
Ministerstvo zemědělství                                                        
Státní veterinární správa ČR 
Č.j.: 5640/2016-MZE-17212                                                                 
V Praze dne 23. 2. 2016 

 
 

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY  ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE 
NA ROK 2016 

 

       V souladu § 44 odst. 1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické  
úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, 
a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.        
Dne 3.11.2015 byla schválena pod. č.j.: 53267/2015-MZE-17212 „METODIKA  
KONTROLY  ZDRAVÍ  ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016“, která 
byla následně v prosinci 2015 zveřejněna ve  Věstníku Ministerstva zemědělství 
České republiky (pozn.: konkrétně v částce 2 - PROSINEC  2015). 
 

        Dne 23. 2. 2016 byly schváleny následující úpravy: 
 

1. V části I. - Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, oddíl B. Kontrola 
zdraví, kapitola 11. Prasata divoká 

 

 Kód EpI200 nově zní: 

 
 „EpI200  TRICHINELÓZA DIVOKÝCH  PRASAT – VyLa – PV 

Vyšetření ulovených divokých prasat určených pro osobní spotřebu uživatelem 
honitby nebo oprávněným účastníkem lovu, a to ve své domácnosti nebo určených k 
prodeji přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo určených k dodání 
do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na 
území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo určených k dodání do maloobchodního 
zařízení, které bylo KVS SVS registrováno jako zařízení určené pro zacházení se 
zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních. 
 
Hradí se pouze laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu 
trávicí metodou na základě řádně vyplněné objednávky laboratorního vyšetření. 
Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se 
zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.“ 

 

2. V části I. - Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, oddíl B. Kontrola 
zdraví, kapitola 9. Masožravci volně žijící 

 

Vložení nového kódu : 

 
 „EpL100           ZVÍŘATA VNÍMAVÁ NA VZTEKLINU  
Vyšetření v případě poranění člověka, zvířata utracená nebo uhynulá při podezření             
na vzteklinu.“  
 



3. V části II. - Povinné úkony hrazené chovatelem, oddíl B. Kontrola zdraví, 
kapitola 18. Včely 

 

Kód EpI200 nově zní:   
 

„ExM110 Mor včelího plodu – VyLa (BV)  
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 
včelstev). Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.  
 
a) Před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce  
b) Na zimním stanovišti kočovných včelstev.“ 
 
 

4. V části III. - Národní programy pro tlumení výskytu salmonel v chovech 
drůbeže Reprodukční chovy kura domácího 

 
 
Kód EpFr06 nově zní: 
 

„EpFr06 Vyšetření směsných vzorků trusu nebo stíracích manžet VyLa (BV)  
Úřední vzorek  
2 směsné vzorky trusu nebo 5 párů stíracích manžet. Úřední vzorek odebíraný           
v 23. – 26. týdnu věku hejna.“  
  

 
Kód EpFr07 nově zní: 
 
„EpFr07 Vyšetření směsných vzorků trusu nebo stíracích manžet VyLa (BV)  
Úřední vzorek  
2 směsné vzorky trusu nebo 5 párů stíracích manžet. Úřední vzorek odebíraný          
v 47. – 50. týdnu věku hejna.“  
 

 

5. V části VII. Přílohy – Příloha č. 4 Národní program pro tlumení výskytu 
salmonel v reprodukčních chovech kura domácího 

 
 
Text části 2.2. Odběr úředních vzorků nově zní:  
 
„2. 2. Odběr úředních vzorků  
- EpFr05 - směsný vzorek trusu ve věku 4 týdnů;  

- EpFr06 - směsný vzorek trusu odebíraný v 23. – 26. týdnu věku hejna.  

- EpFr07 - směsný vzorek trusu odebíraný v 47. – 50. týdnu věku hejna.“ 

 
 

 

 

 

 

     Ing. Marian Jurečka, v.r.  
                                                                             m inistr zemědělství  


