem, játry a voletem, zvané „kachny 70 %“ 

46,2 EUR/100 kg/net 

0207 33 19 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, 
jater a volete, zvané „kachny 63 %“  

51,3 EUR/100 kg/net 

 Z hus 

0207 33 51 
Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou a běháky, 
zvané „husy 82%“ 

42,1 EUR/100 kg/net 

0207 33 59 
Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem  
a voletem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“  

48,1 EUR/100 kg/net 

0207 33 90 Z perliček 49,3 EUR/100 kg/net 
 Tučná játra, čerstvá nebo chlazená 
0207 34 10 Z hus 0 
0207 34 90 Z kachen 0 
 Ostatní, čerstvé nebo chlazené, dělené, vykostěné 
0207 35 11 Z hus 110,5 EUR/100 kg/net 
0207 35 15 Z kachen a perliček 
0207 35 15 Z kachen 128,3 EUR/100 kg/net 
0207 35 15 Ostatní 128,3 EUR/100 kg/net 
 Nevykostěné, půlky, čtvrtky 
0207 35 21 Z kachen 56,4 EUR/100 kg/net 
0207 35 23 Z hus 52,9 EUR/100 kg/net 
0207 35 25  Z perliček 54,2 EUR/100 kg/net 
0207 35 31 Celá křídla, též bez špiček 
0207 35 31 Z hus 26,9 EUR/100 kg/net 
 Z kachen nebo perliček 
0207 35 31 Z kachen 26,9 EUR/100 kg/net 
0207 35 31 Ostatní 26,9 EUR/100 kg/net 
 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 
0207 35 41 Z hus 18,7 EUR/100 kg/net 
 Z kachen nebo perliček 
0207 35 41 Z kachen 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 35 41 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Prsa a jejich části 
0207 35 51 Z hus 86,5 EUR/100 kg/net 
 Z kachen a perliček 
0207 35 53 Z kachen 115,5 EUR/100 kg/net 
0207 35 53 Ostatní 115,5 EUR/100 kg/net 
 Nohy a jejich části  
0207 35 61 Z hus 69,7 EUR/100 kg/net 
 Z kachen a perliček  
0207 35 63 Z kachen 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 35 63 Ostatní 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 35 71 Husí paleta 66 EUR/100 kg/net 
0207 35 71 Kachní paleta 66 EUR/100 kg/net 
0207 35 79 Ostatní  

0207 35 79 
Kachní prsa a kusy z nich, žebra z kterých byly částečně nebo 
úplně odstraněny 

123,2 EUR/100 kg/net 

0207 35 79 
Husí prsa a kusy z nich, žebra z kterých byly částečně nebo úplně 
odstraněny 

123,2 EUR/100 kg/net 

0207 35 79 
Ostatní 
Z kachen a hus 

123,2 EUR/100 kg/net 

0207 35 91 Játra z kachen a hus 6,4 % 
0207 35 91 Ostatní 6,4 % 
 Ostatní 

Tabulka pokračuje 
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Pokračování tabulky 
Číslo KN Popis položky Celní sazby 
0207 35 99 Z kachen a hus 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 35 99 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
 Ostatní, zmrazené, dělené, vykostěné 
0207 36 11 Z hus 110,5 EUR/100 kg/net 
0207 36 15 Z kachen 128,3 EUR/100 kg/net 
0207 36 15  Ostatní 128,3 EUR/100 kg/net 
 Nevykostěné, půlky, čtvrtky 
0207 36 21 Z kachen 56,4 EUR/100 kg/net 
0207 36 23 Z hus 52,9 EUR/100 kg/net 
0207 36 25 Z perliček 54,2 EUR/100 kg/net 
 Celá křídla, též bez špiček  
0207 36 31 Z hus 26,9 EUR/100 kg/net 
0207 36 31 Z kachen 26,9 EUR/100 kg/net 
0207 36 31 Ostatní 26,9 EUR/100 kg/net 
 Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 
0207 36 41 Z hus 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 36 41 Z kachen 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 36 41 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
  Prsa a jejich části 
0207 36 51 Z hus 86,5 EUR/100 kg/net 
0207 36 53 Z kachen 115,5 EUR/100 KG/net 
0207 36 53 Ostatní 115,5 EUR/100 kg/net 
0207 36 61 Nohy a jejich části 
0207 36 61 Z hus 69,7 EUR/100 kg/net 
0207 36 63  Z kachen 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 36 63 Ostatní 46,3 EUR/100 kg/net 
0207 36 71 Husí paleta 66 EUR/100 kg/net 
0207 36 71 Kachní paleta 66 EUR/100 kg/net 

0207 36 79 
Kachní prsa a kusy z nich, žebra z kterých byly částečně  
nebo úplně odstraněny 

123,2 EUR/100 kg/net 

0207 36 79 
Husí prsa a kusy z nich, žebra z kterých byly částečně  
nebo úplně odstraněny 

123,2 EUR/100 kg 

 Ostatní 
0207 36 79 Z kachen a hus 123,2 EUR/100 kg/net 
0207 36 79 Ostatní 123,2 EUR/100 kg/net 
0207 36 81 Tučná játra z hus 0 
0207 36 85 Tučná játra z kachen 0 
0207 36 89 Ostatní 6,4 % 
  Ostatní 
0207 36 90 Z kachen a hus 18,7 EUR/100 kg/net 
0207 36 90 Ostatní 18,7 EUR/100 kg/net 
1602 00 00 Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve 
1602 31 00 Z drůbeže čísla 0105, z krůt, obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů 
1602 31 11 Obsahující výlučně krůtí maso tepelně neupravené (NC003) 8,5 % 
1602 31 19 Ostatní (NC003) 8,5 % 

1602 31 30 
Obsahující 25 % nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních 
masa nebo drobů 

8,5 % 

1602 31 90 Ostatní 8,5 % 

 
Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus,obsahující 57 % hmotnostních nebo více  
drůbežího masa nebo drobů 

1602 32 11 Tepelně neupravené  86,7 EUR/100 kg/net 
1602 32 19 Ostatní 10,9 % 

Tabulka pokračuje 
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Dokončení tabulky 
Číslo KN Popis položky Celní sazby 

1602 32 30 
Obsahující 25 % nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních 
drůbežího masa nebo drobů  

10,9 % 

1602 32 90 Ostatní 10,9 % 
 Ostatní 

1602 39 21 
Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo 
drobů 

 

1602 39 21 Tepelně neupravené  86,7 EUR/100 kg/nrt 
1602 39 29 Ostatní  10,9 % 

1602 39 40 
Obsahující 25 % nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních 
drůbežího masa nebo drobů  

10,9 % 

1602 39 80 Ostatní 10,9 % 

0407 00 00 
Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená  
z domácí drůbeže 

0407 00 11 Krůtí nebo husí na násadu  105 EUR/1 000 p/st 
0407 00 19 Ostatní na násadu  35 EUR/1 000 p/st 

0407 00 30 
Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená 
drůbeže domácí 

30,4 EUR/100 kg/net 

0407 00 90 Ostatní 7,7 % 

0408 00 00 
Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, 
zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přídatný cukr nebo jiná sladidla 

0408 11 00  Žloutky sušené 
0408 11 20 Nezpůsobilé k lidskému požívání Bez cla 
0408 11 80 Ostatní  142,3 EUR/100 kg/net 
0408 19 20 Nezpůsobilé k lidskému požívání Bez cla 
0408 19 81 Ostatní  
0408 19 81 Tekuté  62 EUR/100 kg/net 
0408 19 89 Ostatní včetně zmrazených  66,3 EUR/100 kg/net 
 Ostatní, sušené 
0408 91 20 Nezpůsobilé k lidskému požívání 0 
0408 91 80 Ostatní  137,4 EUR/100 kg/net 
 Ostatní  
0408 99 20 Nezpůsobilé k lidskému požívání Bez cla 
0408 99 80 Ostatní (REX08) 35,3 EUR/100 kg/net 

Pramen: Český integrovaný tarif 2009 
Pozn: REX07 – výrobek, na který může být uplatněn nárok na vývozní refundaci 
       NC003 – pro účely stanovení procentuálního obsahu drůbežího masa se nezohledňuje váha kostí 
 
  
Dovozní celní kvóty, otevřené EU u drůbežího masa a vajec podle dohody WTO 

   
Změny množství u nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 a u nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 jsou 
promítnuty do kvót platných v roce 2010. 
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Drůbeží maso 

 

Číslo skupiny 
Pořadové číslo 

kvóty 
Kód KN 

Platná celní sazba 
(EURO/tuna) 

Roční množství (t) 

0207 11 10 131 
0207 11 30 149 
0207 11 90 162 
0207 12 10 149 

P1 09.4067 

0207 12 90 162 

6 249 

0207 13 10 512 
0207 13 20 179 
0207 13 30 134 
0207 13 40 93 
0207 13 50 301 
0207 13 60 231 
0207 13 70 504 
0207 14 20 179 
0207 14 30 134 
0207 14 40 93 

P2 09.4068 

0207 14 60 231 

8 070 

P3 09.4069 0207 14 10 795 2 305 
0207 24 10 170 
0207 24 90 186 
0207 25 10 170 
0207 25 90 186 
0207 26 10 425 
0207 26 20 205 
0207 26 30 134 
0207 26 40 93 
0207 26 50 339 
0207 26 60 127 
0207 26 70 230 
0207 26 80 415 

P4 09. 4070 

0207 27 30 134 

1 201 

0207 27 40 93 
0207 27 50 339 
0207 27 60 127 

  

0207 27 70 230 

 

Pramen: Podle Nařízení komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. 5. 2007 

 
 
Nařízení komise (ES) č. 1385/2007, které reguluje dovoz nesoleného drůbežího masa 
do Společenství     
Kuřecí maso (clo – 0 %) 

 
Země Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN Roční množství (t) 

0207 14 10 
0207 14 50 Brazílie 1 09.4410 

0207 14 70 

11 932 

0207 14 10 
0207 14 50 Thajsko 2 09.4411 

0207 14 70 

5 100 

0207 14 10 
0207 14 50 

Ostatní třetí země 
mimo Brazílie  
a Thajska 

3 09.4412 

0207 14 70 

3 300 
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Krůtí maso (clo – 0 %) 

 
Země Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN Roční množství (t) 

0207 27 10 
0207 27 20 Brazílie 4 09.4420 

0207 27 80 

4 300 

0207 27 10 
0207 27 20 

Ostatní třetí země  
s výjimkou Brazílie 

5 09.4421 

0207 27 80 

700 

0207 27 10 
0207 27 20 Ostatní třetí země 6 09.4422 

0207 27 80 

2 485 

 
 
Celní dovozní kvóty soleného drůbežího masa do Společenství pocházejícího  
z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí    
Kuřecí maso (clo – 15,4 %) 

 
Země Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN Roční množství (t) 
Brazílie 1 09.4211 0210 99 39 170 807 
Thajsko 2 09.4212 0210 99 39 92 610 
Ostatní třetí země 3 09.4213 0210 99 39 828 

  
Přípravky z kuřecího masa (clo – 8%) 

 
Země Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN Roční množství (t) 
Brazílie 4 09.4214 1602 32 19 79 477 
Thajsko 5 09.4215 1602 32 19 160 033 
Ostatní třetí země 6 09.4216 1602 32 19 11 443 

  
Krůtí maso (clo – 8,5 %) 

 
Země Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN Roční množství (t) 
Brazílie 7 09.4217 1602 31 92 300 
Ostatní  země 8 09.4218 1602 31 11 596 

Pramen: Nařízení komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 
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Dovozní celní kvóta v odvětví drůbežího masa přidělená USA 

 
Číslo kvóty Kód KN Celní sazby EURO/tuna Roční množství (t) 

0207 11 10 131 
0207 11 30 149 
0207 11 90 162 
0207 12 10 149 
0207 12 90 162 
0207 13 10 512 
0207 13 20 179 
0207 13 30 134 
0207  13 40 93 
0207 13 50 301 
0207 13 60 231 
0207 13 70 504 
0207 14 10 795 
0207 14 20 179 
0207 14 30 134 
0207 14 40 93 
0207 14 50 0% 
0207 14 60 231 
0207 14 70 0% 
0207 24 10 170 
0207 24 90 186 
0207 25 10 170 
0207 25 90 186 
0207 26 10 425 
0207 26 20 205 
0207 26 30 134 
0207 26 40 93 
0207 26 50 339 
0207 26 60 127 
0207 26 70 230 
0207 26 80 415 
0207 27 10 0% 
0207 27 20 0% 
0207 27 30 134 
0207 27 40 93 
0207 27 50 339 
0207 27 60 127 
0207 27 70 230 

09.4169 

0207 27 80 0% 

16 665 

Pramen: Nařízení komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 
  
Dovozní celní kvóta v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele 

 

Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN 
Celní sazby 
EURO/tuna 

Roční množství (t) 

0207 27 10 
0207 27 30 
0207 27 40 
0207 27 50 
0207 27 60 

II.1 09.4092 

0207 27 70 

0% 4 000 

0207 33 
0207 35 II.2 09.4091 

0207 36 

0% 560 

Pramen: Nařízení komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 15. května 2007 
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Celní kvóty v odvětví vajec a vaječného albuminu 

 

Číslo skupiny Číslo kvóty Kód KN 
Celní sazby 
EURO/tuna 

Roční celní kvóta 
(t) 

E1 09.4015 0407 00 30 152 135 000 
0408 11 80 711 
0408 19 81 310 
0408 19 89 331 
0408 91 80 687 

E2 09.4401 

0408 99 80 176 

7000 

3502 11 90 617 
E3 09.4402 

3502 19 90 83 
15 500 

Pramen: Nařízení komise (ES) č. 539/2007 
       
Některé právní předpisy k agrárnímu trhu vztahující se k sektoru drůbež a vejce 

   
Předpisy EU 

Směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso 

Nařízení komise č. 543/2008 ze dne 16. června, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. 

Nařízení komise č. 598/2008 ze dne 24. června 2008, kterým se mění nařízení č. 589/2008 ze dne 
23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1234/2007, pokud jde 
o obchodní normy pro vejce. 

Nařízení komise č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady č. 124/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné 
drůbeže. 

Nařízení komise č. 435/2007 kterým se pozměnilo Nařízení č. 1010/2006 o některých 
výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech 

Národní právní předpisy 

Vyhláška č. 464/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., 
ukládá chovatelům nebo majitelům kuřat chovaných na maso absolvovat kurz odborné 
přípravy k péči kuřat chovaných na maso. Tento kurz je zakončen závěrečným testem, 
v kterém otázky vycházejí z přednesené látky. Na základě úspěšného zvládnutí závěrečného testu 
MZe vystaví Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso a školící zařízení (nyní je 
pouze jedno – Českomoravská drůbežářská unie, o.s.) je rozešle účastníkům. 

Tyto osoby mohou poté školit pracovníky na hospodářstvích, s nimiž jsou v pracovním vztahu (např. vedoucí 
může proškolit pracovníky v provozu, které řídí a kteří s kuřaty přímo zacházejí.)   

Doposud bylo proškoleno do 23. 6. 2010 v kurzech 373 osob. To znamená, že by tímto mělo být 
proškolena většina chovatelů kuřat chovaných na maso. Po 1. 7. 2010 Osvědčení způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso musí mít každý chovatel nebo majitel hospodářství kuřat chovaných na 
maso. 

Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně 
způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata 
chovaná na maso. (Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů a některé další zákony). 
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Zákon č. 130/2006, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony  

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a některé další 
zákony 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 
týrání 
(pozn.: účinnost předpisu od 22. 1. 2009) 

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě 
(pozn.: účinnost předpisu od 7.1.2009) 

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu 
(pozn.: účinnost předpisu od 7. 1. 2009) 

Vyhláška č. 21/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 
(pozn.: účinnost předpisu od 23. 1. 2009) 

Vyhláška č. 61/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství 
(pozn.: účinnost předpisu od 6. 3. 2009) 

Nařízení vlády č. 101/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých 
podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí 
a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty 
(pozn.: účinnost předpisu od 22.4.2009) 

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé 
potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 
(pozn.: účinnost předpisu od 30. 5. 2009) 

Vyhláška č. 129/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých 
látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti 
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé 
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů 
(pozn.: účinnost předpisu od 15. 5. 2009) 

Vyhláška č. 169/2009 Sb., 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, ve znění vyhlášky 
č. 264/2003 Sb. 

Vyhláška č. 447/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu 
ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb., (Účinnost od 1. 1. 2010) 

Vyhláška č. 213/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským 
zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., 
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Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přípravu 
a zpracování vedlejších živočišných produktů. 

Vyhláška č. 45/2010 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., 
o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
od 1. 4. 2010) 

 
 

Platná legislativa související s předpisy o životním prostředím a o integrované prevenci 
a omezování znečištění (IPPC) 

Oblast technologie chovu : 
 
- 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). 

- Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 23. 4. 2003, některá 
ustanovení od 1. 5. 2004). 

- Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně dalších zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 27. 5. 2004). 

- Vyhláška č. 399/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 
č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
od 1. 8. 2004). 

- Vyhláška č. 401/2004 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (účinnost od 1. 8. 2004). 

- Úplné znění zákona č. 461/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších změn (účinnost od 
27. 5. 2004) 

- Vyhláška č. 504/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP ČR č. 382/2001 Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě (účinnost od 1. 10. 2004). 

