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Informace o vyšetřování ulovených divokých prasat na Aujeszkyho chorobu 

Zasíláme Vám informaci o úpravě Metodiky a kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2017 týkající 
se vyšetřování ulovených divokých prasat na Aujeszkyho chorobu prasat. S platností od 10.10.2017 
se vyšetřují všechna ulovená divoká prasata sérologicky na Aujeszkyho chorobu prasat, přičemž 
lovec je povinen od každého uloveného divokého prasete odebrat vzorek krve z důvodu výše 
uvedeného vyšetření. Tento úkon je spojen s nárokem lovce na vyplacení zástřelného ve 
výši 1.000 Kč. 
 
Pro nárok na vyplacení zástřelného lovci je nutné splnit následující náležitosti: 

1. odebrat do vlastní odběrovky krev uloveného prasete; 

2. vyplnit objednávku laboratorního vyšetření uloveného prasete divokého na Aujezskyho chorobu 
kód EpI300 (příloha č. 1); 

3. vyplnit žádost o proplacení ulovených divokých prasat podle kódu EpI180 (příloha č. 2), přičemž 
zástřelné lze vyplatit pouze na bankovní účet;  

4. předat vzorek krve, objednávku laboratorního vyšetření a žádanku o proplacení na pracoviště 
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj. 

 

Zástřelné bude vypláceno po obdržení protokolu o zkoušce s výsledkem vyšetření krve na Aujezskyho 
chorobu ze státního veterinárního ústavu na bankovní účet uvedený v žádosti o proplacení. Lovci 
nebude výsledek vyšetření zasílán, výsledky a vyhodnocení monitoringu Aujezskyho choroby u 
divokých prasat budou zveřejněny ve výroční zprávě Státní veterinární správy.  

S pozdravem 

MVDr. František Kouba 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

dle rozdělovníku 
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Přílohy:  

1. Objednávka laboratorního vyšetření uloveného prasete divokého na Aujezského chorobu kód 
EpI300 

2. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat podle kódu EpI180 

 
 
Rozdělovník:  

Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  

Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje  

Okresní myslivecké spolky ČMMJ Jihočeského kraje  

Myslivecké spolky ČMMJ Jihočeského kraje 
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