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Cíl
• Získání od Evropské komise statusu 

země prosté
- dnes jsme v příloze č. I. RK 

2004/558/ES – státy s programem

- potřebujeme být v příloze č. II. RK 
2004/558/ES – státy prosté

•
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Nákazová situace v Evropě

Legenda:
zeleně – státy (regiony)  

prosté IBR
žlutě - státy (regiony) se    

schváleným 
programem 
ozdravování od 
EK

hnědě – státy (regiony) s 
dobrovolnými 
programy

Bíle – státy s neznámou 
nákazovou 
situací
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Nákazová situace v Evropě

Státy úředně prosté IBR – podle čl. 10 SR 
64/432/EHS

=    Příloha č. II, RK 2004/558/ES

Dánsko
Švédsko
Finsko
Norsko 8 států
Rakousko
Švýcarsko
SRN – Bavorsko
Itálie - provincie Bolzano
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Nákazová situace v Evropě

Státy, které mají schválený vnitrostátní program tlumení
IBR podle čl. 9 SR 64/432/EHS
= příloha č. I, RK 2004/558/ES

ČR   – všechny regiony
SRN  – všechny regiony, vyjma Bavorska
Itálie – Friuli Venezia Giulia, Trento
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Proč ozdravujeme ?

Chovatelský důvod

Obchodní důvod
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Chovatelský důvod
Vliv a význam IBR pro chovy skotu

- snížení produkce mléka 

- u IBR pozitivních krav nižší produkce mléka až o 
179  kg /laktaci 

- u IBR pozitivních krav nižší produkce bílkovin až o 
5,3 kg/laktaci

- problémy s plodností, zejména zmetání
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Chovatelský důvod

Vliv a význam IBR pro chovy skotu:

- zaostávání v růstu

- infekce u nakažených krav přetrvává po celou dobu 
života

- chov IBR prostý: čistý zisk navíc o € 15,- až € 20,-
na krávu/rok (Nizozemí)
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Obchodní důvod
• Obchodník má zájem o skot prostý nákaz

brucelóza skotu – nakládám a jedu
leukóza skotu – nakládám a jedu
tuberkulóza skotu – nakládám a jedu
katarální horečka ovcí – nakládám a jedu

infekční bovinní tracheitida – musíte počkat 30 
dní
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RK 2004/558/ES stanovuje 
Článek  2

1. Hovězí dobytek pro chov a výrobu určený pro 

prosté členské státy nebo jejich regiony 

uvedené v příloze I pocházející z 

ozdravujících členských států nebo regionů

daných států, které nejsou uvedeny v příloze 

II, musí splňovat alespoň následující

dodatečné záruky
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Článek 2

b) zvířata musela být izolována v zařízení

schváleném kompetentním orgánem po dobu 

30 dnů těsně před převezením a u žádného 

hovězího dobytka v jednom izolačním zařízení

se nesměly během této doby projevit klinické

příznaky infekční bovinní rinotracheitidy;
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Výsledky NOP od IBR – 43,96 %
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% prostých/ozdravených
hospodářství

nárůst v % od předchozího

31. 12. 2005 19,02 ‐‐

31. 12. 2006 29,82 10,80

31. 12. 2007 47,99 18,17

31. 12. 2008 57,32 9,33

31. 12. 2009 59,90 2,58

31. 12. 2010 62,71 2,81

30. 6. 2011 62,96 0,25

–



Současný stav ozdravování

• Počet hospodářství aktivně chovající skot – 18 
529

• Počet hospodářství s chovem samic – 14 817

• Počet hospodářství se samostatným výkrmem 
skotu – 3 712 
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Současný stav ozdravování

• Počet hospodářství s pozitivním skotem (mimo 
výkrm) - 809

• % hospodářství určených k ozdravování – 5,4
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Současný stav ozdravování

• Počet výkrmů skotu určených k ozdravování –
3 712 

• Počet hospodářství určených k vyšetření (nad 
10 ks) – 1 415

• Počet vyšetřených hospodářství – 603
• % vyšetřených hospodářství – 42,6 %
• Pozitivní skot zjištěn v 65 hospodářství
• % pozitivních hospodářství – 10,7 %
•
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MKZ na rok 2012