- Nařízení vlády České republiky č.119/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenviromentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. (účinnost od 
29. 3. 2005). 

- Nařízení vlády České republiky č.515/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenviromentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2006). 

- Vyhláška č. 16/2006 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích (účinnost 1. 2. 2006). 



ZÁSAHY STÁTU 15

- Ú p l n é   znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn vyplývá 
provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb., (účinnost 2. 2. 2006). 

- Nařízení vlády České republiky č. 351/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenviromentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 9. 2006). 

- Nařízení vlády České republiky č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek posuzování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (účinnost od 1. 1. 2007). 

- Vyhláška č. 91/2007 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška MZe ČR 
č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
od 1. 5. 2007). 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 
a o změně některých zákonů (účinnost od 12. 2. 2008). 

- Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (uvedeno ve Sbírce 
zákonů roku 2010 pod číslem 49) – účinnost od 1. 1. 2002) 

 
 

- Ú p l n é znění zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a omezování 
znečištění (zákon o IPPC), jak vyplývá z pozdějších změn a dále dané ze zákona 
č. 435/2006 Sb.  

Podstatou zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci a omezování znečištění 
(IPPC), je dosáhnout maximální možné prevence znečištění všech složek životního prostředí 
a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti ochrany životního 
prostředí s právem Evropského společenství, zejména se směrnicí Rady 96/61/ES (od 1. 1 2008 již 
v kodifikovaném znění 2008/1/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění.  

V současnosti je Radou EU a Evropským parlamentem (EP) připravována Směrnice 
o průmyslových emisích (IED), která nahradí původní směrnici o IPPC. Evropská komise 
předpokládá zveřejnění v Úředním věstníku v prosinci 2010. V oblasti intenzivních chovů 
(velkochovů) hospodářských zvířat nejsou navrhovány žádné zásadní změny. Hlavními 
změnami oproti původní směrnici o IPPC má být: posílení role nejlepších dostupných technik 
(BAT) v povolovacích procesech, přezkum integrovaných povolení v pravidelných 5-letých 
intervalech, nová část týkající se kontaminace půdy a podzemních vod, inspekce v IPPC 
zařízeních – nejméně 1 x ročně v zařízeních s nejvyšším rizikem a jednou za 3 roky pro 
zařízení s nejnižším rizikem. Členské státy mají ve vhodných oblastech podporovat vývoj 
a uplatňování nově vznikajících technik. 
     
Stav podání žádostí o IPPC k 1. 4. 2010 

 
Počet  ž á do s t í 

Typ zařízení 
podána rozhodnuta v řízení zastavena 

Chovy    p r a s a t    celkem: 192 190 - 2 
z toho:  výkrm prasat nad 2 000 ks nad 30 kg 121 120 - 1 
            chovy prasnic nad 750 ks prasnic 34 34 - - 
            chovy prasnic nad 750 ks prasnice  
            se současným výkrmem 

37 36 - 1 

Chovy  d r ů b e ž e  o kapacitě větší než  
40 000 ks – celkem: 

232 226 1 5 

Zdroj: MZe 
Pozn.: Uváděný typ zařízení se týká možné ustajovací kapacity prostoru zařízení – nikoliv aktuálního stavu ve stáji! 
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Chovatelských zařízení pro chov prasat a drůbeže, která podala žádost o pasportizaci ve 
smyslu výše uvedeného zákona k 1. 4. 2010 bylo 424, což odpovídá 98 % ze všech zařízení. 
Všechna zařízení IPPC spadající pod resort Ministerstva zemědělství (potravinářské a zpracovatelské 
podniky, kafilerie, bioplynové stanice, kompostárny, asanační podniky, velkochovy drůbeže a prasat), 
která obdržela od Krajských úřadů Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení (IP) mají nyní 
veškeré předpoklady a možnosti prosadit se na národní i celosvětové úrovni.  

Ministerstvo zemědělství jako odbornou pomoc a podporu procesu IPPC a výměny informací 
o nejlepších dostupných technikách (BAT) ustanovilo tzv. Hlavní Technickou pracovní skupinu 
(HTPS), která koordinuje a řídí tři odvětvové Technické pracovní skupiny (TPS) a další expertní 
pracovní skupiny. Odborníci z praxe, státních institucí, univerzit, vědeckých  a výzkumných organizací 
v těchto skupinách se pak podílejí formou řízené odborné diskuse na řešení a konkrétním 
projednávání celkové problematiky IPPC a připravují odborná stanoviska nebo vyjádření pro nejvyšší 
státní a evropské instituce. V rámci národní výměny informací o BAT je každoročně organizováno 
Ministerstvem průmyslu a obchodu tzv. Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných 
technikách (BAT) pro všechny průmyslové, potravinářské a zemědělské výrobní činnosti dané 
zákonem o IPPC. 

Kontrolní činnost v oblasti IPPC vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP): 

- kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením, 

- omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo 
nebo hrozí závažné poškození životního prostředí nebo značné materiální škody, 

- rozhoduje o správních deliktech podle § 37 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění 
platných předpisů, 

- hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným 
správním úřadům 

Další informace o procesu IPPC: 
www.mze.cz, www.mzp.cz, www.cenia.cz, www.cizp.cz, www.ippc.cz  

  
Dotační politika v České republice 

   
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve 
znění pozdějších předpisů v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
č.1519 ze 66. schůze ze dne 10. prosince 2009 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací pro rok 2010. Podpora zahrnuje mimo jiné tyto dotační programy (pro 
přehlednost je zachováno číslování používané v „Zásadách)“: 

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. 

2.A.e. 1)  Kontrola užitkovosti 

- drůbež, běžci 
- do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě do odchovu 

ve šlechtitelském chovu drůbeže – osvědčení původu hejna 

- do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském chovu 
běžců. 
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2.A.e.2.1) Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech 
a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti (podle 
Osvědčení a původu hejna) 

 do 230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu, 
 do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu, 

 do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera. 

 Poznámka: minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 1000 ks. 
 
2.A2e.3) Podpora testování drůbeže 

 Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního 
potomstva. 

 Do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici, 

 Do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici. 
 Subjekt: chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování  

genofondu zvířat. 

 
9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., 

9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., 

9.A.a.2) Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě 
 
8.Nákazový fond – odstraňování kadáverů 

8.B) částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů – udržení příznivé 
nákazové situace v chovech hospodářských zvířat a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka. 

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. 2009 do 30. 9. 2010.  

Subjekt: Podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat podnikajícímu v zemědělské 
výrobě podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., který zajistí neškodné odstranění kadáverů 
hospodářských zvířat v souladu s § 40 odst.1 zákona č. 166/1999 Sb. 

Výše dotace:  
do 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  zákona č. 166/199 Sb..  
Dotace se neposkytne žadatelům, kteří porušili zákon č. 166/1999 Sb., a zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a toto 
porušení mělo za následek úhyn zvířete. Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, 
nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat. 

Na dotační program 8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených 
s neškodným odstraňováním kadáverů je termín ukončení přijímání žádostí do 15. 10. 2010 včetně. 
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

   
Ministerstvo zemědělství ČR na základě nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu (EAFRD), na základě nařízení Rady 
(ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a na základě Programu rozvoje venkova 
ČR vydalo Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace rámci Programu rozvoje 
venkova České republiky pro období 2007 – 2013.  

V rámci tohoto Programu rozvoje venkova jsou dotovány mimo jiné i modernizace zemědělských 
podniků. Dotace z opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků jsou zaměřeny na investice do 
zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných 
manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití 
a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Částka celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 
od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč. 

Opatření Modernizace zemědělských podniků obsahuje podporu investic pro chovatele V opatření 
I.1.1 Modernizace podniků jsou pro živočišnou výrobu způsobilé ke spolufinancování pouze 
následující investice: 

- výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat,  
- pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat, 

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, 

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva. 

Z výše uvedeného vyplývá, že z opatření I.1.1 nelze dotovat nákup zvířat. 

Další možnosti poskytují i jiná podopatření, například podopatření zaměřené na podporu rozvoje 
inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji, 
seskupení producentů a další formy dané především osou I – Programu rozvoje venkova. Pravidla 
jsou včetně ostatních informací k dispozici na internetové stránce www.mze.cz,, e-mail: info@mze.cz, 
nebo přímo v budově ministerstva zemědělství na adrese: Těšnov 17, 117 05 Praha 1. 

  
Podpora administrovaná prostřednictvím PGRLF, a.s. 

   
A) Podpora zemědělského pojištění 

Jednou z možných podpor poskytovaných prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a.s je podpora zemědělského pojištění. Týká se oblasti rostlinné i živočišné 
výroby. Podpora se poskytuje mj. chovateli, který na své jméno sjednal smluvní pojištění 
hospodářských zvířat pro případ nákaz a dalších hromadných škod. Uvedeným pojištěním se rozumí 
pojištění hospodářských zvířat pro případ: 

- živelních škod, 

- nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění parazitárního původu, 
- přerušení dodávky elektrického proudu, 

- zasažení zvířete elektrickým proudem, 

- otravy exogenními jedovatými látkami, 
- přehřátí organismu zvířete. 

Výše podpory: se zvýšila z 20 % na 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění 
hospodářských zvířat pro případ nákazy a dalších hromadných škod v roce 2006 a to platí i pro další 
roky (bližší informace na www.pgrlf.cz).  
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VYHLÁŠKA 464 ze dne 16. prosince 2009, kterou se mění vyhláška 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, 
ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312//2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., (dále jen 
„zákon“) k provedení § 10, 12a, § 12c odst. 3 a § 12d odst. 8 zákona: 

l. I 
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
vyhlášky č. 425/2005 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se slova „hmotnostní kategorii“ nahrazují slovy „věkovou kategorii nebo hmotnost“ 

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní: 
„

2)
  Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování. 

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. 
Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu 
nosnic. 
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na 
maso. 
Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu 
telat (kodifikované znění). 
Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu 
prasat (kodifikované znění).“.. 

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2a a 2b znějí: 

„§ 1a 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) stájí zařízení2a) pro ustájení hospodářských zvířat, 

b) boxem vymezená část stáje určená k pobytu hospodářského zvířete nebo hospodářských 
zvířat; boxem se rozumí i kotec, 

c) chodbou část podlahové plochy stáje, zpravidla mezi řadou vazných stání nebo boxů, určená 
zejména k péči o hospodářská zvířata, včetně jejich přemísťování, 

d) roštovou podlahou podlahová plocha stáje nebo její části, opatřená rošty nebo štěrbinami, 
umožňujícími zejména propad výkalů a vody do podroštového prostoru. 

§ 1b 
Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata 

(1) Stáje musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, technicky a provozně řešeny 
tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, 
osvětlení a hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. 

(2) Dispoziční, technické a provozní řešení stájí musí v souladu s použitou technologií chovu 

a) umožnit denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody hospodářských zvířat, 
b) umožnit denní kontrolu stavu technického a technologického zařízení, 

c) zabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vniknutí jiných zvířat, 

d) umožnit mechanickou očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 

e) umožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a odběr vzorků, 

f) umožnit vyčlenění odděleného prostoru pro hospodářská zvířata vyžadující mimořádnou 
péči, zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy, 



2

g) umožnit bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s chovem zvířat a údržbou 
zařízení. 

(3) Box musí být rozměrově a provedením diferencován podle technologie ustájení, druhu a věkové 
kategorie nebo hmotnosti hospodářských zvířat. Je-li k hrazení použita stranová zábrana, musí 
vymezovat polohu hospodářského zvířete při ležení a stání na určené ploše, zamezovat kálení 
hospodářského zvířete na sousední místo a vzájemnému překážení při vstávání a lehání 
hospodářských zvířat ve stání nebo v boxu při volném ustájení, případně zamezovat ohrožení 
nebo Částka 147 Sbírka zákonů č. 464 / 2009 Strana 7523 narušení pohody nebo ohrožení nebo 
poškození zdraví nebo života mláďat. 

(4)  Podlahy 
a) musí odpovídat hmotnosti hospodářských zvířat, b) musí v místech ustájení snižovat na 

minimum rizika uklouznutí a nesmí vyvolávat u hospodářských zvířat zranění, když se s nimi 
hospodářská zvířata dostanou do kontaktu2b), 

c) roštové musí mít roštnice s odpovídající pevnou nášlapnou plochou a šířkou štěrbin podle 
druhu, věkové kategorie a hmotnosti zvířat, šířka štěrbin musí zabraňovat vsunutí končetiny 
hospodářského zvířete, hrany roštnic musí být neostré, bez odštěpů s minimálním 
převýšením roštnic. 

(5) Rampy, lávky a můstky pro naložení a vyložení hospodářských zvířat, zřizované jako součást 
stáje, a pohyblivé dopravní pásy pro kontejnery musí být opatřeny protiskluzovou úpravou 
povrchu a bočním hrazením, zabraňujícím pádu hospodářského zvířete nebo kontejneru 
s hospodářskými zvířaty; výškové nerovnosti nesmí přesáhnout 0,2 m a šířka mezer v podlaze 
nebo mezi dvěma podlahami musí zabránit vsunutí končetiny hospodářského zvířete. Rampy, 
lávky a můstky nesmějí být pro prasata, telata a koně strmější než úhel 20°, tj. 36,4 % 
k horizontální rovině, a pro ovce a skot vyjma telata než úhel 26° 34', tj. 50 % k horizontální 
rovině. Pokud je sklon strmější než 10°, tj. 17,6 % k horizontální rovině, musí být rampy, lávky 
a můstky konstruovány tak, aby zvířata mohla bez rizika nebo potíží vyjít nahoru či sejít dolů. 

(6) Materiál, který je používán pro výstavbu ustájení, a zvláště pro koryta a žlaby, jakož i zařízení, 
s nímž mohou zvířata přijít do styku, nesmí být pro ně škodlivé a musí být vhodné pro důkladné 
čistění a dezinfekci. Ustájení a instalace pro zajištění bezpečnosti hospodářských zvířat musí být 
konstruovány a udržovány tak, aby neměly ostré okraje či hrany nebo výčnělky, jež by mohly 
zvířata zranit. 

§ 1c 

Obecné požadavky na chov hospodářských zvířat 

Při chovu hospodářských zvířat 
a) je třeba hospodářská zvířata od narození navykat na přítomnost člověka, kontakt s ním 

a provádění základních chovatelských úkonů a používání chovatelských zařízení, vybavení 
a pomůcek, 

b) je třeba věnovat zvýšenou pozornost březím samicím, samicím po porodu, kojícím samicím 
a jejich mláďatům, 

c) je možné jejich trvalé umístění v zimním období pouze ve výbězích nebo na pastvinách, 
pokud byla takto chovaná zvířata na tento způsob chovu v daných klimatických podmínkách 
již dostatečně navykána a takový způsob chovu jim nepůsobí utrpení, 

d) musí být ve výbězích nebo na pastvinách zabezpečeno, aby zdroje vody nezamrzly a byly 
hospodářským zvířatům přístupné, 

e) nelze hospodářská zvířata jakékoliv věkové kategorie uvedená v této vyhlášce používat 
a cvičit jako jízdní zvířata pro člověka nebo na ně z jiných důvodů nasedat, s výjimkou koní, 
oslů a jejich kříženců, nebo je používat pro zápasy, 

f) nesmí být omezena volnost pohybu hospodářských zvířat ve výbězích nebo na pastvinách 
připevněním závaží nebo jiného podobného předmětu k hospodářským zvířatům; volnost 
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pohybu hospodářských zvířat nesmí být dále omezena svázáním hospodářských zvířat nebo 
svázáním různých částí těla hospodářských zvířat, nebo svázáním více hospodářských zvířat 
k sobě. 

2a) § 3 písm. w) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
2b) Příloha A, bod II, odst. 7 první odrážka směrnice 93/119/ES.“. 

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „zkontroluje a zabezpečí“ vkládají slova „základní ošetření krávy 
a telete, včetně ošetření pupku telete vhodnou desinfekcí, a zajistí“. 

5. V § 2 odst. 1 písmena d) až f) znějí: 

„d) všechna telata musí být krmena alespoň dvakrát denně, pro všechna telata ustájená ve 
skupině, která nejsou krmena do nasycení podle vlastní potřeby zvířete nebo pomocí 
automatického krmného systému, musí být zajištěn přístup ke krmivu ve stejné době, jako 
mají ostatní telata ve skupině; při horkém počasí nebo nemocným telatům se čerstvá voda 
poskytuje neustále, 

e) strava pro telata musí obsahovat tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního 
hemoglobinu, minimálně však 4,5 mmol/litr, každé tele starší dvou týdnů musí dostávat 
stravu obsahující vlákninu v minimálním množství zvyšujícím se postupně od 50 g do 250 g 
pro telata ve stáří 8 až 20 týdnů,  

f) šířka individuálního kotce pro telata musí odpovídat minimálně kohoutkové výšce telete, 
měřeno ve stoje, a délka kotce musí být minimálně rovna délce těla měřené od rostrálního 
okraje mulce po kaudální okraj hrbolu kyčelního vynásobeného koeficientem 1,1. Individuální 
kotce pro telata, kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat, nesmějí mít celistvé 
stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s 
ostatními; toto ustanovení se však nevztahuje na telata, která jsou chována se svými matkami 
z důvodu kojení, a stáje, kde je ustájeno méně než 6 telat,“. 

6. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; toto ustanovení se však nevztahuje 
na telata, která jsou chována se svými matkami z důvodu kojení, a stáje, kde je ustájeno méně 
než 6 telat“. 

7. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „ ; toto ustanovení se však nevztahuje na sající telata u matek 
a stáje, kde je méně než 6 telat; další požadavky na prostory a vybavení pro ustájení telat stanoví 
zvláštní právní předpis3)“ včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují. 

8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která včetně 
poznámky pod čarou č. 2c znějí: 

„m) stáje, kotce, zařízení a potřeby používané pro telata musí být řádně čištěny a dezinfikovány, 
aby se zabránilo přenosu infekce a usídlení patogenních organismů; trus, moč 
a nespotřebované nebo vysypané či vylité krmivo musí být odstraňovány tak, aby se omezil 
zápach na minimum 2c), 

n) podlahy musí být hladké, avšak nikoliv kluzké, aby se předešlo poranění telat, a musí být 
řešeny tak, aby telatům při stání nebo ležení nezpůsobovaly útrapy nebo poranění; musí být 
vhodné s ohledem na velikost a hmotnost telat a musí tvořit pevný, rovný a stabilní povrch, 

o)  při manipulaci s telaty se nesmí používat poháněcí nástroje využívající elektrický výboj. 
2c) Příloha č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.“. 

9. V § 2 odst. 3 písm. b) se slovo „mechanické“ nahrazuje slovem „mechanická“. 

10. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova „ , další požadavky na prostory a vybavení pro ustájení 
plemenných býků stanoví zvláštní právní předpis3)“ zrušují. 

11. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 
„d) trvalé uvazování plemenných býků řetězem kolem celého krku se nesmí používat.“. 
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12. V § 2 odst. 4 se slova „pro inseminaci; zvíře jakékoliv kategorie skotu nelze používat a cvičit jako 
jízdní zvíře pro člověka nebo na ně z jiných důvodů nasedat nebo je používat pro býčí zápasy“ zrušují. 

13.  V § 2 odst. 6 písm. a) se slova „ ; prostorové nároky na ustájení upravují zvláštní právní 
předpisy3)“ zrušují. 

14.  V § 2 odst. 6 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 

15.  V § 2 odst. 7 písm. f) se věta „Při porodu prováděném ošetřovatelem nelze používat mechanické 
pomůcky s výjimkou ručně ovládaných provazů.“ Nahrazuje větou „Při porodu prováděném 
ošetřovatelem nelze používat mechanické pomůcky s výjimkou ručně ovládaných provazů; ve 
výjimečných případech lze použít ruční porodní pákou ovládané provazy, pokud je možné je rychle 
uvolnit.“. 

16.  V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Další požadavky na prostory pro ustájení skotu stanoví příloha č. 1 této vyhlášky.“. 

17. § 3 včetně nadpisu zní: 

„§ 3 

Minimální standardy pro ochranu prasat 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí a) prasetem zvíře druhu prase jakéhokoliv věku, chované pro 
odchov, plemenitbu nebo výkrm, 

b)  kancem pohlavně dospělý samec prasete zařazený do plemenitby4), 

c)  prasničkou pohlavně dospělá samice prasete před prvním porodem, 
d)  prasnicí samice prasete po prvním porodu, 

e)  prasnicí po porodu samice prasete od perinatálního období do odstavu mláďat; perinatálním 
obdobím se rozumí doba těsně před porodem, porod samotný a doba těsně po porodu, 

f)  zaprahlou březí prasnicí prasnice v době mezi odstavem mláďat a perinatálním obdobím, 

g)  seletem prase od narození do odstavu, 

h)  odstávčetem prase od odstavu do stáří 10 týdnů, 
i)  chovným běhounem a prasetem ve výkrmu prase od stáří 10 týdnů do porážky nebo 

zařazení do plemenitby. 

(2) Využitelná volná podlahová plocha pro každé odstávče nebo chovného běhouna a prase ve 
výkrmu chované ve skupině, s výjimkou zapuštěných prasniček a prasnic, musí činit minimálně: 

a)  pro prase o živé hmotnosti do 10 kg 0,15 m2, 

b)  pro prase o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg 0,20 m2, 
c)  pro prase o živé hmotnosti od 20 kg do 30 kg 0,30 m2, 

d)  pro prase o živé hmotnosti od 30 kg do 50 kg 0,40 m2, 

e)  pro prase o živé hmotnosti od 50 kg do 85 kg 0,55 m2, 
f)  pro prase o živé hmotnosti od 85 kg do 110 kg 0,65 m2, 

g)   pro prase o hmotnosti vyšší než 110 kg 1,00 m2. 

(3) Pro zapuštěné prasničky nebo prasnice chované ve skupinách musí činit celková využitelná 
podlahová plocha pro každou zapuštěnou prasničku nejméně 1,64 m2 a pro každou prasnici 
nejméně 2,25 m2. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po méně než šesti kusech, musí být 
celková využitelná podlahová plocha zvětšena o 10 %. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách 
po 40 nebo více kusech, celková využitelná podlahová plocha může být zmenšena o 10 %. 
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(4)  Podlahy musí splňovat tyto požadavky: 
a)  musí být hladké, avšak nikoliv kluzké, aby se předešlo poranění prasat, a musí být navrženy, 

konstruovány a udržovány tak, aby prasatům nezpůsobovaly poranění nebo útrapy. Musí 
odpovídat velikosti a hmotnosti prasat a musí tvořit pevný, rovný a stabilní povrch, 

b)  pro zapuštěné prasničky a březí prasnice část plochy požadované v odstavci 3 rovnající se 
nejméně 0,95 m2 na prasničku a nejméně 1,3 m2 na prasnici musí být tvořena souvislou 
pevnou podlahou, z níž je pro odtokové otvory vyhrazeno maximálně 15 %, 

c)  jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách použity betonové roštové podlahy, maximální šíře 
mezer mezi roštnicemi (nášlapnými plochami roštu) musí být 

1. 11 mm pro selata, 
2. 14 mm pro odstávčata, 

3. 18 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu, 

4. 20 mm pro zapuštěné prasničky a prasnice, 
d)  jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách použity betonové roštové podlahy, minimální šířka 

roštnice (nášlapné plochy roštu) musí být 

1. 50 mm pro selata do odstavu a odstávčata, 
2. 80 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu, zapuštěné prasničky a pro prasnice. 

(5)  Prasata chovaná ve skupinách, která jsou výjimečně agresivní, dále ta, která byla napadena jinými 
prasaty nebo která jsou nemocná nebo poraněná, musí být dočasně umístěna v samostatných 
kotcích. V tomto případě musí použitý samostatný kotec umožňovat zvířeti snadné otáčení, 
pokud to není v rozporu s doporučením veterinárního lékaře. 

(6)  V části stavby, ve které jsou chována prasata, nesmí být překročena hladina nepřetržitého hluku 
85 dB. Musí se minimalizovat možnost vzniku stálého nebo náhlého hluku vyvolávajícího u prasat 
stres. 

(7)  Prasata musí být chována v prostředí s intenzitou světla alespoň 40 luxů po dobu osmi hodin 
denně. 

(8)  Ustájení pro prasata musí být vybudováno takovým způsobem, aby každé prase mohlo 

a)  mít přístup do prostoru, který je fyzicky a tepelně pohodlný, vybavený řádným odtokem 
a čistý, který umožňuje všem zvířatům současně polohu vleže, 

b)  bez omezení uléhat, odpočívat a vstávat, 

c)  vidět na jiná prasata; avšak u prasnic a prasniček nemusí být tato podmínka splněna v týdnu 
před očekávaným porodem a v jeho průběhu mohou být prasnice a prasničky ustájeny mimo 
pohled zvířat stejného druhu. 

(9)  Prasata musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje 
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi 
takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat. 

(10)  Všechna prasata musí být krmena alespoň jednou denně. Jestliže jsou prasata ustájena ve 
skupinách a nemohou se sytit podle libosti nebo nemají k dispozici automatický krmný systém, 
musí mít každé prase přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní prasata ve skupině. 

(11)  Všechna prasata starší než dva týdny musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství čerstvé 
vody. Napáječky musí být prasatům lehce přístupné. Při skupinovém ustájení může na jednu 
kolíkovou napáječku připadat nejvíc 16 prasat. Použití krmiva v tekuté formě, mimo náhražky 
mléka u selat ve stáří do 2 týdnů, se nepovažuje za napájení. 

(12) Krácení části ocasu a stejnoměrné snižování špičáků selat obroušením nebo exstirpací 
s ponecháním hladkého intaktního povrchu se nesmí provádět rutinně, ale pouze v případech, 
jestliže se prokáže poranění struků prasnice nebo uší a ocasů ostatních prasat. Dříve, než se 
přistoupí k těmto zákrokům, musí se přijmout jiná opatření, která brání okusování ocasů a jiným 
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poruchám chování, přičemž se berou v úvahu podmínky prostředí a hustota osazení stáje. 
Z tohoto důvodu se musí změnit nevhodné podmínky prostředí nebo způsob ustájení. Kly kanců 
mohou být zkráceny, je-li to nezbytné pro prevenci poranění ostatních zvířat nebo 
z bezpečnostních důvodů. 

(13) Prasata chovaná venku musí mít možnost úkrytu nebo musí mít k dispozici přístřešek 
k zabezpečení ochrany před nepříznivým počasím. Dále musí být k dispozici nezamrzlé zdroje 
vody. 

(14) Pro ochranu kanců jsou stanoveny následující podmínky: 

a)  kotce pro kance musí být umístěny a konstruovány tak, aby se kanec mohl otáčet a slyšet, 
cítit a vidět jiná prasata; volná podlahová plocha kotce pro dospělého kance musí být 
minimálně 6 m2, 

b)  v případech, kdy se kotce používají také jako místo pro připouštění prasnic, musí být 
podlahová plocha pro dospělého kance minimálně 10 m2 a v kotci nesmí být žádné 
překážky, 

c)  plemenné kance je možné navykat a využívat pro naskočení jiných plemenných kanců při 
odběru semene. 

(15) Pro ochranu prasnic a prasniček jsou stanoveny následující podmínky: 

a)  nové stavby nebo úpravy zařízení pro vazné ustájení prasnic nebo prasniček jsou zakázány; 
použití postrojů pro prasnice a prasničky je zakázáno, 

b)  prasnice a prasničky se během období, které začíná čtyři týdny po zapuštění a končí jeden 
týden před očekávaným porodem, chovají ve skupinách. Kotec, ve kterém je skupina 
chována, musí mít strany delší než 2,8 m. Je-li ve skupině chováno méně než šest zvířat, 
kotec, ve kterém je skupina chována, musí mít strany delší než 2,4 m, 

c)  odchylně od písmene b) mohou být prasnice a prasničky chované v provozech s méně než 
deseti prasnicemi ustájeny během období uvedeného v písmeni b) jednotlivě za 
předpokladu, že se v kotcích mohou snadno otočit, 

d)  prasnice a prasničky musí mít stálý přístup k manipulovatelnému materiálu, který jim 
umožňuje etologické aktivity, 

e)  prasnice a prasničky chované ve skupinách musí být krmeny s využitím systému, který 
zajistí, aby každé jednotlivé zvíře mohlo přijmout dostatečné množství potravy, i když jsou 
přítomni konkurenti soutěžící o potravu, 

f)  za účelem nasycení a uspokojení jejich potřeby žvýkat musí dostávat všechny zaprahlé březí 
prasnice a prasničky dostatečné množství objemného krmiva nebo krmiva s vysokým 
obsahem vlákniny, jakož i energeticky vydatné krmivo, 

g)  musí být přijata opatření minimalizující agresi ve skupinách, 

h)  březí prasnice a prasničky musí být v případě potřeby ošetřeny proti ektoparazitům 
a endoparazitům endoparazitům. Před umístěním do porodního kotce musí být březí 
prasnice a prasničky důkladně očištěny,  

i)  v týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat v dostatečném 
množství vhodnou podestýlku, pokud to umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých 
výkalů používaný v zařízení, 

j)  pro usnadnění spontánního nebo asistovaného porodu musí být za prasnicí nebo prasničkou 
volná plocha, 

k)  porodní kotce, v nichž se prasnice pohybují volně, musí být vybaveny stranovými zábranami 
pro ochranu selat, např. ochrannými mřížemi. 
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(16) Pro ochranu selat jsou stanoveny následující podmínky: 
a) část celkové podlahové plochy, dostatečně velká, aby současně umožnila všem zvířatům 

společně odpočívat, musí být pevná nebo pokrytá rohoží, nebo musí být podestlána slámou 
nebo jiným vhodným materiálem, 

b)   v porodních kotcích musí mít selata dostatečný prostor, aby mohla bez obtíží sát, 

c)  selata nesmějí být odstavena dříve než ve stáří 28 dní, ledaže by jinak byla nepříznivě 
ovlivněna pohoda nebo zdravotní stav matky nebo selete. Selata však mohou být odstavena 
až o sedm dnů dříve, jestliže jsou přemístěna do prostoru, který je před umístěním nové 
skupiny vyprázdněn, důkladně vyčištěn a vydezinfikován a který je oddělen od prostorů, kde 
jsou ustájeny prasnice, aby se minimalizoval přenos nákaz na selata, 

d)  v případě potřeby je zajištěn zdroj tepla, který neškodí prasnici. 

(17) Pro ochranu odstávčat, chovných běhounů a prasat ve výkrmu jsou stanoveny následující 
podmínky: 

a) jsou-li prasata chována ve skupinách, musí se přijmout opatření bránící vzájemným střetům, 
které vybočují z běžného chování, 

b)  prasata musí být chována ve stálých skupinách a mísení s jinými prasaty je třeba omezit na 
minimum. Musí-li být smíšena prasata, která se neznají, je nutno je sloučit v co nejranějším 
věku, nejlépe do jednoho týdne po odstavení. Jsou-li prasata smíšena, měla by mít dostatek 
možností uniknout nebo se ukrýt před jinými prasaty, 

c)  objeví-li se příznaky silných střetů, je třeba ihned vyšetřit příčiny a přijmout vhodná 
opatření, například, je-li to možné, poskytnout jim větší množství slámy nebo jiných 
materiálů k odvedení pozornosti. Ohrožená zvířata nebo výjimečně agresivní zvířata musí 
být ustájena odděleně od skupiny, 

d)  použití uklidňujících léčiv za účelem snazšího mísení zvířat se musí omezit na mimořádné 
podmínky a musí být konzultováno s veterinárním lékařem. 

(18) Ustanovení odstavce 3, odstavce 4 písm. b) až d), odstavce 5 druhé věty, odstavce 15 písm. b) až 
d) se vztahují na nově postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené stavby pro 
prasata a od 1. ledna 2013 se vztahují na všechny stavby pro prasata. 

(19) Další požadavky na prostory pro ustájení prasat jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“. 

18. V § 4 písm. b) se tečka za slovem „častěji“ nahrazuje čárkou a slova „Další požadavky na zařízení 
a vybavení staveb pro ovce a kozy jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,3)“ se zrušují. 

19. V § 4 písmeno e) zní: 

„e) ovce a kozy lze jen výjimečně chovat jednotlivě, ve stájích musejí být plemenice ovcí a koz 
před porodem a plemenice ovcí a koz, které již rodily, ustájeny ve skupinových kotcích, 
pouze v období porodů a kojení mláďat mohou být ustájeny v individuálních kotcích; porody 
na pastvinách mohou probíhat jen u ovcí a koz, které jsou adaptovány na prostředí a místní 
podmínky,“. 

20. V § 4 písm. i) se věta „Pletivo nelze používat k ohrazení pozemků, na nichž ovce rodí; vyhovující 
je kombinace přenosných a pevných ohrazení.“ zrušuje. 

21. Na konci § 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí: 
„k) jsou-li ovce nebo kozy chovány venku v bezpečných extenzivních podmínkách a je-li 

příznivé počasí, provádí se zevrubná kontrola zvířat a zařízení pro chov zvířat nejméně 
jedenkrát týdně. Prohlídky se však musí provádět častěji, je-li pohoda ovcí nebo koz 
ohrožena, a to zejména v době porodů, po ostříhání nebo koupeli, v době zvýšeného 
nebezpečí napadení mouchami nebo predátory a po významných změnách v řízení chovu 
nebo jiných podmínek, 
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l)  biologická potřeba vody je u ovcí a koz kryta každodenně buď tak, že je jim podávána voda 
v dostatečném množství a náležité kvalitě, nebo je jim podáváno krmivo s dostatečným 
obsahem vody. Možná je i kombinace obou způsobů. Pouze krmivo s dostatečným 
množstvím vody nelze podávat u ovcí a koz v laktaci, 

m) podlahová plocha ve stájích pro ovce a kozy musí být minimálně  

1. 0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u bahnic nebo koz, 

2. 0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u jehňat nebo kůzlat, 
3 0,25 m2 na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů nebo kozlů ve skupinovém 

kotci, 

4. 0,30 m2 na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů nebo kozlů v individuálním 
kotci.“. 

