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Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa ČR
Č.j.: 43774/2017- MZE-17212
V Praze dne 14. 7. 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 14. 7. 2017 byly schváleny následující úpravy:
1. V části I. - Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, oddíl B. Kontrola zdraví,
kapitola 11. Prasata divoká
Kód EpI 400 nově zní:
„EpI400

AFRICKÝ MOR PRASAT - VyLa – (ELISA, PCR) – serologické a virologické vyšetření

Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Vztahuje se i na
divoká prasata sražená auty.“
2. V části I. - Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, oddíl B. Kontrola zdraví,
kapitola 11. Prasata divoká
Vložení nových kódů:
„EpI170 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – zástřelné v oblasti s intenzivním odlovem
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech ulovených
divokých prasat, od kterých byly odeslány vzorky k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat.“
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„EpI171 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – zástřelné v zamořené oblasti
V zamořené oblasti afrického moru prasat určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech
ulovených divokých prasat, od kterých byly odeslány vzorky k laboratornímu vyšetření na africký
mor prasat. “
„EpI500 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – VyLa – (PCR) – virologické vyšetření
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními vyšetření všech
ulovených divokých prasat na přítomnost viru afrického moru prasat.“
„EpI501 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – VyLa – (PCR) – virologické vyšetření
V zamořené oblasti afrického moru prasat určené mimořádnými veterinárními opatřeními
vyšetření všech ulovených divokých prasat na přítomnost viru afrického moru prasat. “

3. V části V. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.
Nově se doplňuje řádek:
Úkon

Zástřelné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem - ks
Zástřelné u divokých prasat v zamořené oblasti afrického moru
prasat - ks

Výše
Předpokládaný
příspěvku počet úkonů
v roce 2017
v Kč
1000,15 000
1000,-

Ing. Marian Jurečka, v.r.
ministr zemědělství

5 000
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