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Oznámení o účasti v programu dozoru za účelem udělení a udržení 
statusu zařízení prostého bovinní virové diarrhoey (BVD) 

 
Vážená paní, vážený pane, 

v souvislosti se zavedením možnosti udělení statusu zařízení prostého BVD těm 
hospodářstvím, která se rozhodnou zapojit do programu dozoru v souladu s přílohou č. 6 
Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (dále jen „Metodika“) na rok 2023, si Vás 
dovoluji požádat o předání níže uvedených informací chovatelům skotu. 

Chovatelé, kteří se rozhodnou zapojit své hospodářství („zařízení“) do uvedeného programu 
dozoru, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě prostřednictvím 
formuláře, který je přiložen k tomuto dopisu. 

Vyšetřování zvířat v příslušném zařízení podle přílohy č. 6 Metodiky na rok 2023 (část I., bod 
2 přílohy) může být zahájeno s datem platnosti Metodiky na rok 2023. Postup vyšetřování musí 
být v souladu s podmínkami výše uvedené přílohy a všechny odebrané vzorky je nutné nechat 
vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu (Praha, Jihlava, Olomouc). Vzorky musí být vyšetřeny 
pod příslušnými kódy uvedenými v části II. Metodiky na rok 2023 (část II., povinné preventivní 
a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat), kód pro vyšetření musí být uveden v řádně 
vyplněné žádance k vyšetření. 

V případě, že chovatel zahájil vyšetřování zvířat na BVD před datem platnosti výše uvedené 
přílohy a domnívá se, že provedená vyšetření jsou v souladu s podmínkami pro udělení statusu 
uvedenými ve výše uvedené příloze, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské 
veterinární správě s doložením veškerých provedených vyšetření za účelem posouzení uznání 
již provedených vyšetření. Podmínkou pro uznání těchto vyšetření je, že se musí jednat o 
vzorky vyšetřené v jednom ze Státních veterinárních ústavů (Praha, Jihlava, Olomouc) a 
postup vyšetřování musí být plně v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 6 Metodiky (část 
I., bod 2 přílohy), stejně tak by musely být v příslušném období splněny veškeré další podmínky 
pro udělení statusu stanovené přílohou č. 6 (část I., body 1, 3 a 4 přílohy). 

S pozdravem 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 

Dle rozdělovníku 
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Příloha: 

1. Formulář: Oznámení o účasti v programu dozoru za účelem udělení a udržení statusu zařízení 
prostého BVD (bovinní virové diarrhoey) 

 

 

Rozdělovník: 

Agrární komora  

Český svaz chovatelů holštýnského skotu  

Svaz chovatelů českého strakatého skotu  

Český svaz chovatelů masného skotu  

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

 

 

Na vědomí: 

Všem KVS a MěVS v Praze SVS 

Všem SVÚ 

Ministerstvo zemědělství České republiky, Sekce ekologického zemědělství, ing. Petr Jílek, náměstek 
pro řízení sekce 
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