22. V § 5 písmena a) až d) znějí: 

„a)  vazná stání mezi jednotlivými koňmi se oddělují stranovými zábranami, 
b)  výška ke stropu ve stáji, kde jsou koně drženi nebo příležitostně uvázáni, musí být 

1,5násobkem hůlkové výšky v kohoutku, ale nejméně 2,20 m; výška stropu se měří od 
úrovně podlahy, na které kůň stojí, ke konstrukci střechy nebo k jinému nejnižšímu 
stavebnímu prvku stáje; dveřní otvory, kudy koně procházejí, musejí mít takový tvar, aby 
jimi koně mohli procházet klidně a bezpečně; volný průchod ve stájových dveřích a dveřích 
boxu musí být minimálně 1,20 x 2,20 m; toto ustanovení se vztahuje od 1. 1. 2012 na nově 
budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje, 

c)  při uvazování koní smí být použita pouze ohlávka nebo nákrční řemen. Toto neplatí při 
příležitostném uvazování. Kůň, který je ustájen ve stání, musí být uvázán tak, aby mohl ležet 
s hlavou položenou na zemi, 

d)  při venkovním chovu delším než 24 hodin nepřetržitě je třeba zajistit na pastvině nebo ve 
výběhu napájecí zařízení a v případě celoročního pastevního odchovu přístřešek, pokud 
koně nemají přímý přístup do stájí,“. 

23.  V § 5 písmeno k) zní: 

„k)  kopyta koní musejí být pravidelně prohlížena. V případě potřeby musí být provedena úprava 
kopyt, aby nedocházelo k přerůstání rohoviny nebo jinému poškození kopyt, kopyta se 
v případě potřeby okovají nebo opatří jinou ochranou,“. 

24.  Na konci § 5 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až q), která znějí: 
„o)  stájové chodby musejí mít minimálně šířku 

1. ve dvouřadých stájích 3 m, 

2. mezi dvěma řadami boxů, nebo řadou boxů a stěnou 3 m, 
3. mezi dvěma řadami boxů, nebo řadou boxů a stěnou, při zasouvacích dveřích boxů 

2,5 m, 

4. mezi dvěma řadami boxů, když jsou koně sedláni ve stáji, 3,5 m; toto ustanovení se 
vztahuje od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné 
stáje, 

p)  podlaha stání musí být v přední třetině vodorovná, v zadní části se sklonem minimálně 1,5 
%, podlahy loží k volnému ustájení a podlaha boxu musí mít minimální sklon 1,5 %; toto 
ustanovení se vztahuje od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé do provozu 
uváděné stáje, 

q)  další požadavky na prostory pro ustájení koní stanoví příloha č. 3 této vyhlášky, která se od 
1. 1. 2012 vztahuje na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje.“. 
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25. § 6 včetně nadpisu zní: 

„§ 6 

Minimální standardy pro ochranu kachen, hus a krůt 

(1) Toto ustanovení se vztahuje na kachny domácí (Anas platyrhynchos), kachny pižmové (Cairina 
moschata) a hybridy kachny pižmové a kachny domácí (dále jen „kachny“), husy domácí (Anser 
anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) a jejich křížence (dále jen „husy“) a krůty 
(Meleagris gallopavo) (dále jen „krůty“). 

(2)  Při provádění prohlídek hejna nebo skupiny kachen, hus nebo krůt nesmí docházet ke 
zbytečnému hluku nebo rušení. Při celkové prohlídce hejna nebo skupiny kachen, hus nebo 
krůt se zvláštní pozornost musí věnovat tělesné kondici, pohybům nebo dalším vzorcům 
chování, dýchání, stavu opeření, očí, kůže, zobáku, končetin, běháků a drápů, přítomnosti 
vnějších parazitů, kvalitě trusu, spotřebě potravy a vody a přírůstkům. 

(3)  Podlaha musí poskytovat dostatečnou plochu k tomu, aby všechny kachny, husy nebo krůty 
mohly odpočívat zároveň, a musí být pokryta vhodnou podestýlkou. Podestýlka musí být 
poskytnuta a udržována, pokud je to možné, v suchém, drolivém stavu, aby se kachny, husy 
nebo krůty mohly udržovat v čistotě. Ty části ustájovacích prostorů, s nimiž kachny, husy nebo 
krůty přicházejí do styku, se důkladně vyčistí a vydezinfikují pokaždé po vyskladnění a před 
dalším naskladněním.  

(4)  Krmné a napájecí zařízení musí být navrženo, zkonstruováno, umístěno, obsluhováno 
a udržováno tak, aby se omezila kontaminace krmiva a vody, aby k nim všechny kachny, husy 
nebo krůty měly dostatečný přístup a aby zařízení fungovalo za všech klimatických podmínek 
a spotřeba vody a krmiva mohla být regulována. 

(5)  V případě volného výběhu musí být zajištěn volně přístupný přístřešek určený k ochraně 
kachen, hus nebo krůt před nepříznivými klimatickými podmínkami. Tento přístřešek musí být 
dostatečně velký, aby pojal všechny husy, kachny nebo krůty najednou, a jeho podlaha musí být 
udržována v suchu. V systémech volného výběhu, v nichž existuje riziko kontaminace půdy 
organismy, které by mohly poškodit zdraví kachen, hus nebo krůt, toto riziko musí být sníženo 
na minimum, například pomocí střídavě používaných uzavřených výběhů. 

(6)  V případě kachen, hus a krůt držených za účelem chovu musí být k dispozici odpovídající počet 
vhodně navržených prostorů pro hnízda odpovídající velikosti nebo musí být umístěno na 
prostor pro hnízda dostatečné množství slámy nebo podobného materiálu. Snášková hnízda 
pro kachny a plochy pro odpočinek pro kachny a husy nesmí být tak vysoko nad podlahou, aby 
zvířatům jejich používání působilo potíže nebo aby pro ně znamenalo riziko poranění. Snášková 
hnízda pro husy musí být umístěna na podlaze. 

(7)  Velikost prostoru pro kachny, husy a krůty musí být taková, aby byly splněny jejich požadavky 
na prostředí, s ohledem na jejich věk, pohlaví, živou hmotnost, zdravotní stav a jejich potřebu 
volnosti pohybu a projevů normálního sociálního chování daného druhu. Velikost skupiny musí 
být taková, aby nevedla k poruchám chování či jiným poruchám nebo poranění. 

(8)  Dospělé krůty se nesmí chovat v klecích, s výjimkou dočasného umístění chovných krůt do 
klecí ve snáškovém období. Perforované podlahy nejsou povoleny s výjimkou prostorů nad 
odtoky v blízkosti napájecích zařízení. 

(9)  Kachny a husy nesmí být nošeny hlavou dolů nebo zdvihány pouze za nohy, musí být 
podepírány rukou umístěnou pod jejich tělem a paží kolem jejich těla tak, aby křídla zůstala 
u těla. Těžší kusy musí být nošeny jednotlivě. Krůty nesmí být zdvihány pouze za jednu nohu. 
Pokud jsou krůty nošeny, musí být nošeny jednotlivě, za pomoci metod odpovídajících jejich 
velikosti a hmotnosti. Malé krůty musí být drženy za obě nohy nebo musí být opřeny o paži 
a tělo osoby provádějící odchyt. Větší krůty musí být nošeny za jednu nohu a úhlopříčně 
položené křídlo. 
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(10)  Nejpozději do 21 dnů věku kachen, hus nebo krůt musí být světelný režim takový, aby 
předcházel vzniku zdravotních problémů a problémů chování. Musí se dodržovat 24hodinový 
cyklus s nepřerušovanými periodami tmy, tvořícími přibližně jednu třetinu dne. 

(11)  Ze živých kachen a hus se nesmí vyškubávat nezralé peří, včetně prachového peří.“. 
26.  V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „v obohacených klecích“ a slova „nebo 8 st.“ zrušují. 

27.  V § 7 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Ventilace, krmná technologie nebo jiná zařízení 
musí být konstruována, umístěna a provozována tak, aby při tom vznikal co nejmenší hluk. 
Totéž platí i pro jejich údržbu.“. 

28.  V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Trus je třeba odstraňovat tak často, jak je nutné 
podle použité technologie.“. 

29.  V § 7 se odstavec 9 zrušuje. 

30.  V § 8 odst. 1 písm. a) se za slova „10 cm“ vkládají slova „délky krmného prostoru“ a za slova 
„4 cm“ se vkládají slova „délky krmného prostoru“. 

31.  V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „2,5 cm“ vkládají slova „délky napájecího prostoru“ a za slova 
„1 cm“ se vkládají slova „délky napájecího prostoru“. 

32.  V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „napájecí místa připojena napevno“ nahrazují slovy „instalována 
napájecí zařízení“. 

33.  V § 9 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „pro každou nosnici“. 

34.  V § 9 odst. 1 písm. b) se tečka za slovem „omezení“ nahrazuje čárkou a slova „Jeho délka“ se 
nahrazují slovy „ ; délka krmného prostoru“. 

35.  V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „napájecí místa připojena napevno“ nahrazují slovy „instalována 
napájecí zařízení“. 

36.  V § 9 odst. 1 písm. d) se tečka za slovy „než 35 cm“ nahrazuje čárkou a slova „Výjimku 
z tohoto ustanovení mají pouze podniky uvedené na seznamu s povoleným přechodným 
obdobím dle § 29a odst. 2 zákona, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky,“ se zrušují. 

37.  V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3)  Žádné klece uvedené v odstavci 1 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu.“. 

38.  V § 10 písm. a) bodě 3 se slovo „materiál“ nahrazuje slovem „stelivo“. 
39.  V § 10 písm. b) se tečka za slovem „omezení“ nahrazuje čárkou a slova „Jeho délka“ se 

nahrazují slovy „ ; délka krmného prostoru“. 

40.  § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní: 

„§ 11 
Požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso, obsah 
záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou 
chovatelé povinni poskytovat osobě uvedené v § 20 písm. s) zákona 

(1) Při chovu kuřat chovaných na maso musí být napáječky umístěny a udržovány tak, aby se 
minimalizovalo rozlití. Krmivo musí být kuřatům chovaným na maso dostupné buď nepřetržitě 
nebo dávkovaně a nesmí jim být odebráno dříve než 12 hodin před předpokládaným časem 
porážky.  

(2) Všechna kuřata chovaná na maso musí mít stále přístup k suché a na povrchu kypré podestýlce. 
(3)  Při chovu kuřat chovaných na maso musí být větrání dostatečné, aby se zamezilo jejich 

přehřátí, a v případě potřeby se spojuje se systémy vytápění, aby se odstranila nadměrná 
vlhkost. 

(4)  Při chovu kuřat chovaných na maso musí být hladina hluku snížena na minimum. Ventilátory, 
krmná zařízení a ostatní vybavení musí být konstruovány, umístěny, provozovány a udržovány 
tak, aby působily co možná nejméně hluku. 
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(5)  Při chovu kuřat chovaných na maso musí mít všechny budovy, ve kterých jsou chována kuřata 
chovaná na maso, osvětlení o intenzitě alespoň 20 luxů během dob osvětlení, které se měří na 
úrovni očí kuřete chovaného na maso a které ozařuje přinejmenším 80 % užitné plochy. 
Dočasné snížení intenzity osvětlení je možné, pokud je to nezbytné na základě doporučení 
veterinárního lékaře. Do sedmi dnů od ustájení kuřat chovaných na maso až do tří dnů před 
stanoveným časem porážky musí osvětlení odpovídat čtyřiadvacetihodinovému rytmu 
a zahrnovat doby tmy s celkovým trváním alespoň 6 hodin, přičemž musí být zajištěna alespoň 
jedna nepřetržitá doba tmy trvající alespoň 4 hodiny, vyjma dob, kdy je osvětlení tlumené. 

(6)  Všechna kuřata chovaná na maso musí být alespoň dvakrát denně kontrolována. Zvláštní 
pozornost musí být věnována znakům, které svědčí o snížené úrovni pohody zvířat nebo zdraví 
zvířat. Kuřata chovaná na maso s vážnými zraněními nebo se zjevnými příznaky zdravotních 
potíží, jako například kuřata chovaná na maso s obtížemi při chůzi, se závažnými případy 
patologického obsahu tekutin v tělní dutině nebo závažnými znetvořeními, a kuřata chovaná na 
maso, která pravděpodobně trpí, musí být vhodně ošetřena nebo bezodkladně poražena. 
Veterinární lékař musí být kontaktován, kdykoliv to zdravotní stav kuřat chovaných na maso 
vyžaduje. 

(7)  Části budov, vybavení nebo přístrojů, které jsou ve styku s kuřaty chovanými na maso, musí 
být důkladně očištěny a vydezinfikovány vždy po provedení konečné depopulace, a to před 
umístěním nového hejna do haly. Veškeré stelivo musí být po konečné depopulaci haly 
odstraněno a očištěná a vydezinfikovaná hala musí být opatřena čistým stelivem. 

(8)  Chovatel vede pro každou halu v hospodářství záznamy stanovené jiným právním předpisem5). 

(9)  Obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat za každé jednotlivé 
hejno kuřat chovaných na maso osobě uvedené v § 20 písm. s) zákona: 

a) počet kuřat chovaných na maso v hejnu kuřat chovaných na maso na počátku výkrmu, 

b)  využitelná plocha v m2, 
c)  hybrid nebo plemeno kuřat chovaných na maso, jsou-li známy, 

d)  počet dní výkrmu kuřat chovaných na maso, tedy délka výkrmového turnusu, 

e)  počet kuřat chovaných na maso odeslaných na porážku, tedy počet kuřat chovaných na 
maso, která zůstala v hejnu kuřat chovaných na maso po odebrání kuřat chovaných na 
maso určených k prodeji nebo po provedené brakaci, kterou se rozumí usmrcování 
nemocných nebo zraněných kuřat chovaných na maso, 

f)  denní míra úmrtnosti hejna a kumulativní denní míra úmrtnosti hejna, 

g)  počet kuřat chovaných na maso uhynulých během přepravy na jatka, 

h)  výsledky postmortálního vyšetření na jatkách podle § 11a odst. 6 a 7. 
5) § 64a a 64b vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence 

a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.“. 

41.  Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí: 

„§ 11a 

Požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky na 
chov kuřat chovaných na maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2 

(1)  Při chovu kuřat chovaných na maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2 vlastník nebo držitel 
v hale vede a uchovává k případnému předložení soubornou dokumentaci s podrobným 
popisem produkčních systémů. Tato dokumentace zahrnuje především podrobné technické 
údaje o hale a jejím vybavení, zejména: 
a)  plán haly včetně rozměrů ploch, na kterých jsou chována kuřata chovaná na maso, 

b)  větrací systém a případně chladicí a tepelný systém, a to včetně jejich umístění, plán 
větrání s přesnými údaji o parametrech cílové kvality vzduchu, jako jsou proudění 
vzduchu, rychlost vzduchu a teplota, 
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c)  systémy pro krmení a napájení a jejich umístění, 
d)  poplašné systémy a nouzové systémy pro případ výpadku jakéhokoli automatizovaného 

nebo mechanického vybavení nezbytného pro zdraví a pohodu zvířat, 

e)  druh podlahové krytiny a běžně používané stelivo. 
(2)  Dokumentace uvedená v odstavci 1 musí být na požádání předložena příslušnému orgánu 

ochrany zvířat a musí být průběžně aktualizována. Zaznamenávají se zejména technické 
kontroly větracího systému a poplašného systému. Vlastník nebo chovatel musí neprodleně 
oznámit příslušnému orgánu ochrany zvířat případné změny v dané hale, změny vybavení nebo 
postupů, které mohou ovlivnit pohodu kuřat chovaných na maso. 

(3) Vlastník nebo chovatel, kromě požadavků stanovených v § 11, musí zajistit, aby každá hala 
v hospodářství byla vybavena větracím systémem a případně vytápěcím a chladicím systémem, 
které jsou projektovány, zkonstruovány a provozovány tak, aby 

a) koncentrace amoniaku (NH3) nepřekročila 20 ppm a koncentrace oxidu uhličitého (CO2) 
nepřekročila 3 000 ppm, přičemž měření se provádí na úrovni hlav kuřat chovaných na 
maso, 

b)  vnitřní teplota nepřesáhla vnější teplotu o více než 3 °C, pokud tato vnější teplota ve 
stínu překračuje 30 °C, 

c)  průměrná relativní vlhkost naměřená v hale hospodářství v průběhu 48 hodin 
nepřekročila 70 %, pokud je venkovní teplota nižší než 10 °C. 

(3) Je-li hustota osazení vyšší než 33 kg/m2, v doprovodné dokumentaci k hejnu kuřat chovaných 
na maso odesílané na jatka spolu s příslušným hejnem se uvedou údaje o denní míře úmrtnosti 
a kumulativní denní míře úmrtnosti vypočítané vlastníkem nebo chovatelem a údaje o hybridu 
nebo plemeni kuřat. Denní mírou úmrtnosti se rozumí počet kuřat chovaných na maso, která 
uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat chovaných na maso, která byla brakována 
z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat chovaných na maso, 
která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100. Kumulativní denní mírou úmrtnosti 
se rozumí součet denních měr úmrtnosti. 

(5)  Pod dohledem úředního veterinárního lékaře se údaje uvedené v odstavci 4, jakož i počet kuřat 
chovaných na maso, která byla při příjezdu mrtvá, zaznamenají s uvedením hospodářství a haly 
v hospodářství. Věrohodnost údajů a kumulativní denní míry úmrtnosti se ověří s ohledem na 
počet poražených kuřat chovaných na maso a na počet kuřat chovaných na maso, která byla 
při příjezdu na jatka mrtvá. 

