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Věc: Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s. (ČKMPCHVD)
Dovoluji si Vás informovat o jednání se zástupci Českého klubu majitelů prasátek
chovaných v domácnosti, o.s. (dále jen ,,klub”), které se konalo 5. 10. 2010 v sídle Státní
veterinární správy v Praze.
Jednání se účastnily prezidentka klubu, paní Martina Katzerová, a místopředsedkyně
klubu, paní Věra Dostrašilová. Jejich hlavním cílem je především zajistit podmínky pro
kvalitní péči pro prasátka chovaná v bytech a také informovat správně nejen členy klubu, ale
i ostatní majitele a chovatele prasátek.
Při jednání se diskutovalo:
1.
2.
3.

o možnosti vyčlenění prasátek z hospodářských zvířat, neboť ať už se jedná
o prasátka či hospodářská prasata, stále pro ně platí stejná nařízení, zákony
a vyhlášky
o možnosti vakcinace proti klasickému moru prasat a Aujeszkyho chorobě
o způsobu označení prasátek

Z jednání vyplynulo, že není v kompetenci Státní veterinární správy ČR provést
jakékoliv změny současně platné legislativy. Pro zmírnění stávajících pravidel nebo změnu
platné legislativy je třeba, aby se jednotlivé kluby v členských zemích EU vzájemně
domluvily a společně oslovily Evropskou komisi. Nicméně je důležité konstatovat, že
problematika prasátek chovaných v domácnosti je v České republice teprve na počátku vývoje
a dosáhnout jakékoliv změny v legislativě nebude jednoduché.
Klub chtěl požádat o možnost provádění vakcinace proti klasickému moru prasat
z obavy, že v případě vzniku této nákazy by byla prasátka neprodleně utracena. Bylo
vysvětleno, že není možné udělat výjimku ze zákazu očkování proti KMP, ale naopak, pokud
by se při vyšetření prasátek zjistily protilátky z nelegálně použité vakcíny, pak by byla zvířata
neprodleně utracena.
Co se týče posledního bodu jednání (způsob označení těchto prasátek), vycházíme
majitelům prozatím vstříc ve spolupráci s vedením evidence jejich prasátek. Proto, aby
nevznikaly případy, kdy prasátka zůstanou neoznačená a neznámého původu, domluvili jsme

se zástupci klubu, že vytvoří seznam prasátek, která budou registrována v klubu a budou
označena čipem. Tento seznam nám byl již předán a je uveřejněn na webových stránkách
(http://www.svscr.cz/files/Prasatka.pdf). Seznam se bude pravidelně podle zaslaných
informací aktualizovat a doplňovat.
Každý veterinární inspektor má tak možnost do této databáze nahlédnout a při jakékoliv
kontrole těchto prasátek zjistit podle čipu, zda jsou registrována v klubu a ověřit si tak jejich
původ. Zamezíme tímto tak komplikacím, kdy by si majitelé kvůli jednomu prasátku
registrovali v IZR hospodářství, aby chovali registrované prase se známým původem.
Dále bylo domluveno, že chovatelé prasat, kteří dodávají prasátka, se řádně zaregistrují
u ČMSCH, a.s. Ze strany klubu jsme byli informováni, že neexistuje v ČR žádný chov
miniprasátek, ale jedná se o běžné chovy, ze kterých se v rámci připařování vybírají prasata
menšího vzrůstu a od nich se produkují prasátka. Z tohoto důvodu je jasné, že se v dospělosti
jedná o prasátka s hmotností 50 a více kg. Tito chovatelé provedou tetování prasátek
a členové klubu zajistí aplikaci čipu.
Proto Vás žádám, abyste vzali na vědomí výše popsanou situaci. O dalším vývoji Vás
budu informovat.
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