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Dle rozdělovníku

Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

Po zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 byly zjištěny
chyby v části II - povinné úkony hrazené chovatelem v kódu ExM340 varoáza (podzimní
preventivní ošetření) pod písmenem a) a dále v příloze č. 6 - Monitoring parazitóz u spárkaté
zvěře. Dovoluji si proto touto cestou správné znění v obou částech textu upřesnit:
1. Kód ExM340 - Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10.
10. - 31. 12. 2017 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou
informací k jeho použití nebo..
2. Příloha č. 6 - Monitoring parazitóz u spárkaté zvěře
V této příloze je uvedeno, že za odevzdání odebraného vzorku a správné vyplnění objednávky
náleží uživateli honitby vzorkovné ve výši 50,- Kč za jeden vzorek.
Vzhledem k tomu, že parazitologické vyšetření volně žijící spárkaté zvěře bylo přesunuto
z kapitoly I - povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu do kapitoly II - povinné úkony
hrazené chovatelem, nebude vypláceno vzorkovné a výše zmíněná věta bude z textu přílohy
č. 6 odstraněna při nejbližší aktualizaci Metodiky kontroly zdraví nařízené vakcinace.
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