Vážené dámy a pánové,
dovoluji si vám zaslat informaci, která se týká vyplácení zástřelného u ulovených divokých
prasat v celé ČR.
S platností od 10.10.2017 dochází ke změně metodiky kontroly zdraví pro rok 2017, kdy se
nově vkládají níže uvedené kódy EpI180 a EpI300:
EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – prasata divoká – zástřelné
U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na vyšetření pod
kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená divoká prasata, za které již
bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, EpI171 a EpI172 (vzorky na AMP – Zlínsko +
zóna intenzívního odlovu).
EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území České
republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na africký mor prasat v
souladu s kódy EpI500 a EpI501.

Postup pro vyplacení zástřelného bude následující:
1. Jako vzorek se odebere krev (barva) do injekční stříkačky, kterou si pořídí lovec na
vlastní náklady. Vzorky se každý zvlášť uloží do uzavřeného plastového sáčku a řádně
označí viz přiložená objednávka.
2. Označení se provede vložením listu papíru, na který se obyčejnou tužkou (nerozpíjí
se) uvede číslo plomby.
3. Lovec řádně vyplní objednávku laboratorního vyšetření a žádost o proplacení
ulovených divokých prasat a vše přiloží ke vzorku/vzorkům/ krve a zároveň předloží i
vzorky svaloviny na trichinelózu spolu s pírkem/pírky/! Zmíněné dokumenty
jsou přílohou tohoto emailu nebo jsou k dispozici ke stažení na web. odkazu
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetrenimetodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/ .
4. Vzorek se uchovává v chladu a odevzdá v době od 07:30-15:00 hod po předchozím
tel. potvrzení na jednom z našich 6 okresních pracovišť (Domažlice, Klatovy,
Přeštice, Plzeň, Tachov a Rokycany), kdy bude vyplaceno v hotovosti nebo na
bankovní účet lovce zástřelné dle EpI180.
Kontakty:

pracoviště Domažlice: 379 775 211
pracoviště Plzeň: 377 454 040
pracoviště Rokycany: 371 761 200
pracoviště Přeštice: 377 982 319
pracoviště Tachov: 374 732 411
pracoviště Klatovy: 376 310 705

5. Provedené vyšetření na Aujeszkyho chorobu hradí Státní veterinární správa.

6. V objednávce laboratorního vyšetření musí být uveden nejen lovec, ale i uživatel
honitby.
Dovoluji si Vás požádat o předání informace všem uživatelům honiteb v rámci OMS. Moc
děkuji za spolupráci.
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