(6)  Úřední veterinární lékař vyhodnotí v rámci kontrol uskutečňovaných podle nařízení (ES) 
č. 854/2004 výsledky postmortálního vyšetření, aby zjistil další možné známky nedostatečné 
pohody zvířat v hospodářství nebo v hale v hospodářství původu, jako jsou například 
abnormální míra kontaktní dermatitidy, parazitární onemocnění a systémová onemocnění. 

(7)  Odpovídá-li míra úmrtnosti uvedená v odstavci 4 či výsledky postmortálního vyšetření 
uvedeného v odstavci 6 nedostatečné pohodě zvířat, úřední veterinární lékař oznámí příslušné 
údaje vlastníkovi nebo chovateli zvířat a místně příslušnému orgánu veterinární správy. 

§ 11b 

Kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, která překračuje hustotu 39 kg/m2, a to 
maximálně o 3 kg/m2 

(1)  Kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, která překračuje hustotu 39 kg/m2, a to 
maximálně o 3 kg/m2, jsou následující: 

a) sledování daného hospodářství prováděné příslušným orgánem ochrany zvířat během 
posledních 2 let neodhalilo žádné nedostatky, pokud jde o požadavky stanovené 
právními předpisy upravujícími ochranu a chov kuřat chovaných na maso6), 
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b)  sledování vlastníkem nebo držitelem hospodářství se provádí za použití příruček 
osvědčených řídicích postupů, které obsahují pokyny k dodržení právních předpisů 
upravujících ochranu a chov kuřat chovaných na maso6), 

c)  u nejméně sedmi po sobě následujících kontrolovaných hejn v hale byla kumulativní 
denní úmrtnost nižší než 1 % + 0,06 % vynásobeno věkem poraženého hejna vyčísleným 
ve dnech. 

(2)  Pokud příslušný orgán ochrany zvířat neprováděl během posledních dvou let v daném 
hospodářství sledování, musí být provedeno alespoň jedno sledování s cílem ověřit, zda byl 
splněn požadavek podle odstavce 1 písmene a). 

(3) Odchylně od odstavce 1 písm. c) může příslušný orgán rozhodnout o zvýšení hustoty osazení, 
poskytl-li vlastník či držitel dostatečné vysvětlení k výjimečné povaze vyšší kumulativní denní míry 
úmrtnosti nebo prokázal-li, že není v jeho možnostech ovlivnit její příčiny. 

§ 11c 

Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení 
o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso 

(1)  Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti 
k péči o kuřata chovaná na maso organizuje střední nebo vysoká škola s akreditovaným 
studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství nebo právnická osoba, která se 
zabývá chovem kuřat chovaných na maso nebo sdružuje osoby, které chovají kuřata chovaná 
na maso (dále jen „školicí pracoviště“). Školicí pracoviště musí mít v předmětu činnosti 
vzdělávání a dále musí mít odborné a technické předpoklady pro zajištění teoretické výuky. 
Seznam školicích pracovišť zveřejňuje Ministerstvo zemědělství způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

(2)  Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových 
hodin teoretické výuky. Délka výukové hodiny je 45 minut. 

(3)  Obsahem kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso jsou aspekty pohody 
a ochrany kuřat chovaných na maso, zejména 

a)  právní předpisy upravující ochranu a chov kuřat chovaných na maso6), 
b)  fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu, 

c)  praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso a jejich chytání, 
nakládání a přepravy, 

d)  rozpoznání zdravého kuřete chovaného na maso a jeho onemocnění, poskytování první 
pomoci kuřatům chovaným na maso, 

e)  péče o kuřata chovaná na maso v mimořádných situacích, utracení a porážka 
v mimořádných situacích, 

f)  preventivní opatření pro biologickou bezpečnost. 

(4)  Lektor v kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso musí mít a prokázat 
a)  odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany 

zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona minimálně po dobu 3 let, nebo 

b)  minimálně 5 let praxe v chovu kuřat chovaných na maso a že se prokazatelně seznámil 
s metodami chovu kuřat chovaných na maso a s podmínkami jejich ochrany, nebo 

c)  vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo veterinárního směru nebo minimálně 5 let 
praxe ve funkci u itele chovatelských nebo veterinárních p edm t .

(5)  Na závěr kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso se k ověření získaných 
odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje Ministerstvo 
zemědělství. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď 
hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent 
z celkového počtu bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl. 
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(6)  Hodnocení zkoušky provádí tříčlenná zkušební komise složená z lektorů a zaměstnance 
Ministerstva zemědělství. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec Ministerstva 
zemědělství. 

(7)  O průběhu kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso a o průběhu a výsledku 
zkoušky vyhotoví školicí pracoviště protokol, ve kterém uvede datum a místo konání kurzu 
a zkoušky, jméno, popřípadě jména, a příjmení lektorů, jméno, popřípadě jména, a příjmení 
členů zkušební komise, identifikační údaje účastníků odborného kurzu a výsledky jejich 
hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise a zástupce školicího 
pracoviště. 

(8)  Účastníkovi kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso, který u zkoušky uspěl, 
vydá Ministerstvo zemědělství osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, které 
potvrzuje absolvování kurzu. Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso je 
uveden v příloze č. 4 této vyhlášky. 

(9)  Účastník kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso, který u zkoušky neuspěl, 
může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne neúspěšného pokusu zkoušku 
složit. Účastník kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso může opakovat 
zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po 
neúspěšném pokusu zkoušku složit. Opakovaná zkouška probíhá stejným způsobem jako první 
zkouška. 

(10) Účastník kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso, který u zkoušky neuspěl 
a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že 
u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu kurz odborné přípravy k péči o kuřata 
chovaná na maso. 

6) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných 
na maso.“. 

42.  V § 14 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11. 
43.  V § 14 se odstavec 7 zrušuje. Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10. 

44.  Příloha se zrušuje. 

45.  Přílohy č. 1 až 4 znějí: 
(Přílohy 1 – 4 jsou uvedeny na následujících stránkách odděleně podle komodit) 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 208/2004 Sb. 
 
Další požadavky na prostory pro ustájení skotu 

1. Krávy – minimální rozměry vázaného stání  
Živá hmotnost  

v kg 
Šířka stání v mm 

Délka krátkého 
stání v mm 

Délka středního 
stání v mm 

Délka dlouhého 
stání v mm 

do 550 1 120 1 830 2 210 2 390 

550 až 650 1 150 1 900 2 300 2 480 

nad 650 1 180 1 960 2 360 2 560 

 
 
 

2. Minimální rozměry při volně ustájeném skotu  

Šířka pohybových 
chodeb v mm 

Rozměry boxových loží  
v mm 

Rozměty 
kombiboxu  

v mm 

Délka 
Kategorie 

Box (kotec) – 
plocha lehárny 
v m2/kus nebo 
živá hmotnost Jedno-

směrné 
Obou-

směrné Jedna 
řada 

Protilehlé 
řady 

Šířka Délka Šířka 

Krávy 5,00 / kus 2 300 2 050 1 100 1 750 1 100 

Porodní 
kotec pro 
volné telení 

9,00 / kus 
850 1 600 

   

Jalovice 0,90 / 100 kg ž. hm. 850 1 600 

Výkrm býků 
stlané 

0,90 / 100 kg ž. hm. 

Výkrm býků 
celoroštové 

0,45 / 100 kg ž. hm. 

1 1002) 2 1002) 

1 900 až 2 
3001) 

1 700 až 2 
0501) 

800 až 
1 1001) 

 

Poznámka: 
1)  Podle hmotnosti od 200 kg. 
2)  Pohybová chodba musí být minimálně stejně široká jako vstupní a výstupní otvor ze stáje. 
   Při počtu hospodářských zvířat více než 25 kusů ve skupině je nutno rozměry zvětšit minimálně o 30 %. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 208/2004 Sb. 
 
Další požadavky na prostory pro ustájení prasat 

1. Světlá šířka přeháněcích uliček pro prasata  
Kategorie Minimální šířka uličky v mm 

Prasnice a prasničky 800 

Dochov selat – ustájení v kotcích 650 

Dochov selat – ustájení ve vícepodlažních bateriích klecí 800 

Výkrm prasat 650 

Kanci 950 

Poznámka: 
Světlou šířkou se rozumí rozměr mezi okraji přesahujících dílů hrazení do uličky (sloupky, koryta). 
 
 

 

2. Rozměry průlezů pro prasata  
 Minimální rozměr v mm 

Šířka 600 

Výška 900 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 208/2004 Sb. 
 
Další požadavky na prostory pro ustájení koní 

1. Minimální rozměry stání pro koně  
Ustájení Krmné místo při volném ustájení 

Hůlková výška 
koně 

v kohoutku 
v m Délka v m Šířka v m 

Výška přepážky 
v m 

(bez příp. mříže) 
Délka v m Šířka v m 

 0,85 1,50 1,00 0,80 1,40 0,50 

0,86 až 1,07 1,80 1,15 0,95 1,75 0,50 

1,08 až 1,30 2,15 1,40 1,15 2,10 0,55 

1,31 až 1,40 2,35 1,50 1,25 2,30 0,60 

1,41 až 1,48 2,45 1,60 1,30 2,40 0,65 

1,49 až 1,60 2,65 1,75 1,40 2,60 0,70 

1,61 až 1,70 2,85 1,85 1,50 2,75 0,75 

1,71 3,00 2,00 1,60 2,90 0,80 

 
 

2. Minimální prostor v boxu pro koně  

Individuální ustájení 
Box pro hříbata 

a box pro klisnu s hříbětem2)   Hůlková výška koně 
v kohoutku 

v m 
Plocha1) v m2 

Nejkratší strana 
v m 

Plocha v m2 
Nejkratší strana 

v m 

 0,85 3,00 1,50 3,50 1,60 

0,86 až 1,07 4,00 1,60 4,50 1,90 

1,08 až 1,30 5,00 1,90 6,50 2,30 

1,31 až 1,40 6,00 2,10 7,50 2,50 

1,41 až 1,48 7,00 2,20 8,50 2,60 

1,49 až 1,60 8,00 2,35 10,00 2,80 

1,61 až 1,70 9,00 2,50 11,00 3,00 

1,71 10,00 2,70 13,00 3,20 

Poznámky: 
1)  Při krátkodobém ustájení smí být plocha zmenšena na 85 % udaných rozměrů. 
2)  Klisna s hříbětem mohou být drženi v tomto společném prostoru do šesti měsíců stáří hříběte. Poté musejí být ustájeni 
   v prostoru, který odpovídá ustájení ve skupině. 
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3. Minimální prostor prostor pro jednoho koně při chovu ve skupině  

 
Skupinový box 
- plocha v m2 

Hala k odpočinku1) 
- plocha v m2 

Dospělí koně nad 24 měsíců 
100 % plochy pro dospělého  

koně podle bodu 2 
80 % plochy pro dospělého  

koně podle bodu 2 

Mladí koně 13 až 24 měsíců 
75 % plochy podle 

předpokládané velikosti 
dospělého koně podle bodu 2 

60 % plochy podle 
předpokládané velikosti 

dospělého koně podle bodu 2 

Mladí koně 6 až 12 měsíců 
50 % plochy podle 

předpokládané velikosti 
dospělého koně podle bodu 2 

40 % plochy podle 
předpokládané velikosti 

dospělého koně podle bodu 2 

Poznámky: 
1)  Znamená prostor dostupný pro ulehnutí. Zařízení ke krmení nesmějí být započítána do prostoru k ulehnutí. Pokud koně 
   mají možnost volného pohybu v hale a jsou zde krmeni, platí stejné podmínky o prostoru jako v případě skupinového 
   boxu. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 208/2004 Sb. 
 
 

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Ministerstvo zemědělství 

vydává 
 

Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso 
podle § 12d odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Evidenční číslo osvědčení                            ………….………………………………………………… 

 

 

Titul, jméno, popřípadě jména a příjmení     ……………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Datum a místo narození                              …………………………………………………………… 

 

 

Název a adresa školicího pracoviště             …………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Datum úspěšného složení zkoušky              ……………………………………………………………. 

 

 
 

Podpis zaměstnance Ministerstva zemědělství 
a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství 
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Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

 
 

Ministr:  

Ing. Šebesta v. r. 
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B) Nová opatření PGRLF, a.s.: 
- program „Provoz“,(podpora ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů a zajištění 

provozních úvěrů) 

- program „Zpracovatel – provoz“, (podpora ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů 
a zajištění provozních úvěrů) 

- program „Podpora krátkodobého financování“, (podpora ve formě dotace části úroků 
a podpora ve formě zajištění – možný i odkup pohledávek respektive úrokové zatížení s odkupem 
pohledávek spojené), 

- změna programu „Zemědělec“ 

                -  od 10. 3. 2009 – zvýšení dotace úroků z úvěrů ze 3% na 4% 
                  -  zvýhodnění i pro mladé právnické osoby + 1% 

                      -  podpora je určena i velkým podnikům ve smyslu příslušné definice.  

- program „Poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí 
sadebního materiálu lesních dřevin“ (částečná podpora na prokazatelně 
vynaložené pojistné). 

Podmínkou pro získání finančních podpor pojištění v roce 2010 je mimo jiné splnění požadavků 
uvedených v Zásadách pro poskytování finanční podpor pojištění: 

Žadatelem o podporu může být pouze takový subjekt, který splňuje tato kritéria: 

 
a) je podnikatelem podnikajícím v zemědělské výrobě podle § 2 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb., 

b) je malým nebo středním podnikem – tj. podnikem, který zaměstnává méně než 250 osob 
a ročním obratem méně než je korunový (Kč) ekvivalent 50 mil. eur nebo jehož bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje korunový (Kč) ekvivalent částky 43 mil. eur. 

c) je zemědělským prvovýrobcem, 

d) v době podání žádosti musí příjmy Žadatele ze zemědělské výroby z činnosti v oblasti zpracování 
produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a další plnění stanovených ve 
Výkladovém listu k Zásadám pro poskytování finančních podpor pojištění PGRLF, a.s. tvořit 
alespoň 25 % celkových příjmů Žadatele. 
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VÝVOJ STAVŮ DRŮBEŽE V ČESKÉ REPUBLICE          
V roce 2008 se zvýšily stavy drůbeže k 1. 4. proti roku 2007 o 11 % (Soupis hospodářských zvířat) 
vlivem zvyšujících se cen a realizací poptávky z domácích zdrojů. Nejvyšší nárůst byl u kuřat na 
výkrm, které tvoří převážnou část produkce. Vysoký nárůst byl zaznamenán u kachen i když na stavu 
drůbeže celkem kachny nemají vzhledem k malému počtu tak velký vliv. 

V roce 2009 podle výše uvedeného soupisu stavy drůbeže proti roku 2008 poklesly o cca 3 %. 
Důvodem je pokles poptávky na tuzemském trhu. 

V roce 2010 (k 1. 4.) pokračuje pokles stavů drůbeže o 6,3 %. Na rozdíl od roku 2008 výrazně 
poklesl stav kachen (o 20 %) a stav krůt (o 21,3 %). Tyto poměrně velké poklesy nemají na celkový 
pokles takový vliv vzhledem k malému počtu kusů. 
  
Vývoj stavů jednotlivých kategorií drůbeže v ČR  (v tis. ks) 

 

Rok 
Kuřata na 

chov 
Kuřata na 

výkrm 
Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Drůbež 

celkem 
2001 4 993 15 594 6 999 160 29 289 799 28 865 
2002 5 194 16 564 6 838 158 28 279 887 29 947 
2003* 5 964 12 422 7 044 187 34 532 670 26 873 
2004* 3 663 14 166 6 394 142 32 258 837 25 494 
2005* 3 706 14 322 5 941 134 33 420 816 25 372 
2006* 3 608 14 670 6 316 175 17 494 456 25 736 
2007* 2 813 14 310 6 288 188 16 410 566 24 592 
2008* 3 465 16 183 6 309 149 19 496 697 27 317 
2009* 3 003 15 868 6 464 153 21 504 478 26 491 
2010* 2 755 14 884 6 216 187 19 402 376 24 838 

Pramen: ČSÚ- Soupis hospodářských zvířat  
Pozn.: * Soupis hospodářských zvířat k 1. 4., před tím byl k 1. 3.   
 
Soupis hospodářských zvířat od roku 2002 doznal metodické změny, díky kterým nové údaje nejsou 
srovnatelné s předchozí časovou řadou. Publikované výsledky za Českou republiku jsou bez 
doodhadů počtu zvířat za tzv. podlimitní jednotky („hobby aktivity“ obyvatelstva).  

Stavy slepic s dopočtem domácích hospodářství jsou publikovány pouze jedenkrát ročně ve výkazu 
Výsledky chovu drůbeže ČSÚ. V roce 2008 se stavy slepic mírně zvýšily v zemědělském sektoru 
a i celkem. Stavy slepic celkem se zvýšily pouze o 1 %, což by se dalo považovat za stagnaci. V roce 
2009 ke konci roku klesly stavy slepic v zemědělském sektoru proti roku 2008 o 5 %, pokles stavů 
v domácím hospodářství byl 1,1 % a u slepic celkem o 3,3 %. 
  