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze 
státního  rozpočtu

EpA331  INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa ‐ sérologické
vyšetření (gE ELISA) ‐ vyšetření v hospodářstvích úředně ozdravených od IBR.
EpA332 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa ‐ sérologické
vyšetření (ELISA‐ testem, prokazujícím protilátky proti celému viru) – vyšetření
v hospodářstvích úředně prostých IBR

2011     50 %  vyšetření hradil stát      50% vyšetření si hradil 
chovatel

2012  100 % vyšetření hradí stát  

(úspora pro chovatele ve výši 8 mil. Kč)
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Závěry pracovní skupiny MZe

•Dne 31.12.2012 ukončen dotační titul na NOP 

•Od 1.1.2013 povinný ozdravovací program na 
náklady chovatele – vakcinace, všechna vyšetření

•Řízené ozdravování v chovech, které neozdravily 
do konce roku 2012           
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Návrh opatření v ozdravovaných hospodářstvích 
od roku 2012 ‐ 2013 

•Od 30.9.2012 zákaz připouštění všech 
pozitivních zvířat

•Pozitivní zvířata otelená v roce 2013 musí být do 
2 měsíců vyřazena z chovu

•S posledním vyřazeným oteleným zvířetem musí
být vyřazena i všechna ostatní pozitivní zvířata
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MVO v ozdravovaných hospodářstvích 
od roku 2013 

•Pokud % hospodářství s pozitivními zvířaty 
poklesne v kraji pod 2 % 

•Na všech hospodářstvích budou stanovena  
MVO

•Nařízena měsíční hlášení o brakaci, připouštění, 
zdravotních zkouškách, přemístění

•Stanoven zákaz přemísťování s výjimkou do 
hospodářství se stejnou nákazovou situací v kraji 
a na jatky
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MVO v ozdravovaných 
hospodářstvích od roku 2013 

•Průběh ozdravování v hospodářství bude v 
pravidelných intervalech (měsíčně) kontrolována 
příslušnou KVS

•Po konzultacích s EK bude požádáno o 
regionalizaci ČR dle krajů za účelem postupného 
oficiálního schvalování IBR prostých regionů
(dodatečné garance)
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Krajští koordinátoři NOP od IBR
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Kraj Koordinátor  Působiště

Hlavni město Praha               MVDr. Šimek MěVS Praha

Středočeský
MVDr. Miška
MVDr. Rázgová

insp. Beroun
insp. Kutná Hora

Jihočeský MVDr. Duda
insp. Český Krumlov

Plzeňský MVDr. Poláček    
KVS Plzeň

Karlovarský MVDr. Cihlářová insp. K. Vary

Ústecký MVDr. Suchopár     insp. Děčín

Liberecký MVDr. Švihel KVS Liberec

Královéhradecký MVDr. Valenta
KVS  H. Králové

Pardubický MVDr.  Axmann KVS Pardubice

Vysočina MVDr. Novák        KVS Jihlava

Jihomoravský MVDr. Přikryl    
KVS Brno

Olomoucký MVDr.  Brázdová KVS Olomouc

Zlínský MVDr. Holík              insp. Kroměříž

Moravskoslezský MVDr.  Sobota KVS Ostrava 



Krajští koordinátoři NOP od IBR
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Katarální horečka ovcí
• K 30.11.2011 zrušeno v ČR uzavřené pásmo

V případě obchodování (v rámci EU) je možné
přemisťovat zvířata bez 

Vyšetření
Vakcinace
Ošetření repelenty

Nemusí být ošetřovaná vozidla dezinsekčními
prostředky
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Katarální horečka ovcí
• V případě vývozu skotu do třetích zemí záleží

na veterinárních certifikátech, které si 
stanovila země určení. 

• SVS obešle třetí země z hlediska informace o 
zrušení uzavřeného pásma katarální horečky 
ovcí v ČR a požádá o změnu dovozových 
podmínek 

• vývoz bez omezení /návrat k roku 2007/
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Katarální horečka ovcí
• MVO SVS stanovují ukončení vakcinace u 

prvně vakcinovaných zvířat před 30.11.2011 
za předpokladu provedení revakcinace nebo 
opakované vakcinace do 31.1.2012

• Důvodem je obchodování se třetími zeměmi a 
povinnost dokončit vakcinaci prvně
vakcinovaných zvířat dle příbalového letáku 
výrobce inaktivované vakcíny proti sérotypu 8
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Děkuji za pozornost
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