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Přehled činností prováděných v živočišné prvovýrobě 

Lze uplatnit 

nárok na 

vrácení daně1) 

 

Pořízení zvířat.  

Chov zvířat začíná dopravením (nebo narozením) zvířete do místa chovu. 

Nákup zvířat, doprava od prodejce do místa chovu.   ne 

Manipulace se zvířaty při jejich naskladnění, ustájení, vyskladnění, 

umístění do místa chovu, do a z reprodukčních stájí, apod.  
ano   

Naskladnění zvířat – doprava v rámci podniku. ano   

 

Nakládání s krmivem. 

Od jeho pořízení (od umístění do 1. skladu). 

Přeprava krmiva, krmných směsí, krmných doplňků, surovin, polotovarů 

při jejich nákupu (od výrobce/prodejce na 1. sklad). 
  ne 

Sklizeň, přeprava plodin, výpěstků (zelená píce, sláma apod.) sloužící 

jako krmivo přímo z pole do 1. skladu, případně přepravy při sklizni 

z pole přímo ke zvířatům. Součást rostlinné prvovýroby. 

 ne 

Výroba krmných směsí v rámci vlastního podniku.  

Vlastní úprava a příprava krmiv. 

Manipulace s krmivy na přípravně krmiv, míchání, dávkování apod. 

ano   

Doprava a manipulace s krmivem v rámci farmy, podniku. 

Doprava krmiva, krmných směsí, krmných doplňků mezi jednotlivými 

středisky, mezisklady chovatele. 

Přeprava obilí z uskladnění – ze sila na míchárnu krmiv v rámci jednoho 

podniku. 

ano   

Doprava krmiv ze skladu ke zvířatům. 

Skladem krmiv může být také přípravna krmiv, vlastní silážní nebo 

senážní žlab či věž, úložiště vaků pro konzervaci krmiva, seník, slamník, 

stoh, vlastní míchárna či úpravna objemných či jadrných krmiv, sklad či 

silo na jadrná krmiva, sklad krmných doplňků a dalších druhů krmiv např. 

odpadů z potravinářského průmyslu apod., ze kterého se krmiva naváží 

přímo ke zvířatům. 

Doprava krmiva ke zvířatům zahrnuje i dopravu krmiva (včetně dopravy 

napájecí vody) na pastviny, do výběhů, na zimoviště, na shromaždiště 

zvířat, apod. 

ano  

Krmení zvířat. 

Manipulace s krmivy při krmení zvířat, zakládání krmení, včetně 

zakládání zeleného krmení, naskladnění krmení, přihrnování krmiva, 

napájení zvířat na pastvinách, odstraňovaní zbytků krmiva v krmných 

prostorech zvířat. 

Krmným prostorem zvířat se rozumí krmný žlab, krmný stůl či přípravna 

krmiv, příkrmiště ve výběhu nebo na pastvině či v zimovišti, apod. 

ano   

Prodej krmiva. 

Doprava při prodeji krmiva, krmných směsí, přebytků, apod. jinému 

chovateli, do výkupu apod. 

 ne 
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Činnosti související s údržbou místa chovu zvířat. 

(nezbytných pro řádný chov zvířat). 

Čištění a desinfekce místa chovu a ustájovacích prostor zvířat.  

Místem chovu a ustájovacím prostorem zvířat se rozumí stáj, hala, kotec, 

výběh, přístřešek pastviny či zimoviště, jízdárna, shromaždiště zvířat, 

manipulační a koupací prostory apod. 

ano   

Doprava obsluhy, materiálu a přístrojů k údržbě a opravám zařízení na 

stájích jako jsou např. opravy zábran, údržba budov a stájového zařízení. 

Spotřeba pojízdných dílen při údržbě a opravách těchto zařízení. 

ano   

Údržba vybavení pastvin (přístřešků, krmelců, napajedel apod.) 

s výjimkou ošetřování travního porostu pastvin.  
ano   

Úprava skladů v rámci podniku. 

Skladem se rozumí silážní žlab, úložiště vaků, stoh, hnojiště; ne však 

doprava odpadů k dalšímu uložení či zpracování (silážní plachty, igelitové 

vaky apod.) 

ano  

Doprava materiálu při údržbě výběhu (písek, piliny, hobliny apod. dovoz, 

odpad odvoz). Ne však doprava při jejich nákupu. 
ano  

Údržba cest okolo stájí a napajedel (nezbytné pro chov). ano   

Úprava povrchu jízdárny. ano   

Úprava výběhu (vláčení, sečení nedopasků).  

Výběh nesmí být veden v LPIS – součást rostlinné prvovýroby. 
ano   

Vyhrnování sněhu z důvodu umožnění přístupu techniky do ustájovacích 

prostor, kolem stájí, kolem skladů krmiv a steliv, kolem statkového 

hnojiště atd. (nezbytné pro chov). Přístupové cesty nezahrnují veřejné 

komunikace. 

ano   

 

Nakládání s podestýlkou. 

Nákup podestýlky (doprava od prodejce do 1. skladu chovatele).   ne 

Doprava steliv při sklizni přímo z pole na stáj (součást rostlinné 

prvovýroby). 
 ne 

Vlastní úprava, příprava podestýlky. ano  

Doprava podestýlky, steliv ze skladu chovatele ke zvířatům. 