Stavy slepic po dopočtu domácích hospodářství  obyvatelstva v ČR 

 
Rok Zemědělský sektor Domácí hospodářství Celkem 
2002   12 111 096 
2003 6 754 852 4 961 280 11 716 132 
2004 6 344 869 4 767 869 11 112 349 
2005 5 539 143 4 378 116 9 917 259 
2006 5 426 940 4 961 646 10 388 586 
2007 5 749 022 4 912 030 10 661 052 
2008 6 044 670 4 746 182 10 790 852 
2009 5 744 053 4 698 720 10 442 773 

Pramen: Výsledky chovu drůbeže ČSÚ k 31. 12. daného roku 
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VÝVOJ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU          
V roce 2009 poklesla produkce drůbežího masa o 4,3 % a spotřeba tohoto druhu masa téměř 
stagnovala. Rozdíl byl  řešen dovozy, které byly na nejvyšší úrovni od roku 1998. I když poptávka po 
tomto druhu masa klesá, tak díky jeho cenovým relacím i snadné kuchyňské úpravě se řadí na přední 
místo ve spotřebním koši. V roce 2010 se předpokládá, že produkce by se měla snížit pouze o 1 %, 
pokles by měl být i u spotřeby o 1,7 % a dovozy by se měly pohybovat kolem 100 tis. tun ž. hm. 
     
Bilance výroby a spotřeby drůbežího masa  (tis. t ž. hm.) 

 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Počáteční zásoba 6,4 7,7 7,7 12,4 10,6 7,4 7,9 8,9 
Produkce 304,0 310,0 321,7 305,5 289,6 282,5 270,5 268,0 
Dovoz 43,5 72,4 74,5 80,1 70,8 87,5 108,4 101,1 
Domácí spotřeba 329*,0 349,5 355,0 359,5 340,9 339,1 343,5 338,0 
Vývoz 17,2 32,9 36,5 27,9 28,6 30,4 34,4 30,0 
Konečná zásoba 7,7 7,7 12,4 10,6 7,4 7,9 8,9 10,0 
Podíl dovoz/ 
spotřeba (%) 

13,2 20,7 20,9 22,3 21,1 25,8 31,5 29,9 

Pramen:Rezortní statistika MZe,Celní statistika, VÚZE (od 1.7. 2008 ÚZEI) a MZe ČR 
Pozn. * odhad 
 

               

SPOTŘEBA MASA NA OBYVATELE          
V roce 2005 došlo k rekordnímu zvýšení spotřeby drůbežího masa na 26,1 kg/obyv/rok a vše 
nasvědčuje tomu, že je to pro tuzemské spotřebitele nejvyšší hranice. Pro srovnání se spotřeba 
drůbežího masa v průměru zemí EU se pohybuje na cca 23 kg/obyv./rok. 

V roce 2006 byla spotřeba tohoto druhu masa na úrovni 25,9 kg/obyv/rok, což  znamenalo její 
stagnaci. 

V roce 2007 došlo proti minulým letům ke snížení spotřeby a to o 4,0 % na 24,9 kg/obyv/rok (ČSÚ). 
Důvodem byla pravděpodobně  doznívající obava z ptačí chřipky. 

V roce 2008 byla spotřeba na úrovni 25,0 Kg/obyv/rok. 

V roce 2009 by se měla spotřeba ustálit na 24,9 Kg/obyv/rok (odhad).  

V roce 2010 se předpokládá mírný pokles spotřeby drůbežího masa o 1,7 % na úroveň 
24,5 kg/obyv/rok a očekáváme, že se tato úroveň spotřeby nebude v budoucnu výrazně měnit. 
      
Spotřeba nejdůležitějších druhů masa na obyvatele a rok (kg) 

 
 1975 1985 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Maso celkem 86,6 89,3 82,0 79,4 80,5 81,4 80,6 81,5 80,4 
Z toho:          
Hovězí 28,7 29,5 18,5 12,3 10,3 9,9 10,4 10,8 10,1 
Telecí 1,3 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vepřové 42,3 43,9 46,2 40,9 41,1 41,5 40,7 42,0 41,3 
Skopové,kozí, koňské    0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 
Drůbež 9,6 10,6 13,0 22,3 25,3 26,1 25,9 24,9 25,0 
Zvěřina    0,6 0,6 0,5 0,8 1,1 
Králíci    

0,4 
3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 

Ryby 6,6 5,6 4,9 5,4 5,5 5,8 5,6 5,8 5,9 
Pramen: ČSÚ  Ročenky, Spotřeba potravin,  
Pozn: Ryby nejsou započteny v údaji maso celkem.  
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ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL          
V roce 2009 se vlivem nižší poptávky a nízkých cen zemědělských výrobců snížil nákup drůbeže 
celkem o 3,7 % proti stejnému období roku 2008. Obdobně se snížil i nákup kuřat (o 3,6 %), které 
tvoří převážnou část nákupu drůbeže celkem. 

V roce 2010 za první čtvrtletí proti stejnému období minulého roku dokonce stouply nákupy drůbeže 
celkem o 0,7 %, i když se pro srovnání jedná o relativně malé množství. 
     
Vývoj nákupu drůbeže celkem  (v tunách ž. hm.) 

 
Období 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leden 12 794 9 421   14 329   13 140 14 683 16 927 19 373 21 628 24 117 26 831
Únor 10 011 9 008   12 656   11 934 12 037 14 966 19 690 20 783 19 473 21 583
Březen 11 453 9 386   12 417   11 523 11 975 17 176 21 594 22 058 21 194 24 719
1. Q 34 258 27 815 39 399 36 597 38 695 49 069 60 657 64 469 64 784 73 133
Duben 11 278 9 168   12 560   13 185 14 895 17 737 20 320 20 164 21 448 24 740
Květen 10 413 11 174   15 274   13 997 13 512 17 163 20 415 22 807 23 198 26 267
Červen 11 041 12 884   15 264   12 325 13 856 18 612 21 962 22 634 23 164 24 181
2. Q 32 732 33 470 43 098 39 507 42 263 53 512 62 697 65 605 67 810 75 188
Červenec 8 319 9 865   10 794   12 909 14 671 18 586 19 540 20 288 21 911 26 524
Srpen 9 252 11 473   14 944   12 552 12 610 17 870 20 746 22 837 25 216 25 679
Září 9 572 11 391   13 552   13 124 14 737 20 006 20 084 21 972 22 209 27 281
3. Q 27 143 32 729 39 290 38 585 42 018 56 462 60 370 65 097 69 336 76 484
Říjen 9 353 16 645   14 162   15 515 14 860 19 250 19 937 24 845 27 650 27 211
Listopad 10 928 13 875   13 613   13 303 12 980 19 670 22 457 23 233 25 082 23 809
Prosinec 10 032 12 075   10 888   11 170 13 327 20 913 21 795 21 705 22 366 20 742
4. Q 30 313 37 592 38 663 39 988  41 167 59 833 64 189 69 783 75 098 71 762
Rok 
celkem 

124 446 131 606 160 450 154 677 164 143 218 876 247 952 264 954 277 028 296 567

Pramen: SDP Praha a od r. 1998 rezortní statistika MZe ČR  
  
Vývoj nákupu drůbeže celkem – pokračování tabulky (v tunách ž. hm.) 

 
Období 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Leden 25 242 24 484 24 168 25 717 22 693 23 772 19 748 18 559 
Únor 19 600 21 643 22 411 21 421 20 884 19 754 17 634 17 414 
Březen 22 627 24 822 25 642 26 660 21 661 22 052  20 941 22 774 
1. Q 67 469 70 949 72 221 73 798 65 238 65 578 58 323 58 747 
Duben 24 481 24 388 25 879 22 948 22 239 24 939 23 322 21 994 
Květen 23 814 24 541 25 565 24 810 24 865 23 085 21 156  
Červen 23 776 24 983 26 906 24 613 21 932 23 442 23 441  
2. Q 72 071 73 912 78 350 72 371 69 036 71 466 67 919  
Červenec 24 868 22 244 23 171 23 228 23 096 24 499 23 478  
Srpen 22 066 25 358 27 430 26 532 24 382 21 937 21 952  
Září 25 285 23 972 24 609 23 847 23 362 22 534 23 152  
3. Q 72 219 71 574 75 210 73 607 70 840 68 970 68 582  
Říjen 25 494 24 446 24 661 25 775 26 748 24 396 22 954  
Listopad 22 895 24 375 26 095 22 625 24 206 20 147 21 819  
Prosinec 23 860 24 459 25 153 21 283 19 477 19 943 20 899  
4. Q 72 249 73 280 75 909 69 683 70 431 64 486 65 673  
Rok 
celkem 

284 008 289 715 301 690 289 459 275 545 270 500 260 497  

Pramen: Rezortní statistika MZe  
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Vývoj nákupu kuřat  (v tunách ž. hm.) 

 
 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok celkem 
1993 28 076 23 114 20 934 26 183 98 307 
1994 24 045 25 366 27 255 34 056 110 722 
1995 33 771 34 057 32 104 32 922 132 854 
1996 31 316 32 613 34 371 36 097 134 397 
1997 33 857 34 424 35 466 35 869 139 615 
1998 42 384 44 518 47 948 51 884 186 734 
1999 51 878 52 571 51 328 55 809 211 589 
2000 57 438 55 987 56 446 60 726 230 597 
2001 56 041 58 243 59 850 65 581 239 715 
2002 63 801 63 677 66 694 63 559 257 731 
2003 58 557 60 748 62 356 63 935 245 596 
2004 62 210 65 379 63 689 66 501 257 779 
2005 65 194 70 602 68 974 70 883 275 652 
2006 67 797 65 781 67 996 65 521 267 095 
2007 61 338 64 893 67 359 66 974 260 564 
2008 60 786 66 396 64 693 60 872 252 747 
2009 54 714 62 905 64 645 61 594 243 857 
2010 54 343 20 714 *    

Pramen: Rezortní statistika MZe 
Poznímka: * pouze duben 
 
Na celkovém nákupu drůbeže celkem mají největší podíl nákupy kuřat, které činily v roce 2009 
93,6 %. Nákupy kachen a hus nejsou v posledních letech pro nedostatečný počet respondentů 
pravidelně publikovány a v roce 2009 se k nim ze stejného důvodu připojily i údaje o nákupu krůt. 
Proto nákupy podle jednotlivých kategorií s výjimkou kuřat nejsou uváděny. Tyto nákupy jsou ale 
zahrnuty v celkovém čísle nákupů drůbeže celkem. 
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ZÁSOBY DRŮBEŽE          
V roce 2009 byl stav zásob na daleko nižší úrovni, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem je 
relativně ustálená poptávka, nižší produkce a i při zvýšených dovozech je nutné pokrýt spotřebu. Za 
první čtvrtletí roku 2010 pokračuje vývoj stavů zásob obdobně, jako v roce 2009. 
    
Vývoj zásob – stav ke konci období (v tunách) 

 
 Drůbež celkem Z toho: Kuřata Krůty 
2008    
Leden 2 701 2 490 9 
Únor 3 268 3 143 10 
Březen 3 518 3 443 11 
Duben 4 187 4 077 14 
Květen 3 697 3 473 1) 

Červen 3 852 3 586 1) 

Červenec 3 470 3 050 1) 

Srpen 2 985 2 534 1) 

Září 2 852 2 421 38 
Říjen 3 493 3 105 32 
Listopad 2 950 2 645 25 
Prosinec 2 595 2 367 3 
2009    
Leden 1 910 1 647 14 
Únor 1 151 972 17 
Březen 930 825 14 
Duben 1 098 996 1) 

Květen 1 178 1 020 11 
Červen 1 178 942 1) 

Červenec 1 160 1 160 1) 

Srpen 1 505 1 488 17 
Září 1 511 1 509 1) 

Říjen 2 008 2 008 1) 

Listopad 2 377 2 377 1) 

Prosinec 2 425 2 283 1) 

2010    

Leden 2 281 1 967 1) 

Únor 1 783 1 548 1) 

Březen 1 637 1 454 1) 

Duben 1 949 1 622 1) 

Pramen: Rezortní statistika MZe ČR 
Pozn: 1) údaj neuveden, nedostatečný počet respondentů 
  
Vývoj zásob drůbežích výrobků (v tunách) 

 
Drůbež dělená Drůbeží polotovary 

Měsíc 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Leden 5 897 2 772 3 129 3 453 653 560 598 431 
Únor 5 980 2 857 3 310 3 880 581 390 502 389 
Březen 5 181 2 889 3 309 4 261 397 363 386 343 
Duben 5 560 2 716 4 011 4 440 397 384 420 351 
Květen 5 029 2 248 3 800 3 959 414 317 311 305 
Červen 4 604 1 909 3 327 3 359 440 463 309 302 
Červenec 4 324 1 716 2 795 2 357 459 349 355 378 
Srpen 4 024 1 739 3 015 2 284 541 479 375 416 
Září 3 602 2 044 2 532 2 136 435 543 311 445 
Říjen 3 589 2 211 2 702 2 970 586 462 309 512 
Listopad 3 245 2 349 2 460 3 543 497 451 296 423 
Prosinec 3 018 2 600 2 809 4 254 558 715 309 406 

Pramen: Rezortní statistika MZe 
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Vývoj zásob drůbežích výrobků (v tunách) – pokračování tabulky 

 
Drůbež dělená Drůbeží polotovary 

Měsíc 
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Leden 5 545 4 009 3 554 4 901 359 765 256 509 
Únor 5 881 3 329 3 858 4 836 486 410 274 551 
Březen 7 408 3 058 4 501 4 653 485 472 283 381 
Duben 7 626 2 527 4 983 4 661 408 418 355 447 
Květen 6 840 1 884 4 693 4 232 443 570 247 471 
Červen 6 177 1 542 5 209 3 597 498 354 229 472 
Červenec 5 503 1 573 5 976 3 092 412 380 268 443 
Srpen 5 121 1 411 5 609 3 658 406 290 218 355 
Září 4 999 1 563 5 532 3 945 361 328 187 320 
Říjen 4 882 2 373 5 692 4 538 377 324 205 269 
Listopad 4 367 2 997 5 644 4 881 379 333 274 253 
Prosinec 4 126 3 190 5 320 4 229 460 246 359 242 

Pramen: Rezortní statistika MZe 
 
V roce 2010 stavy zásob dělené drůbeže od ledna do března postupně klesaly z 4 284 (leden) na 
3 684 (březen) 
 
  

CENOVÝ VÝVOJ          
V roce 2009 byla průměrná cena zemědělských výrobců kuřat nejnižší od roku 1993. a dokonce cena 
byla ještě o něco nižší než v roce 2007 o 1,6 %. Ceny průmyslových výrobců kuřat byly v uvedeném 
roce nižší proti roku 2008 o 4,4 % a spotřebitelská cena se snížila obdobně jako cena průmyslových 
výrobců o 4,7 %. Cena průmyslových výrobců byla proti roku 1993 vyšší pouze o 0,7 %, ale 
spotřebitelská ceny se navýšila proti roku 1993 o 17,6 %. Spotřebitelská cena se přiblížila ceně roku 
1996 a cena průmyslových výrobců roku 2002. Za první čtvrtletí roku 2010 ceny zemědělských 
výrobců kuřat vykazují proti stejnému období roku 2009 mírný pokles stejně jako ceny průmyslových 
výrobců a spotřebitelské ceny. Do konce roku se očekávají vlivem o něco nižší poptávky  a dostatečné 
nabídky na tuzemském trhu všechny hladiny cen pod úrovní roku 2009. 

  
Vývoj CZV, CPV a SC jatečných kuřat I. tř. j. (Kč/kg) 

 
Období CZV CPV SC 
Průměr roku 1993 22,88 40,53 49,04 
Průměr roku 1994 24,31 44,77 56,60 
Průměr roku 1995 22,22 38,81 46,80 
Průměr roku 1996 23,64 47,32 57,00 
Průměr roku 1997 26,93 51,71 61,57 
Průměr roku 1998 27,58 55,32 66,22 
Průměr roku 1999 22,34 43,03 50,09 
Průměr roku 2000 21,82 43,72 53,63 
Průměr roku 2001 25,82 51,60 63,53 
Průměr roku 2002 21,95 40,98 51,42 
Průměr roku 2003 21,03 38,27 48,50 
Průměr roku 2004 22,11 40,55 52,15 
Průměr roku 2005 21,18 38,06 51,58 
Průměr roku 2006 19,22 35,40 46,80 
Průměr roku 2007 20,98 39,06 53,47 
Průměr roku 2008 22,82 42,58 60,47 
Průměr roku 2009 20,66 40,70 57,68 
Rok 2010 
Leden 20,08 39,86 55,98 
Únor 20,07 38,90 55,40 
Březen 20,20 39,99 56,42 
Duben 20,03 37,62 55,83 

Pramen: ČSÚ – ceny zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny 
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ZAHRANIČNÍ OBCHOD S DRŮBEŽÍM MASEM          
Vývoj zahraničního obchodu s drůbežím masem nejvíce ovlivnil vstup České republiky do Evropské 
unie dnem 1. 5. 2004, kdy ČR převzala celní legislativu EU, včetně celního sazebníku a obchodně 
politických opatření. Od května 2004 jsou údaje zahraničního obchodu nově sledovány ČSÚ 
a prezentovány na internetu na adrese www.czso.cz pod odkazem Intrastat, obdobně na adrese 
www.cs.mfcr.cz. 

