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Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021
Vážená paní, vážený pane,
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen „Metodika 2021“) byla dne
19. 11. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 25. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření
obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Dovoluji si Vás upozornit na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických
úkonů, které Metodika 2021 přináší.
1. Úprava znění kódů EpA360 a EpA361: Jedná se o úpravu způsobu a frekvence odběru vzorků
mléka a krve k vyšetření na infekční bovinní rinotrachetidu v souladu se změnou legislativy.
2. Úprava znění kódu ExM110: Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor
včelího plodu před přemístěním včelstev se upravuje v souvislosti s návrhem novely zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), která ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění
včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření
nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce
a současně se požadavek na provedení vyšetření bude nově týkat přemístění včelstev na
vzdálenost větší než 10 km.
3. Další úpravy zahrnují pouze zpřesnění formulací pravidel pro použití antiparazitárních přípravků
u spárkaté zvěře a pro provádění programů tlumení salmonel v chovech drůbeže.
Metodiku 2021 naleznete v příloze toho dopisu.
S pozdravem
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník
1. všem KVS SVS, MěVS SVS Praha
2. všem SVÚ
3. VVÚ Hlučín - d.cihlar.armyk@svscr.cz a v.zakovcik.armyt@svscr.cz
4. Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
5. Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
6. Sdružení drůbežářských podniků, sdruzeni.dp@seznam.cz
7. ČMSCH
8. Český svaz chovatelů masného skotu
9. Český svaz chovatelů holštýnského skotu
10. Svaz chovatelů českého strakatého skotu
11. Český svaz chovatelů jerseyského skotu
12. Český svaz včelařů, z.s.
13. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s
14. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
15. Asociace profesionálních včelařů, z.s.
16. Spolek Krušnohorských Včelařů
17. Mendelova společnost pro včelařský výzkum
18. Hnutí Šance pro včely
19. Dadant klub
20. Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA
21. Spolek chovatelů včely tmavé 4
22. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z.s.
23. Rybářské sdružení České republiky - kratochvil@cz-ryby.cz
24. Český rybářský svaz
25. Svaz chovatelů ovcí a koz
26. Dorper asociace
27. Jockey Club České republiky, Ing. Martina Krejčí, Ph.D. - krejci@dostihy.cz
28. Českomoravská myslivecká jednota, stepanka.fiserova@cmmj.cz, jiri.janota@cmmj.cz
29. Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
30. KVL ČR
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