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Ministerstvo zemědělství                                                       
Státní veterinární správa ČR
Č.j.: 51193/2017- MZE-17212                                                                
V Praze dne 22. 8. 2017

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE 
NA ROK 2017

       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. 
      Text „METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 
2017“ (dále jen “MKZ 2017“) byl projednán (pod č.j.: 58015/2016-MZE-17212) a schválen 
poradou vedení ministerstva č. 37/2016 dne 7. 11. 2016 a poté byl zveřejněn  ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství České republiky (pozn.: konkrétně v částce 3 - PROSINEC 2016).                                              

Dne 22. 8. 2017 byly schváleny následující úpravy:

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

Vložení nových kódů:
„EpI161       AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – nálezné v zamořené oblasti         
s nižší mírou rizika 
V zamořené oblasti afrického moru prasat určené mimořádnými veterinárními opatřeními       
u všech nalezených divokých prasat, s výjimkou prasat divokých nalezených v honitbách 
vyjmenovaných v kódu EpI162. 

„EpI162 AFRICKÝ  MOR  PRASAT  - prasata divoká – nálezné v zamořené oblasti      
s vyšší mírou rizika 
V zamořené oblasti afrického moru prasat určené mimořádnými veterinárními opatřeními       
u všech nalezených divokých prasat v honitbách: Želechovice, Březina, Fryšták - Dolní Ves, 
Fryšták - Horní ves, Hvozdná, Kudlov, Louky, Prštné, Lukov – Vlčková, Lípa, Mladcová-
Paseky, Ostřice, Příluky, Racková, Racková – lesy, Veselá – Klečůvka, Vršava, Zlín – Tlustá, 
Zádveřice – Vlachová.

2. V části V. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

Nově se doplňují řádky:
Úkon Výše 

příspěvku 
v Kč

Předpokládaný 
počet úkonů 
v roce 2017

Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti afrického 
moru prasat s nižší mírou rizika - ks

3 000,- 150

Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti afrického 
moru prasat s vyšší mírou rizika - ks

4 000,- 300

     Ing.  Marian Jurečka, v.r.
                                                                          ministr zemědělství 
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Vydává:	 Ministerstvo	 zemědělství	 ČR	 –	 Administrace:	 písemné	 objednávky	 předplatného,	 změny	 adres	 a	 počtu	 odebíraných	 výtisků	 –	 SEVT,	
a.	 s.,	 Pekařova	 4,	 181	 06	 Praha	 8-Bohnice,	 telefon:	 283	090	354	 fax:	 233	553	422,	 www.sevt.cz,	 e-mail:	 predplatne@sevt.cz.	 Objednávky	 v	 Slo-
venské	 republice	 přijímá	 a	 titul	 distribuuje	Magnet	 Press	 Slovakia,	 s.	 r.	 o.,	 P.	 O.	 BOX	 169,	 830	 00	 Bratislava,	 tel./fax:	 004212	 44	 45	 45	 59, 
004212	44	45	46	28	–	Roční předplatné se	stanovuje	za	dodávku	kompletního	ročníku	a	je	od	předplatitelů	vybíráno	formou	záloh	ve	výši	oznámené	
ve	Věstníku	a	pro	tento	rok	činí	200	Kč	–	Vychází	podle	potřeby	–	Tiskne:	SPRINT	SERVIS,	Lovosická,	Praha	9.

Distribuce:	 předplatné,	 jednotlivé	 částky	 na	 objednávku	 i	 za	 hotové	 –	 SEVT,	 a.	 s.,	
Pekařova	 4,	 181	 06	 Praha	 8-Bohnice,	 telefon:	 283	090	354,	 fax:	 233	553	422;	 drobný	
prodej	v	prodejnách	SEVT,	a.	s.	–	Česká	14,	 tel./fax:	542	233	962	–	České	Budějovi-
ce,	 Česká	 3,	 tel./fax:	 387	319	045	 a	 ve	 vybraných	 knihkupectvích.	Distribuční pod-
mínky předplatného:	 jednotlivé	 částky	 jsou	 expedovány	 předplatitelům	 neprodleně	
po	 dodání	 z	 tiskárny.	 Objednávky	 nového	 předplatného	 jsou	 vyřizovány	 do	 15	 dnů	
a	 pravidelné	 dodávky	 jsou	 zahajovány	 od	 nejbližší	 částky	 po	 ověření	 úhrady	 před-
platného	 nebo	 jeho	 zálohy.	 Částky	 vyšlé	 v	 době	 od	 zaevidování	 předplatného	 do	
jeho	 úhrady	 jsou	 doposílány	 jednorázově.	 Změny	 adres	 a	 počtu	 odebíraných	 výtis-
ků	 jsou	prováděny	do	15	dnů.	Lhůta	pro	uplatnění	 reklamací	 je	stanovena	na	15	dnů	
od	 data	 rozeslání,	 po	 této	 lhůtě	 jsou	 reklamace	 vyřizovány	 jako	 běžné	 objednávky	
za	 úhradu.	 V	 písemném	 styku	 vždy	 uvádějte	 IČ	 (právnická	 osoba),	 rodné	 číslo	 bez	
lomítka	 (fyzická	 osoba)	 a	 kmenové	 číslo	 předplatitele.	 Podávání novinových zá-
silek	 povoleno	ŘPP	 Praha	 č.j.	 1172/93	 ze	 dne	 9.	 dubna	 1993.	 Podávanie	 novinových	
zásilek	v	Slovenskej	 republike	povolené	RPP	Bratislava,	 pošta	12,	 č.	 j.	 445/94	 zo	dňa 
27.	12.	1994.
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