V roce 2009 pokračovaly vysoké dovozy drůbežího masa započaté v roce 2006. Dovezlo se 
77 412 tun drůbežího masa, což  je vůbec největší objem dovozu od roku 1989. U vývozu i přes 
posilující kurz koruny došlo také ke zvýšení, i když pouze o 3,8 %. Objem vývozu je téměř shodný 
s rokem 2006. Je zajímavé, že ceny za kg vyvezeného drůbežího masa a dovezeného v roce 2009 jsou 
téměř totožné (cena Kč/kg dovozu byla 42,27 a vývozu 42,98), což ukazuje, že se dovážejí a vyvážejí 
výrobky přibližně stejné finalizace. Přesto díky objemům bylo saldo zahraničního obchodu v roce 
2009 vysoce záporné. V minulosti byly dovozy za nižší ceny, než vývozy. Dovážely se levnější části 
ptáků a naopak kvalitnější a tím dražší se vyvážely. Země s největším podílem na dovozu drůbežího 
masa a i země s největším podílem vývozu tohoto masa zůstaly v roce 2009 shodné, jako v roce 
2008. V roce 2010 za první čtvrtletí byl dovoz proti stejnému období roku 2009 na stejné úrovni 
a do konce roku se předpokládá, že by se objem dovozu mohl přiblížit 100 000 tun. Za první čtvrtletí 
2010 i objem vývozu zůstal na úrovni stejného období roku 2009 
      
Dovoz drůbežího masa– skupina celních položek 0207                                                (t)

 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem
2000 1 429 1 773 2 370 571 773 728 1 078 2 719 863 1 261 1 558 1 130 16 253 
2001 1 196 976 1 814 1 039 1 055 1 358 2 198 1 938 1 394 1 099 1 106 428 15 600 
2002 5 263 1 721 2 611 1 428 1 639 1 239 1 344 909 558 716 2 211 330 19 970 
2003 4 166 3 113 1 438 1 287 1 850 1 663 3 503 5 613 3 493 2 942 2 182 1 361 32 609 
2004 7 287 3 284 3 644 5 110 4 301 2 620 2 494 4 086 4 164 4 558 7 873 5 456 54 876 
2005 3 523 4 605 5 934 4 845 3 484 4 040 3 564 3 802 4 913 5 266 5 989 5 195 55 864 
2006 5 768 5 221 6 829 5 228 4 698 5 430 4 665 3 436 4 612 5 544 5 170 4 329 60 930 
2007 3 834 3 496 4 639 3 817 4 103 3 530 4 219 5 101 4 757 4 345 6 004 5 251 53 097 
2008 5 625 4 750 8 491 4 963 4 110 5 051 4 624 4 815 5 329 6 066 6 262 5 503 65 589 
2009 5 226 5 231 7 418 6 740 5 631 6 666 5 879 5 441 6 744 8 225 8 272 6 269 77 472 
2010 6 011 6 046 7 499          19 556* 

Pramen: Celní statistika 
Pozn.: * leden – březen 
  
Vývoz drůbežího masa – skupina celních položek 0207                                                (t)

 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem
2000 337 595 762 593 638 623 505 493 427 839 957 710 7 497 
2001 784 894 869 749 753 775 472 635 780 888 919 747 9 264 
2002 1 212 998 1 168 578 821 707 635 822 1 096 1 579 1 356 1 010 11 984 
2003 1 089 789 855 1 076 930 1 074 1 382 1 140 1 265 1 403 1 097 774 12 876 
2004 1 112 1 397 1 829 1 494 3 547 2 424 1 495 2 053 3 080 2 232 1 881 2 496 25 040 
2005 2 418 2 137 2 520 2 390 2 905 2 881 2 386 2 488 2 185 1 907 1 655 1 380 27 365 

2006 1 572 1 361 1 499 1 113 1 855 2 137 1 265 1 784 4 356 2 292 2 488 1 754 23 477 
2007 1 852 1 638 1 741 1 516 1 515 1 494 1 584 1 996 2 119 2 104 2 345 1 528 21 430 
2008 1 586 1 601 1 386 1 953 1 901 1 999 1 988 1 911 2 460 2 421 2 003 1 584 22 793 
2009 1 905 1 688 2 032 2 195 1 938 2 472 2 082 1 699 2 256 2 333 1 557 1 507 23 663 
2010 1 878 1 554 2 484          5 917* 
Pramen: Celní statistika 
Pozn: * leden – březen 
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Finanční bilance zahraničního obchodu s drůbežím masem (mil. Kč) 

 
Rok Dovoz Vývoz Saldo 
2000 826 555 - 271 
2001 947 699 - 248 
2002 1 093 630 - 463 
2003 1 400 707 - 693 
2004 2 341 1 411 - 930 
2005 2 708 1 303 -1 405 
2006 2 505 795 -1710 
2007 2 408 978 -1 430 
2008 2 937 1 045 -1 892 
2009 3 274 1 017 -2 257 
2010* 812 243 -569 

Pramen: Celní statistika 
Pozn: * pouze 1 – 3 měsíc 
  
Země s největším podílem dovozu a vývozu (tuny) 

 
Drůbeží maso 

2005 
země dovoz země vývoz 
Polsko 11 038 Slovensko 14 309 
Slovensko 6 554 Německo 5 870 
Nizozemsko 6 357 Nizozemsko 2 403 
Maďarsko 4 279 Maďarsko 2 346 
2006 
Polsko 15 380 Slovensko 14 173 
Brazílie 7 599 Německo 4 227 
Německo 6 944 Nizozemsko 1 880 
Slovensko 5 197 Rakousko 1 058 
2007 
Polsko 15 380 Slovensko 10 258 
Brazílie 9 515 Německo 4 243 
Německo 6 765 Nizozemsko 2 040 
Slovensko 6 093 Maďarsko 1 924 
2008 
Polsko 25 804 Slovensko 12 152 
Brazílie 12 121 Německo 3 387 
Německo 7 258 Maďarsko 3 024 
Slovensko 5 214 Rakousko 1 552 
2009     
Polsko 30 742 Slovensko 9 969 
Brazílie 12 054 Německo 4 544 
Slovensko 7 949 Maďarsko 3 481 
Francie 6 772 Nizozemsko 1 614 

Pramen: Celní statistika 
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ZAHRANIČNÍ TRHY           
Svět 2009    

Světová produkce drůbežího masa, která se v posledních letech dynamicky zvyšovala, v roce 2009 
podle předběžných údajů USDA-FAS dosáhla hodnoty 76,7 mil. t. Naplnila se tedy předpověď 
zpomalení dynamiky růstu produkce drůbežího masa v souvislosti s probíhající celosvětovou 
ekonomickou krizí. Produkce drůbežího masa meziročně stagnovala – produkce kuřecího masa 
meziročně vzrostla o 0,3 %, výroba krůtího masa klesla o 1,9 %. 

Probíhající ekonomická krize nejvíce zasáhla produkci kuřecího masa v USA, která se v roce 2009 
v porovnání s rokem 2008 snížila o 3,8 %, zatímco odhadovaný propad brazilské výroby byl pouze 
0,2 %. Naopak Čína byla pravděpodobně jedinou zemí z trojice hlavních producentů, které se 
podařilo dosáhnout meziročního zvýšení produkce o 2,2 %  

Světový obchod s kuřecím masem zaznamenal v roce 2009 snížení dovozu předběžně o 2,2 % a vývoz 
vzrostl o 0,4 %. Snížení objemu dovozu kuřecího masa výrazně ovlivnila nízká poptávka u největšího 
dovozce, tj. na ruském trhu (-21 %). Pokles objemu vývozu kuřecího masa postihl oba největší 
exportéry, tedy Brazílii i USA, zatímco vývoz z EU vzrostl v porovnání s rokem 2008 o 5,5 %. Světová 
spotřeba drůbežího masa v roce 2009 dosáhla podle předběžného odhadu hodnoty 76,0 mil. t 
a meziročně stagnovala. 
           
EU 2009    

V kontextu se světovým vývojem probíhal v roce 2009 také vývoj komodity drůbeží maso v zemích 
EU 27. Produkce drůbežího masa podle odhadu EK vzrostla v porovnání s rokem 2008 pouze o 0,7 % 
a činila 11,7 mil. t. Spotřeba drůbežího masa v zemích EU meziročně vzrostla méně než spotřeba 
celosvětová, pouze o 0,2 %, a dosáhla hodnoty 11,6 mil. t. Situace v zahraničním obchodu EU 27 
v sektoru drůbeží maso byla v roce 2009 charakterizována mírným snížením dovozu a posílením 
vývozu do třetích zemí. V roce 2009 se podle předběžných údajů EK dovoz drůbežího masa do zemí 
EU 27 v objemovém vyjádření meziročně snížil o 3,2 %. Důvodem bylo oslabení importu z hlavních 
dovozních zemí, tedy z Brazílie (-4,5 %) a Thajska (-5,0 %). Přesto Brazílie zůstala dominantním 
dovozcem drůbežího masa na evropský trh, její podíl na celkovém dovozu činil 75,2 % a Thajsko se 
na importu podílelo 16,1 %. Vývoz drůbežího masa ze zemí EU 27 se v porovnání s rokem 2008 zvýšil 
podle odhadu o 3,3 %. Vývoz do Ruska sice meziročně klesl o 1,2 %, přesto se ale ruský trh podílel 
22 % na vývozu ze zemí EU. Export do Saudské Arábie se zvýšil o 2,5 %, ale výrazně klesl vývoz na 
Ukrajinu (-20,7 %). Meziročně posílily vývozy drůbežího masa do dalších destinací, zejména do 
Hongkongu (o 51 %), Jemenu (o 36 %) a Malajsie (o 27 %). 

Na základě údajů zveřejněných USDA-FAS je zřejmé, že produkce kuřecího masa v zemích EU 27 
dosáhla v roce 2009 hodnoty 8,6 mil. t. V porovnání s rokem 2008 tak došlo ke zvýšení produkce 
o necelé 1 %. V roce 2009 došlo k meziročnímu snížení výroby krůtího masa v zemích EU o 0,5 % 
a další mírný pokles je odhadován také pro letošní rok, kdy předpověď počítá se stagnací produkce 
kuřecího masa v zemích EU, eventuálně s nepatrným zvýšením o 0,3 %. Podle odhadů EK došlo 
v oblasti zahraničního obchodu k poklesu importu drůbežího masa v porovnání s rokem 2008. 
Hlavními importéry zůstaly Brazílie a Thajsko. Předpokládaný objem dovozů drůbežího masa do zemí 
EU bude činit 817 tis. t, což znamená meziroční pokles o 5,4 %. Rovněž došlo k velmi mírnému 
snížení objemu exportu drůbežího masa, který byl v roce 2009 odhadován na 898 tis. t, tedy 
meziročně nižší o 1,1 %. Hlavními destinacemi bylo Rusko, Saudská Arábie a Ukrajina. Exporty 
krůtího masa byly nižší dokonce o 17 % vlivem růstu konkurence v sektoru. V roce 2009 na základě 
odhadu Evropské komise došlo k mírnému meziročnímu zvýšení soběstačnosti zemí EU v sektoru 
drůbežího masa – soběstačnost dosáhla hodnoty 100,8 %. 

Cenový vývoj v sektoru kuřecího masa probíhal v první polovině roku 2009 poměrně vyrovnaně, 
nedocházelo k výraznějším výkyvům, v závěrečném období roku došlo k postupnému snižování ceny. 
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Zatímco v srpnu byla průměrná cena průmyslových výrobců na reprezentativních trzích 176 €/100 kg, 
v prosinci to bylo jen 158 €/100 kg. 

V roce 2009 se podle odhadu EK průměrná cena průmyslových výrobců jatečných kuřat v EU 27 
snížila ve srovnání s rokem 2008 o 5,9 % na 169,67 €/100 kg (tj. v přepočtu na 44,85 Kč/kg). 
            
Výhled na rok 2010 pro kuřecí maso    

Světová produkce a obchod se prakticky nezmění  

Prognóza pro mexickou produkci kuřecího masa byla ve srovnání s odhadem zveřejněným v říjnu 
2009 upravena na nižší hodnoty v důsledku rostoucí konkurence dovozů kuřecího masa za příznivé 
ceny z USA a vyšších produkčních nákladů v souvislosti se změnami finanční politiky. Podle 
předpovědí lze očekávat v Číně a Argentině vyšší produkci než bylo původně odhadováno, hlavně 
v důsledku vyšší tuzemské poptávky. Navzdory rostoucím cenám obilovin bude podle prognóz 
navýšení zisků, ke kterému dojde díky vyšším cenám drůbeže, podporovat rozšiřování produkce. 
Argentinská produkce drůbeže bude pravděpodobně vyšší vlivem nedostatečné nabídky živočišných 
bílkovin, protože zůstávají nadále omezeny zásoby hovězího masa. Vlivem poklesu cen krmiv dojde 
v zemích EU a také v USA k růstu produkce. Produkce EU bude rovněž využívat silné poptávky po 
exportech a i Spojené státy se budou snažit reagovat na silnou poptávku průmyslu zvýšením objemu 
produkce. Očekávané navýšení výroby v Iráku vychází z předpokladu dostatečných tamních zásob 
krmných obilovin.  

Zásadní změny strategie obchodu oznámené Ruskem v prosinci 2009 vedly k významným úpravám 
očekávaných objemů dovozu. Snížení dovozní kvóty na rok 2010 pro drůbeží maso o 18 % vedlo 
k revizi předpovědi, která byla původně založena na hodnotách kvót platných pro rok 2009. Podobně 
Kazachstán oznámil v únoru 2010, že jeho nová kvóta pro dovoz drůbežího masa bude omezena na 
110 tis. t.  

Rusko, Kazachstán a Bělorusko vytvořily od 1. 1. 2010 celní unii. 

Odhady objemu obchodu na některých menších trzích, zejména na Blízkém východě a v Africe, jsou 
nižší v porovnání s původní předpovědí, protože spotřeba během celosvětové recese není tak silná, 
jak se očekávalo. Dovozy na klíčové rozvojové trhy – do Angoly, Saúdská Arábie a Jordánska – byly 
upraveny na výrazně nižší hodnoty. Prognózy pro import na Kubu a do Venezuely byly sníženy téměř 
o 25 % v důsledku zhoršujících se makroekonomických podmínek. Venezuela byla nepříznivě 
ovlivněna poklesem ceny ropy a Kuba snížením příjmů z cestovního ruchu. Odhad dovozů do Iráku 
byl opraven směrem k navýšení objemů, protože tuzemská produkce nestačí pokrývat rostoucí 
spotřebu.  

Poklesy vývozu z USA budou pravděpodobně nižší hlavně v důsledku 20% snížení ruské dovozní 
kvóty (na 600 tis. tun) a slabší poptávce z několika dalších trhů. Navzdory silné konkurenci na 
světových trzích bude EU podle předpokladů těžit ze současné měnící se situace, i když vývozy do 
Ruska budou omezeny snížením kvóty. 
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Spotřeba kuřecího masa ve vybraných zemích v tis. t (rtc) 

 

Země 2006 2007 2008 2009* 2010** 
10**/09*  

v % 
USA 13 671 13 582 13 428 12 933 13 661 5,6 
Čína 10 371 11 415 11 954 12 210 12 675 3,8 
EU 27 7 656 8 358 8 564 8 589 8 650 0,7 
Brazílie 6 853 7 384 7 792 7 802 8 071 3,4 
Mexiko 3 010 3 061 3 281 3 272 3 307 1,1 
Rusko 2 373 2 578 2 695 2 700 2 710 0,4 
Indie 2 000 2 239 2 489 2 549 2 649 3,9 
Japonsko 1 970 1 945 1 926 1 951 1 955 0,2 
Irán 1 326 1 464 1 460 1 536 1 611 4,9 
Jihoafrická republika 1 202 1 240 1 341 1 371 1 412 3,0 
Argentina 1 109 1 200 1 270 1 327 1 450 9,3 
Ostatní země 12 677 13 622 14 570 14 825 15 209 2,6 
Celkem 64 218 68 088 70 770 71 065 73 360 3,2 

Pramen: USDA-FAS, duben 2010 
Pozn.: rok 2009 * předběžně, rok 2010 ** předpověď 

  
Dovozy kuřecího masa ve vybraných zemích v tis. t (rtc) 

 
Země 2006 2007 2008 2009* 2010** 10**/09*  

v % 
Rusko 1 189 1 222 1 159 913 745 -18,40 
EU 27 605 673 712 712 720 1,12 
Japonsko 716 696 737 645 695 7,75 
Saudská Arábie 423 470 510 604 625 3,48 
Mexiko  419 380 433 492 525 6,71 
Čína 343 482 399 401 425 5,99 
Irák 119 176 211 368 375 1,90 
Spojené arabské 
emiráty 182 238 289 297 297 0,00 

Honkong 243 215 236 253 260 2,77 
Kuvajt 109 145 196 226 230 1,77 
USA 21 28 36 39 44 12,82 
Ostatní země 2 006 2 360 2 871 2 664 2 712 1,80 
Celkem 6 375 7 085 7 789 7 614 7 653 0,51 

Pramen: USDA-FAS, duben 2010 
Pozn.: rok 2009 * předběžně, rok 2010 ** předpověď 
  
Vývozy kuřecího masa ve vybraných zemích v tis. t (rtc) 

 
Země 2006 2007 2008 2009* 2010** 10**/09*  

v % 
Brazílie 2 502 2 922 3 242 3 222 3 350 3,97 
USA 2 361 2 678 3 157 3 100 2 642 -14,77 
EU 27 689 635 742 783 770 -1,66 
Thajsko 261 296 383 379 410 8,18 
Čína 322 358 285 291 300 3,09 
Argentina  94 125 164 178 204 14,61 
Kanada 110 139 152 147 153 4,08 
Chile 64 39 63 87 90 3,45 
Kuvajt 38 60 70 70 70 0,00 
Austrálie 16 25 27 30 33 10,00 
Spojené arabské 
emiráty 10 30 30 30 30 0,00 

Ostatní země 85 74 98 133 130 -2,26 
Celkem 6 552 7 381 8 413 8 450 8 182 -3,17 

Pramen: USDA-FAS, duben 2010 
Pozn.: rok 2009 * předběžně, rok 2010 ** předpověď 
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V E J C E           
VÝVOJ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU VAJEC          

V roce 2009 vzhledem k poklesu stavů slepic v zemědělském sektoru o 5,0 % (Výsledky chovu 
drůbeže ČSÚ) se snížila produkce vajec o 14,1 % proti roku 2008 a přiblížila se produkci roku 2007. 
Obdobně klesla i spotřeba a dostala se tak také na úroveň roku 2007, přesto tuzemská produkce 
nepokryje spotřebu. Rozdíl je nutné řešit dovozy. Podle známých údajů za první čtvrtletí letošního 
roku se předpokládá v roce 2010 pokles produkce pouze o cca 3 %, z důvodu nižšího počtu slepic 
(postupné změny a úpravy technologií podle Směrnice Rady 74/1999 stanovující minimální standardy 
pro ochranu nosnic). Spotřeba by měla mírně poklesnout o 1 – 2 %. Dále se předpokládá i snížení 
objemu jak u dovozů tak i u vývozů vajec proti roku 2009. 

