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Zápis z online hlasování výboru ČSCHMS 

 
týkající se nastavení úpravy podmínek pro VCS platbu na masné tele v 

budoucí SZP 2023+ 
 

Popis problému: 
Vzhledem k aktuální pandemické situaci byli členové výboru seznámeni s 

aktuálním děním v otázce komunikace s MZe týkající se úpravy podmínek pro VCS 
platbu v budoucí SZP a byli vyzváni, aby se vyjádřili, která z diskutovaných variant ve 
vztahu k úpravě věku dožití tele jim přijde jako nejvhodnější. Byla jim detailně 
vysvětlena výchozí pozice, která vzhledem k tomu, jak si sektor KBTPM stojí 
(rentabilita a stoupající stavy), není i přes aktuální špatnou situaci na trhu příliš 
dobrá. Byla jim současně detailně popsána komunikace při projednávání této otázky 
s pracovníky MZe. ČSCHMS reagoval proaktivně a ve spolupráci s MZe připravil na 
konci července pracovní návrh zpřísnění podmínek pro tuto platbu pro budoucí SZP, 
který měl být předmětem dalšího jednání. Ta se však kvůli přervávajícím opatřením 
k zamezení šíření covidu-19 neuskutečnila, proto byla celá záležitost řešena a 
komunikována korespondenčně na konci roku 2020. 

Bylo konstatováno, že má-li vůbec být šance na udržení této dotace, bude 
nutné podmínky zpřísnit a okruh žadatelů/chovatelů zúžit. Jinak je téměř jisté, že tato 
platba neprojde při schvalování u EK. A bohužel ani zpřísnění není zárukou toho, že 
se to podaří. Už i při vyjednávání při minulé SZP byl problém obhájit, že jde o citlivou 
komoditu, nyní je situace ještě kritičtější (jakkoliv je situace na trhu nyní 
problematická a vyhlídky nejsou taky úplně růžové). Změny pochopitelně vždy určitou 
část chovatelů negativně postihnou. Je třeba tedy dávat citlivě na misky vah všechna 
pro a proti a z toho vybrat co nejméně bolestivou variantu, která má naději na úspěch 
při schvalování. Proto se snažíme hledat varianty, aby dopad pokud možno minul 
naše členy a všechny ty, kteří chov masného skotu mají jako hlavní zdroj příjmu a 
věnují se mu dlouhodobě a cíleně. 
 
S odborem ŽV MZe panuje shoda na tom, že zpřísnění podmínek se mělo týkat 
těchto okruhů: 
 

 Nepodporovat telata od krav, které nejsou od počátku chovu zařazeny v systému 
BTPM (toto opatření vyloučí z podpory spekulanty a chovatele převádějící krávy 
v průběhu jejich života z dojeného do nedojeného systému - chovatelů, kteří to myslí 
s chovem masného skotu vážně, se úprava nijak negativně nedotkne) 

 Navýšit min. podíl masného plemene u podporovaného telete (na úroveň cca 75 % 
krve masných plemen) s cílem podpořit co nejvíce kvalitu chovaného skotu, což by 
mělo vést k větší podpoře těch chovatelů, kteří jsou na chovu masného skotu 
existenčně závislí. Je nutné vyladit, jakým způsobem se bude podíl krve přesně 
počítat (aby např. nedocházelo k vyřazení užitkových kříženců typu 50G50Y z 
podpory) včetně dořešení otázky evidence kříženců MS v ÚE. 

 Nepodporovat mrtvě narozená telata, která ale byla vykázána v ÚE jako živá. Tato 
skutečnost byla mj. příčinou nárůstu počtu telat v dotacích a tím i snížení sazby na 
tele a možná z části stála i za tvrzením, že počty KBTPM rostou a nejsou již citlivou 
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komoditou. Z těchto důvodů byl do materiálu zakomponován pracovně věk 6 měsíců.  

 
Aktuální varianty, které jsou k debatě a se kterými byli seznámeni členy výboru 
ČSCHMS: 
 

A. Podpořit všechny chovatele, kteří se o tele do věku 6 měsíců stáří starali formou 
poskytnutí dotace vypočtené dle počtu krmných dní, podle toho jak dlouho kde tele 
žilo v rámci 180 dní jeho života, tj. dle poměrné části vynaložených nákladů na jeho 
chov a péči. Jinými slovy podpořit chovatele/telata na jakoukoliv část období jeho 
života (klidně i 1 den) na jakémkoliv hospodářství v rámci jeho přesunů, ale s 
podmínkou jeho dožití 6 měsíců v ČR. Podmínka dožití telete 6 měsíců věku u 
kohokoliv na území ČR snižuje počet nárokových telat (zejména u vývozů zástavu 
pod 6 měsíců stáří), ale zároveň zvyšuje výši sazby dotace pro ty chovatele, kteří s 
chovem telete opravdu vynaložili náklady. V rámci života zvířete se jedná o největší 
náklad na jednotku produkce tj. na 1 kg, což by měl být faktický smysl této dotace. 
Dále podmínka chovu telete do věku 6 měsíců věku velmi často souvisí s tím, že jsou 
zvířata u nás chována i do vyšších věkových kategorií tj. produkce skotu ve výkrmu či 
produkce chovných či ještě lépe vysokobřezích jalovic. 

B. Podpořit chovatele, kde se tele narodilo a který choval tele po celou dobu 1 měsíce 
života na jeho hospodářství. Ostatní telata, která by se prodala z hospodářství 
chovatele před tímto věkem, by byla bez nároku na dotaci (těch ale není v systému 
chovu BTPM naštěstí mnoho). 

C. Podpořit chovatele, u nějž se tele narodilo a žilo u něj třeba jen jeden jediný den, ale 
dožilo se 3 měsíců věku – buď na hospodářství, kde se narodilo, nebo na jakémkoliv 
jiném hospodářství (u jiného chovatele) v rámci ČR. K tomuto návrhu je nutné uvést, 
že jakékoliv zmaření života (nejen úhyn, ale i porážka) telete jiným chovatelem či 
přesun telete do zahraničí jiným chovatelem před věkem 3 měsíců ovlivňuje výši 
dotace chovatele, u kterého se tele narodilo. MZe toto vnímá jako těžko obhajitelnou 
podmínku. Současně ale, stejně jako v bodě b), není prodej telat pod 3 měsíce stáří v 
chovech BTPM běžnou praxí a nemělo by tedy mít žádná zásadní negativní 
důsledek. I přesun telete do zahraničí před dosažením požadovaného věku jiným 
chovatelem by muselo být posuzováno jako nesplnění podmínky dotace, protože 
ústřední evidence zvířat není schopna podchytit chov či užití telete v zahraničí. 
 

Výsledek hlasování: 
 

 var A: Orlovský (SA) 
 var B: Šebelka (AA), Hatláková (CH), Farka (LI), Kozák (MS), Tichý (DX), 

Chroust (BA), Herman (BM), Bernard (AU), Terč (HI a GA), Jungwirth 
(předseda) 

 var C: Machač (HE), Novák (PI) 
 

Závěr:  
 
ČSCHMS bude při projednávání s MZe prosazovat variantu věku dožití telete ve 
vztahu ke způsobilosti pro platbu 1 měsíc s tím, že ostatní navržené zpřísňující 
podmínky (podíl krve a to, že matka musí být od svého narození evidována v ÚE jako 
nedojená) trvají. Musí se však ještě detailně dořešit (zejména jak ideálně a co 
nejjednodušeji řešit způsob výpočtu plemenné skladby). 

 
Zapsal: Kamil Malát 

Ověřil: Ing. Václav Jungwirth 


