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Chovatelům skotu, ovcí a koz 
v působnosti Krajské veterinární 
správy pro Středočeský kraj 
Veterinárního inspektorátu Kladno 

               
Věc: Upozornění na zajištění provedení zdravotních zkoušek a registrace 
chovů hospodářských zvířat 
 

1) Zdravotní zkoušky 
Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) veterinárního 
zákona tyto termíny: 
� zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení 

v roce 2009 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho 
měsíce od provedení, 

� v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2009 požadováno, je 
termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2010. 

 
Skot u drobnochovatelů 
EpA110 BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA) 
Všechna hospodářství skotu (stáda), která nedodávají mléko do mlékárny nebo 
nemají povolen přímý prodej produktů prvovýroby – vyšetřuje se všechen skot od 
stáří 24 měsíců ve stádě 1x ročně. Vyšetřují se směsné vzorky 10 sér. 
EpA130 BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK) 
Všechny zmetalky 1x – bezprostředně po zmetání. 
EpA310 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 
vyšetření (ELISA, Eg ELISA) 
Zmetalky 1x v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy nebo ozdravených. Odběr 
se provede bezprostředně po zmetání. 
EpA332 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa – sérologické 
vyšetření (ELISA) 
Krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy 
(ELISA test prokazujícíprotilátky proti celému viru) 1x ročně: 
– všechny krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) do 50 kusů krav, 
– 50 % krav a jalovic starších 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) od 51 kusů zvířat 
samičího pohlaví, ale nejméně 50 kusů zvířat. 
EpA410 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA) 
V 5% hospodářství skotu (stád) s 5 % chovaného skotu v jednotlivých krajích. Vyšetřují 
se zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením 
na brucelózu a IBR. Vyšetřují se směsné vzorky 10 sér. KVS určí rozsah vyšetření. 
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Ovce 
EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa – sérologické vyšetření 
(RBT + RVK) Plemenní licentovaní berani 1x ročně. 
EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa – sérologické vyšetření 
(RBT + RVK) Zmetalky – (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání. 
EpC201 INFEKČNÍ EPIDIDYMITIDA BERAN Ů (B.ovis) – VyLa – sérologické 
vyšetření (ELISA) Plemenní licentovaní berani 1x ročně. 
EpC401 MAEDI-VISNA – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA) 
Plemenní licentovaní berani 1x ročně. 
 
Kozy 
EpD100 TUBERKULÓZA – Adg – jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal) 
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se vyšetřuje jedenkrát ročně 25% 
samičích zvířat (všech plemen) starších 12-ti měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-
li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna). 
EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa – KS (RBT + RVK) 
Zmetalky – (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání. 
EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa – KS (RBT + RVK) 
Vyšetření kozlů v plemenitbě lx ročně. 
EpD401 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ – VyLa – sérologické vyšetření 
Plemenní kozli 1x ročně. 

 
2) Také posílám velmi důležité informace týkající se evidence chovu hospodářských 
zvířat. 
 
Upozornění pro chovatele vybraných hospodářských zvířat (turů, zejména skotu, ovcí, 
koz, prasat, koní, oslů a jejich kříženců – označovaná zvířata)  
Od 9.7.2005 platí povinnosti týkající se označování a evidence výše uvedených 
hospodářských zvířat stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho 
prováděcími předpisy pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik t ěchto zvířat daný 
chovatel chová (i pro 1 kozu a ovci a pro 2 prasata a více). 
 
Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit 
označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední 
evidence) platí od 9.7.2005 i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy. 
 
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta chovateli 
přidělí pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky. Tato 
registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání 
„Registračního lístku“,  který chovatel obdrží buď na adrese ČMSCH, nebo u kteréhokoliv 
kontaktního pracoviště ČMSCH případně na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz. 
 
Kontaktní adresy:              
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.    
pracoviště Hradišťko pod Medníkem 
útvar ústřední evidence 
252 09  Hradišťko pod Medníkem 
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Regionální pracoviště Praha: Ing. Marcela Hefferová 
od 7:00 do 15:00 pracoviště ČMSCH v Praze (budova Sempry) 
U Topíren 2, 170 41 Praha 7  
tel.: 283 870 257, 602 160 542 
fax: 220 416 260  
e-mail: praha@cmsch.cz 
 
Způsoby a termíny označování ovcí a koz (dle legislativy platné pro rok 2010) 
(1) Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než 
opustí hospodářství, kde se narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) dvěma identifikačními prostředky. 
(2) Zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) označena 
elektronickým identifikátorem ve formě bachorového bolusového odpovídače nebo elektronické ušní 
známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce. 
(3) Zvířata, která nejsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz29) označena 

� plastovou ušní známkou v kombinaci s druhou plastovou ušní známkou nebo značkou na 
spěnce nebo elektronickým identifikátorem ve formě elektronické značky na spěnce, nebo 

� identifikačními prostředky podle odstavce 2. 
(4) Jehňata nebo kůzlata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do 
jiného členského státu, ani pro vývoz do třetích zemí, mohou být v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz30) označena odchylně od odstavce 
1 minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou 
osobou poskytnuta. 
(5) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci, které nejsou určené pro 
obchodování v rámci Evropské unie, se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, 
které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu „CZ“ a bez 
posledního trojčíslí. 
(6) Ovce a kozy, které nelze označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních 
boltců a které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označí náhradním 
způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně 
zaznamenán do stájového registru. 

 
!!! Důležitá upozornění !!! :  
Pokud nebudou uskutečněny zdravotní zkoušky u chovaných zvířat, věc bude možno řešit 
jako porušení Zákona č.166/1999, zákona o veterinární péči-veterinární zákon. 
 
Pokud nebude provedena registrace chovu a evidence chovaných zvířat, věc bude možno 
řešit jako porušení Zákona č.154/2000, zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat.   
 
    

MVDr. Josef Krupka  
veterinární inspektor oddělení ochrany zdraví zvířat 

               Krajská veterinární správa v Benešově,  
VI Kladno, Čechova 1513, 272 01Kladno. 

 
 