Skladem může být např. vlastní stoh, slamník nebo jiný sklad, separátor 

nebo jiná úpravna steliv. 

ano   

Doprava steliv, podestýlky v rámci podniku chovatele. 

Doprava použité podestýlky na hnojiště v areálu chovatele. 
ano   

Manipulace s podestýlkou. Manipulace se separátem.  

Zakládání, podestýlání (včetně nakladač/rozdružovač, volná/balíková 

sláma), vyhrnování, odklizení, apod.  

ano   

Úprava podestýlky v ustájovacím prostoru zvířat. 

Ustájovacím prostorem zvířat se rozumí stáj, výběh, přístřešek pastviny či 

zimoviště, přiháněcí cesta, čekárna, jízdárna, shromaždiště zvířat apod. 

ano   

Prodej podestýlky.  ne 
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Manipulace s kejdou, močůvkou, trusem, chlévskou mrvou, výkaly z dojíren, hnojem, 

hnojůvkou, použitou podestýlkou, zbytky krmiv, splašky, odpadní vodou atd. 

(dále jen „vedlejší produkty živočišné prvovýroby“) 

Manipulace, nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby v rámci 

areálu podniku, v místě chovu. 

Odstraňování, odklízení, vyhrnování z místa chovu, přečerpávání, 

nakládání na valníky, apod. 

Přeprava na úložiště, do jímky, na hnojiště apod. v rámci areálu podniku. 

ano   

Vývozy, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby z areálu 

podniku k uložení do 1. skladu.   

Za 1. sklad je považováno místo 1. uskladnění - dočasné polní úložiště, 

statkové či polní zpevněné i nezpevněné hnojiště, skladovací jímky na 

tekuté produkty, bioplynová stanice apod. 

ano  

Vývozy, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby z areálu 

podniku a přímá aplikace na pole bez dočasného uložení v 1. skladu.  
ano  

Další nakládání s vedlejšími produkty živočišné prvovýroby po jejich 

umístění do 1. skladu. 

Přeprava vedlejších produktů živočišné prvovýroby z 1. skladu dále, např. 

k aplikaci na pole.  

Přeprava digestátu z bioplynové stanice k aplikaci na pole.  

Prodeje, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby těchto 

produktů z 1. skladu dále k jinému zpracování. 

 ne 

 

Přepravy zvířat v průběhu chovu 

Přepravy zvířat v průběhu chovu v rámci jednoho podniku (mezi různými 

středisky chovatele). 
ano   

Přeprava zvířat (např. koní) v rámci vlastního chovu a plemenitby.  ano   

Naskladnění, doprava zvířat na pastviny a zpět. ano   

Chovatelské, veterinární a plemenářské zákroky včetně kontroly zvířat na 

pastvinách. 
ano   

Přeprava nemocných zvířat k ošetření (k veterináři) a zpět. ano  

Přeprava koní ke kováři a zpět. ano   

Přeprava zvířat na připuštění a zpět. ano   

Přeprava zvířat na výstavy, apod.    ne 

Přeprava koní na dostihy.   ne 

 

Nakládání s živočišnými produkty, zvířaty po skončení chovu. 

Přeprava zvířat související s jejich obchodem, prodejem (prodej jinému 

chovateli, obchodníkovi). 
  ne 

Odvoz zvířat na jatky, do výkupu.    ne 

Odvoz živočišných produktů (i vajec) při prodeji.    ne 

Manipulace s uhynulými zvířaty v rámci areálu. 

Doprava uhynulých zvířat do faremního kafilerního boxu či na místo 

jejich shromažďování nebo vlastního zpracování. 

ano  

Doprava uhynulých zvířat - odvoz do kafilerie.   ne 
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Různé 

Údržba pastvin, pozemek evidován v LPIS (patří do rostlinné 

prvovýroby) 
  ne 

Využití služebního motorového vozidla – kontrola volně pasoucího se 

skotu, ovcí, koz, koní. 
ano   

Využití služebního motorového vozidla pro dopravu osob mezi sídlem 

firmy a jednotlivými středisky. 
  ne 

Převoz, přejezd zemědělské techniky zajišťující chov zvířat mezi 

jednotlivými středisky konkrétního chovatele. 
ano   

Doprava zaměstnanců z místa bydliště do zaměstnání.   ne 

Doprava vajec do třídírny v rámci podniku. ano   

Pohonné hmoty pro služební motorové vozidlo k soukromým účelům,  

k účelům nesouvisejícím s chovem zvířat, k marketinku. 
  ne 

Pohon dieselagregátů sloužících k výrobě elektrické energie (záložní nebo 

samostatný zdroj energie bez připojení do sítě). 

Pohon dieselagregátu jako alternativního zdroje energie při výpadku 

elektřiny, např. na odvětrávání stáje. 

ano  

Doprava obalů, odpadů k uložení či k likvidaci mimo areál  ne 

Úklid pozemních komunikací znečištěných v souvislosti s živočišnou 

prvovýrobou 
ano  

Úprava dočasného polního úložiště, polního zpevněného nebo 

nezpevněného hnojiště.  
ano  

 

 

 

 

 

1) Oprávněnost nároku bude posouzena příslušným správcem daně 
 


