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V Benešově dne 10.10.2017

Dopis pro OMS- zástřelné
Vážená paní, vážený pane,
Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o aktuálních změnách Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace 2017 ( dále jen MKZ) platné od 10.10.2017.
Do této změny je nově zařazeno vyšetření krve divokých prasat na Aujeszkyho chorobu u odlovených
divokých prasat na celém území České republiky, mimo území zamořené zóny a mimo území
s intenzivním odlovem na Zlínsku.
Níže je citace ze změny MKZ
EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území České republiky vyjma
ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a
EpI501.
EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – prasata divoká – zástřelné
U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na vyšetření pod kódem EpI300.
Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod
kódy EpI170, EpI171 a EpI172.
Důvodem návrhu na uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce populace divokých prasat a
doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v populaci divokých prasat provedeného v letech 2011
až 2013.
S ohledem na toto vyšetření bylo stanoveno proplácení tzv. zástřelného v hodnotě 1000 Kč za každé
ulovené divoké prase, viz výše uvedený kód EpI180
Podmínkou pro získání zástřelného je odevzdání vzorku krve zastřeleného divokého prasete o objemu
nejméně 5 ml v nepropustně uzavřené zkumavce (nejlépe Hemos) a řádně vyplněná objednávka
laboratorního vyšetření a žádost o proplacení ulovených divokých prasat. Tyto formuláře Vám zasíláme
v příloze tohoto dopisu a jsou též k dispozici na našich pracovištích a na webových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz pod nadpisem „Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR“ na odkazech.:

Bankovní spojení: ČNB 1022121/0710
IČ: 00018562

https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri-lovu/
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni-metodika-kontrolyzdravi-zvirat-a-vakcinace/.
Zástřelné bude lovci vyplaceno po obdržení výsledku laboratorního vyšetření na číslo bankovního účtu
uvedené v žádosti o proplacení ulovených divokých prasat nebo v hotovosti po dohodě s příslušným
pracovníkem. Žádost lovec vyplní a odevzdá spolu se vzorkem a objednávkou laboratorního vyšetření
na místně příslušné pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.
Do objednávky laboratorního vyšetření není nutné uvádět GPS ulovení.
Laboratorní vyšetření na Aujeszkyho chorobu je hrazeno za státního rozpočtu. Vzorkovnice pro odběr
krve hradí lovec. Výsledky vyšetření budou k dispozici pouze na pracovištích krajské veterinární správy
a budou zveřejněny hromadně Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy v roce 2018.
Nebudou zasílány jednotlivým lovcům.
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