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Informace o změně Metodiky kontroly zdraví na rok 2016

Vážení,
prostřednictvím tohoto dopisu bychom Vás rádi upozornili na změnu týkající se nové podmínky
pro vyšetřování divokých prasat na přítomnost svalovce dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace na rok
2016
vydané
ve
věstníku MZe Č.j.: 53627/2015-MZE-17212
(http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat2016.html).
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla do Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace
pro rok 2016 zařazena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat, která je zasílána
v souladu s § 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vyšetření na trichinelózu, přikládat pírko (ocásek) uloveného
kusu. Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně
vyplněná aktualizovaná objednávka, která je dostupná na webu Státní veterinární správy
(http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni/).
V případech, kdy po 1. 1. 2016 povinná osoba odevzdá k vyšetření pouze samotný vzorek svaloviny
bez přiloženého „pírka“, bude muset uhradit náklady na vyšetření i v případě, že jej má provést SVÚ.
Vyšetření v takovém případě totiž nebude bráno jako státní zakázka.
V roce 2016 je opět zavedeno povinné parazitologické vyšetřeni lovné zvěře spárkaté. Vyšetření musí
provést všichni uživatelé honiteb bez ohledu na to, jestli mají v plánu provádět medikaci
antiparazitárními přípravky či ne. Jedná se o vzorky odebrané z konečníku u zastřelené či uhynulé
zvěře. Uživatel honitby musí zajistit odběr vzorků z každého katastru, který honitba pokrývá – pokud
na tomto území byla nějaká zvěř ulovena či nalezena. Vyšetření je prováděno na náklady veterinární
správy ve státních veterinárních ústavech, sběrná místa se nacházejí i na příslušných okresních
pracovištích krajské veterinární správy. Hrazeno je vzorkovné 50 Kč lovci, který vzorek odebral. Platba
bude provedena krajskou veterinární správou nejlépe převodem na bankovní účet, popř. složenkou
po vyplnění údajů o lovci na příslušném pracovišti krajské veterinární správy. Monitoring bude ukončen
v průběhu listopadu 2016.

Bankovní spojení: ČNB 9324511/0710
IČ: 00018562

Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní
parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým
veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona
povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma
divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 7 Metodiky.
Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 6. 2. 2016 do 22. 2. 2016.
V roce 2016 bude počet lišek odebíraný k vyšetření na vzteklinu a výše zástřelného shodný s rokem
2015.
Žádáme Vás o předání informací uživatelům honiteb v rámci jednotlivých okresů

S pozdravem

MVDr. Blanka Karešová
ředitelka
podepsáno elektronicky

Přílohy
1. část metodiky kontroly zdraví týkající se změny povinnosti k vzorku svaloviny od ulovených divokých
prasat přikládat pírko (ocásek) uloveného kusu a monitoringu parazitóz v letošním roce
2. objednávku laboratorního vyšetření divokých prasat
3. změny doby lovu zvěře dané novou vyhlášku 343/2015 Sb., platnou od 1.1.2016
4. tiskovou zprávu SVS: Změna vyšetřování na svalovce
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