  
Bilance výroby a spotřeby vajec (mil. ks) 

 
Ukazatel 1993 1994  1995  1996 1997  1998  1999 2000  
Výroba 3 400,0 2 999,0 3 047,0 2 948,0 3 322,0 3.600,0 3.307,0 3 064,0 
   z toho: samozásobení 1 700,0 952,0 1 155,0 1 145,0 1 586,0 1.620,0 1.594,0 1 567,0 
Dovoz - - 48,0 57,0 51,3 43,2 26,0 68,0 
Vývoz 200,0 - 165,0 180,0 128,0 83,4 127,5 59,0 
Spotřeba 3 200,0 2 943,0 3 001,0 2 825,0 3 245,3 3.559,8 3.205,5 3 073,0 

Pramen:, MZe,. Celní statistika 
  
Bilance výroby a spotřeby vajec (mil. ks) – pokračování tabulky 

 
 Výroba z toho samoz. Dovoz Vývoz Spotřeba 
2001 3 190 1 658 45,8 60,6 3 174,2 
2002 3 150 1 321 64,3 140,7 3 073,6 
2003 2 626 982 117,0 143,0 2 600,0 
2004 2 423 944 290,4 175,6 2 537,8 
2005 2 148 876 409,7 165,9 2 393,8 
2006 2 191 968 596,7 159,9 2 627,8 
2007 2 203 958 771,9 372,1 2 602,8 
2008 2 647 926 819,2 180,1 3 286,1 
2009  2 275 916 1 062,0 640,0 2 697,0 
2010* 2 200 900 650,0 450,0 2 400,0 

Pramen: MZe,  Celní statistika 
Pozn: * odhad 
Koeficient pro přepočet kg na kusy vajec:  skořápková vejce 17,4 ks 
                                                              tekuté vaječné produkty 20 ks 
                                                              sušené vaječné produkty 72 ks 
  
Spotřeba vajec na obyvatele a rok 

 
Rok Kusy 
2003 255 
2004 245 
2005 235 
2006 249 
2007  252 
2008  337 
2009* 258 
2010* 232 

Pozn:  přepočet MZe spotřeby vajec ČSÚ na ks koeficientem – 1kg = 17,4 kusů 
          * odhad 
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CENOVÝ VÝVOJ VAJEC          
Nárůst ceny zemědělských výrobců vajec proti průměru roku 2007 v roce 2008 byl 4,8 % a cena se 
přiblížila  ceně roku 1996 a v roce 2003. Cena zemědělských výrobců v roce 2008 rostla i když se 
v tomto roce zvýšila výroba vajec o cca 20 % a zároveň se zvýšil i dovoz a to kolem 6 %. Nejvíce ale 
vzrostla spotřeba a to o 25 %. V roce 2009 cena zemědělských výrobců vajec znovu mírně poklesla 
a to o 1,2 %. Cenu tlačily dolů především poměrně vysoké dovozy ne skořápkových vajec, ale 
vaječných výrobků (melanže). Za první tři měsíce roku 2010 cena zemědělských výrobců vajec roste 
a to o cca 13 %. V absolutní hodnotě se cena zvýšila z 1,78 Kč/kus (leden) na 1,93 Kč/kus (březen). 
Do konce roku se předpokládá zvýšení ceny zemědělských výrobců o 4 %. 
      
Ceny zemědělských výrobců vajec tříděných konzumních (Kč/ks) 

 
Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměr 

1993 1,47 1,49 1,62 1,31 1,36 1,28 1,24 1,34 1,30 1,50 1,51 1,84 1,44 
1994 1,86 1,70 1,56 1,49 1,42 1,36 1,35 1,33 1,39 1,50 1,62 1,74 1,53 
1995 1,66 1,61 1,49 1,39 1,30 1,20 1,15 1,19 1,22 1,30 1,43 1,49 1,37 
1996 1,48 1,54 1,73 1,88 1,74 1,60 1,54 1,59 1,72 1,93 2,02 2,08 1,74 
1997 2,08 2,11 2,08 2,05 1,90 1,78 1,71 1,73 1,77 1,81 1,90 2,06 1,91 
1998 2,06 2,03 1,97 1,91 1,92 1,72 1,66 1,72 1,77 1,73 1,75 1,74 1,83 
1999 1,72 1,58 1,50 1,41 1,36 1,31 1,28 1,31 1,37 1,49 1,66 1,86 1,49 
2000 1,94 2,02 2,05 2,04 1,94 1,83 1,85 1,90 1,95 1,94 1,99 2,02 1,97 
2001 2,07 2,07 2,10 2,04 1,95 1,84 1,82 1,84 1,82 1,82 1,84 1,88 1,92 
2002 1,85 1,82 1,80 1,77 1,58 1,53 1,43 1,40 1,47 1,47 1,57 1,67 1,58 
2003 1,62 1,61 1,62 1,62 1,56 1,51 1,52 1,67 1,74 1,88 2,11 2,19 1,76 
2004 2,24 2,26 2,23 2,17 1,89 1,68 1,65 1,64 1,63 1,63 1,61 1,69 1,80 
2005 1,61 1,54 1,59 1,49 1,37 1,33 1,33 1,37 1,42 1,50 1,53 1,59 1,47 
2006 1,53 1,54 1,60 1,57 1,47 1,39 1,31 1,25 1,39 1,49 1,56 1,68 1,48 
2007 1,65 1,59 1,61 1,55 1,49 1,48 1,47 1,50 1,72 1,84 2,08 2,10 1,67 
2008 2,07 2,09 1,96 1,81 1,70 1,65 1,52 1,31 1,61 1,64 1,70 1,71 1,75 
2009 1,72 1,69 1,82 1,77 1,72 1,69 1,71 1,68 1,59 1,76 1,78 1,81 1,73 
2010 1,78 1,84 1,93 1,95          

Pramen: Měsíční ceny ČSÚ 
 
V roce 2008 se spotřebitelská cena vajec zvýšila proti průměru roku 2007 o 3,2 %. Je zajímavé, že 
tato cena od začátku roku klesá. Z hodnoty 3,15 Kč/kus (leden) na 2,56 Kč/kus (září) a teprve 
v následujícím období se mírně oživuje, ale v prosinci tradičně vlivem již předzásobení na vánoční 
svátky klesá. V roce 2009 i když poklesla průměrná cena zemědělských výrobců vajec, tak 
spotřebitelská ceny vzrostla o 1,2 %. Podle údajů za první čtvrtletí roku 2010 se předpokládá zvýšení 
spotřebitelské ceny do konce roku až o 6 %. 
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Spotřebitelské ceny tříděných vajec  (Kč/ks) 

 
Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměr

1993 2,10 2,05 1,96 1,89 1,81 1,69 1,61 1,73 1,90 2,00 2,07 2,55 1,95 
1994 3,02 2,51 2,24 2,12 2,03 1,89 1,83 1,85 1,92 2,16 2,38 2,52 2,21 
1995 2,52 2,36 2,22 2,04 1,90 1,76 1,66 1,62 1,67 1,81 1,93 2,04 1,96 
1996 2,11 2,14 2,38 2,79 2,55 2,36 2,17 2,23 2,38 2,66 2,82 2,93 2,46 
1997 2,98 3,00 2,98 2,96 2,82 2,63 2,54 2,56  2,58 2,59 2,72 2,86 2,77 
1998 2,98 2,98 2,92 2,82 2,74 2,59 2,52 2,53 2,54 2,54 2,55 2,53 2,68 
1999 2,52 2,43 2,28 2,15 2,09 2,00 1,98 1,96 1,98 2,08 2,31 2,56 2,20 
2000 2,69 2,72 2,78 2,76 2,75 2,70 2,65 2,67 2,76 2,82 2,86 2,89 2,75 
2001 2,88 2,91 2,92 2,90 2,84 2,78 2,68 2,70 2,66 2,66 2,65 2,64 2,77 
2002 2,66 2,63 2,53 2,52 2,47 2,40 2,23 2,24 2,20 2,22 2,28 2,31 2,39 
2003 2,32 2,27 2,24 2,22 2,22 2,22 2,21 2,42 2,50 2,75 2,84 3,11 2,44 
2004 3,10 3,10 3,07 3,05 2,91 2,76 2,64 2,50 2,52 2,46 2,55 2,47 2,76 
2005 2,46 2,39 2,37 2,33 2,34 2,25 2,25 2,19 2,32 2,36 2,33 2,30 2,32 
2006 2,37 2,37 2,39 2,33 2,33 2,30 2,27 2,21 2,34 2,36 2,35 2,37 2,33 
2007 2,36 2,35 2,36 2,35 2,32 2,33 2,29 2,31 2,36 2,65 2,98 3,11 2,48 
2008 3,15 3,07 2,97 2,91 2,82 2,74 2,74 2,62 2,56 2,62 2,62 2,59 2,56 
2009 2,64 2,66 2,63 2,54 2,66 2,61 2,55 2,52 2,45 2,45 2,61 2,72 2,59 
2010 2,76 2,81 2,79 2,74         

Pramen: Měsíční ceny ČSÚ 
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ZAHRANIČNÍ OBCHOD S VEJCI           
Dovoz a vývoz vajec 

V roce 2006 došlo ke změně sledování v celní statistice. Do května jsou u dovozů i vývozů uváděny 
jak hmotnostní objemy, tak i objemy kusové. Postupně se přechází pouze na objemy kusové, které se 
vykazují v celní statistice a hlášení objemů hmotnostních již není povinné. 

V roce 2009 se objem dovozu konzumních vajec a vaječných hmot po přepočtu na kusy vajec 
pohyboval na daleko vyšší úrovni než v roce 2008. Tato situace je způsobena výrazným nárůstem 
dovozů jak konzumních vajec, tak vaječných hmot proti předchozím letům. Dovoz konzumních vajec 
v roce 2009 stoupl o 84,6 %, zatímco dovoz vaječných hmot přepočtených na kusy ve stejném 
období stoupl o 11,0 %. U vaječných hmot při přepočtu velmi záleží na tom, zda a v jakém poměru se 
dovážejí vejce tekutá nebo sušená. Celková výše dovozu jak konzumních vajec, tak vaječných hmot 
po přepočtu byla vyšší v roce 2009 proti roku 2008  o 29,7 %. V roce 2010 za první tři měsíce se 
úroveň dovozů pohybuje na přibližně stejné úrovni jako ve stejném období roku 2009. 

Výrazné zlepšení je u objemů vývozů v roce 2009 a to především u konzumních vajec. Vývoz se proti 
roku 2008 zvýšil v roce 2009 o neuvěřitelných 485,1 %, naproti tomu poklesl vývoz vaječných hmot 
o 18,2 %. Důvodem velmi vysokých vývozů konzumních vajec byl vyšší zájem o vejce v okolních 
státech v důsledku zřejmě zpřísňujícími se pravidly v technologiích chovu nosnic. Celková úroveň 
vývozu byla proti roku 2008 vyšší o 355,4 % v přepočtu na skořápková vejce. Za první tři měsíce 
roku 2010 nastal veliký obrat ve vývozu vaječných hmot, kdy se za toto období vyvezlo skoro stejné 
množství v tunách, jako za celý rok 2008.  
      
Dovoz a vývoz konzumních vajec (CN 04070030) po změně sledování celní statistiky 
v 1 000 kusech  

Měsíc Dovoz 2008 Vývoz 2008 Dovoz 2009 Vývoz 2009 
Dovoz 
2010 * 

Vývoz 
2010* 

Leden 11 625  8 507  10 443 12 885 17 788 5 353 
Únor 24 951  6 527  16 737 6 328 24 764 8 937 
Březen 29 293  10 897  35 256 5 907 32 871 6 125 
Duben 3 940 17 722  15 611 5 822   
Květen 9 350 13 209  16 148 10 363   
Červen 10 763  15 468  23 714 8 838   
červenec 13 435  5 009  24 877 2 463   
Srpen 9 967  9 241  14 408 9 734   
Září 25 072  6 196  20 333 9 218   
Říjen 22 763  8 180  97 295 152 400   
Listopad 27 228  8 796  71 3172 134 544   
Prosinec 20 230  12 896  37 472 234 106   
Celkem 207 653  122 168  383 466 592 608 75 423 20 415 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: * rok 2010 leden – březen 
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Dovozy konzumních vajec a vaječných hmot v tunách a tisíci kusech 

 
Vejce Vaječné hmoty Celkem 

Rok 
tuny tis. kusů tuny tis kusů tis. kusů 

2000 3 288 57 211 628 39 432 96 643 
2001 2 175 37 845 561 30 896 68 741 
2002 1 395 24 273 985 44 784 69 057 
2003 3 266 56 828 911 60 216 117 044 
2004 11 254 195 820 1 701 94 756 290 576 
2005  21 096 367 070 2 725 148 300 409 700 
2006 23 833 414 694 3 059 184 016 598 710 
2007 - 365 648 6 362 406 344 771 992 
2008 - 207 653 10 657 611 560 819 213 
2009 - 383 466 12 687 678 988 1 062 454 
2010* - 75 423 3 277 162 614 238 037 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: * leden –  březen 
Koeficient pro přepočet kg na kusy vajec: skořápková vejce 17,4 ks 
                                                              tekuté vaječné produkty 20 ks 
                                                             sušené vaječné produkty 72 ks 
  
Vývozy konzumních vajec a vaječných hmot v tunách a tisíci kusech 

 
Vejce Vaječné hmoty Celkem 

Rok 
tuny tis. kusů tuny tis kusů tis. kusů 

2000 3 033 52 966 572 41 132 94 098 
2001 3 127 54 410 511 36 688 91 098 
2002 6 032 104 957 567 40 824 145 781 
2003 5 741 99 893 598 43 056 142 949 
2004 8 853 154 042 841 60 552 214 594 
2005  6 238 108 541 998 57 992 165 900 
2006 5 463 95 056 930 64 844 159 900 
2007 - 315 924 790 56 204 372 128 
2008 - 122 168 1 354 57 940 180 108 
2009 - 592 608 956 47 445 640 053 
2010* - 20 415 1 381 35 399 55 814 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: * leden – březen 
Koeficient pro přepočet kg na kusy vajec:  skořápková vejce 17,4 ks 
                                                               tekuté vaječné produkty 20 ks 
                                                                sušené vaječné produkty 72 ks 
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ZAHRANIČNÍ TRHY S VEJCI           
Bilance konzumních vajec EU 25/ EU 27 v tis. tunách 

 

 
2005 

EU 25 
2006 

EU 25 
2007 

EU 25 
2007 

EU 27 
2008 

EU 27 
2009 

EU 27 

2010 
EU 27 

předpověď 
Celková produkce 6 925 6 920 6 906 7 346 7 446 7 316 7 427 
Dovoz vajec   
a vaječných hmot 

30 39 51 44 23 30 40 

Vývoz vajec  
a vaječných hmot 

196 203 204 167 187 149 140 

Domácí užití 6 759 6 757 6 752 7 224 7 281 7 197 7 327 
Násadová vejce 566 646 720 735 835 815 773 
Spotřeba 6 193 6 110 6 032 6 488 6 446 6 382 6 555 
Počet obyvatel 460 830 462 068 464 209 493 453 495 768 497 495 498 988 
Spotřeba 
(kg/obyv.) 

14,67 14,62 14,55 14,64 14,69 14,47 14,68 

Soběstačnost (%) 102,5 102,4 102,3 101,7 102,3 101,7 101,4 
Pramen: EK 
 


