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Reklamní spoty s vítězi soutěže Středočeská 
Regionální potravina 

 
Pan Václav Hoch zvítězil minulý rok v kategorii Ostatní potravinářské 
výrobky s MEDEM KVĚTOVÝM PASTOVÝM. Reklamní spot ZDE.  
 
Letos v kategorii Masné výrobky trvanlivé zvítězila společnost Řeznictví 
a uzenářství U Dolejších s masným fermentovaným výrobkem FRANTÍK. 
Reklamní spot ZDE. 
 

Zdroj: www.regionalnipotravina.cz 
Vyrobila BENY tv & Ogilvy & Mahher, 2012 

 
 
 

 
Zemědělci mohou žádat o národní doplňkové 

platby pro rok 2012  
 

Zemědělci mohou od 15.10 do 1.11.2012 žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o 
národní doplňkové platby (TOP-UP). V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 mohou žádat o 
platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov 
krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a na brambory pro výrobu škrobu. 
 
„Přestože nebyly ve státním rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze pro národní doplňkové 
platby k přímým podporám, Ministerstvu se podařilo během tohoto roku zajistit dodatečné 
finanční prostředky pro tyto platby, a to 400 milionů korun z prostředků příjmů Pozemkového 
fondu a 100 milionů korun z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých 
let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

http://www.youtube.com/watch?v=eFzovccwjTo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PiDBzRqdv7Q
http://www.regionalnipotravina.cz/


 
Konečným termínem pro podání žádostí je 1. 11. 2012. Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto 
datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012. Zároveň jsou 
žadatelé o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní 
produkce mléka, povinni do 28. 2. 2013 dodat nápočty velké dobytčí jednotky. 
 
V důsledku modulace, kterou nařídila Evropská komise (EK), může dojít ke snížení plateb 
TOP-UP, proto MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) 
vytvořilo „kalkulačku“ pro výpočet orientační výše TOP-UP na úrovni farmy. Najdete ji na 
webu MZe. V roce 2012 bude u TOP-UP u nových členských států aplikujících SAPS 
v souladu s rozhodnutím EK z října 2011 uplatněna tzv. modulace. Ta se vypočítá z celkové 
sumy všech přímých plateb (SAPS, Zvláštní podpora dle čl. 68, Oddělená platba za cukr, 
Oddělená platba za rajčata) a nároku na TOP-UP. Pokud celková suma těchto plateb pro daný 
podnik přesáhne částku 5 tisíc EUR, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na 
úrovni 10 %. V případě, že součet přímých plateb a TOP-UP přesáhne 300 tisíc EUR, aplikuje 
se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná 4% modulace. Takto vypočtená částka 
modulace se odečte od nároku na TOP-UP v letošním roce. 
 
Jak postupovat při podávání žádosti 
Pokud jde o vyplňování žádostí o národní doplňkové platby TOP-UP, na webových stránkách 
SZIF (www.szif.cz - sekce Platby na základě jednotné žádosti) je k dispozici elektronická verze 
příručky pro žadatele. Na Portále farmáře SZIF je pak jednoduchá aplikace, ve které žadatel 
sám nebo ve spolupráci s referentem z Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) vyplní údaje 
žádosti TOP-UP. Jde o identifikační údaje, výběr konkrétních požadovaných plateb, 
historických údajů o zemědělském podniku a případné doplnění toho, jaké přílohy bude 
žadatel dokládat spolu s žádostí. Po vyplnění bude po stisku tlačítka vytvořena kompletní 
žádost ve formátu pdf. Takto vytvořenou žádost lze následně podepsat elektronickým 
podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu, a elektronicky odeslat. Žádost lze 
elektronicky odeslat i bez nutnosti vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu. Žádost odeslanou bez elektronického podpisu bude možné stvrdit „Potvrzením o 
podání žádosti“, které bude k dispozici na Portálu farmáře SZIF okamžitě po odeslání. 
Podepsané potvrzení je nezbytné doručit do 5 kalendářních dnů na příslušné pracoviště AZV. 
Žádost odeslanou s elektronickým podpisem není nutné jakkoliv potvrzovat 

 
Zdroj: MZe ČR 

 
 

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil 
sazbu pro výplatu přímých plateb SAPS 

 
Sazba letošních přímých plateb SAPS byla ministrem zemědělství Petrem Bendlem 
stanovena ve výši 5 387,30 Kč/ha. Polovina z této částky přitom na účty příjemců 
poputuje již po 16. říjnu. Součástí v létě schváleného balíčku opatření pomoci 
zemědělcům postiženým letošním jarním suchem bylo totiž rozhodnutí, že část SAPS 
bude letos vyplacena formou zálohy co nejdříve. Zbylých 50 % celkové přiznané platby 
příjemci obdrží po 1. prosinci 2012. 
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http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/aktuality/nastroj-kalkulace-orientacni-vyse-top-up.html


„Letos jsme v příslušném termínu obdrželi 27 629 žádostí o vyplacení jednotné platby na 
plochu. Celkem se týkají 3 526 435 hektarů zemědělské půdy,“ řekl ministr zemědělství Petr 
Bendl. 

O poskytnutí platby SAPS začne Státní zemědělský a intervenční fond rozhodovat 8. října. 
Zálohu ve výši 50 % mohou žadatelé obdržet už od 16. října. Peníze budou rozesílány 
okamžitě bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doplatky budou 
vypláceny od 1. prosince 2012. Konečný termín pro výplatu dotace je 30. červen 2013. 

V roce 2012 bude v souladu s nařízením Evropské rady uplatněna tzv. modulace, která 
znamená snížení celkové sumy všech přímých plateb, o které žadatel požádal, pokud je tato 
suma vyšší než 300 000 EUR. Modulována je částka přesahující 300 000 EUR, a to o 4 
procenta.  

V případě přímých plateb to znamená, že pokud jejich součet v roce 2012 (SAPS, Zvláštní 
podpory (tzv. podpory dle čl. 68), Oddělená platba za rajčata a Oddělená platba za cukr) 
přesáhne 300 000 EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 
300 000 EUR. 

„To znamená, že se budou snižovat platby nad zhruba 7,5 milionu korun. Snížení plateb SAPS 
by se z důvodu modulace mělo týkat kolem 600 žadatelů,“ upřesnil ministr Bendl. 

Zdroj: MZe ČR 

 

Výzva pro příjem žádostí - nové opatření 
Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání 

dovedností, animace a provádění 
 
Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 
Získávání dovedností, animace a provádění. 
 
Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní 
partnerství získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním 
svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu 
integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby 
spojené s jejich tvorbou. 
 
Místními partnerstvími se rozumí subjekty, které působí na celistvém území s počtem 
obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na principu partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem a zároveň nebyly podpořeny v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina. 
 
Pro zájemce o toto nové opatření proběhne dne 4. prosince 2012 v budově Ministerstva 
zemědělství školení, na kterém budou zájemcům představeny základní podmínky, tedy 
definice příjemce dotace, způsobilé výdaje, samotný systém podání žádosti o dotaci, povinné 
výstupy projektu apod. Potencionálním žadatelům budou zodpovězeny i případné další otázky 
spojené s vyhlášením opatření. Zájemci o školení se mohou hlásit na e-mail 
lucie.chlupacova@mze.cz. 
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Pro opatření III.4.1 se předpokládá jedno kolo příjmu žádostí, a to od 6. 2. do 12. 2. 2013 v 
rámci 18. kola příjmu PRV. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 12. 2. 2013 musí být 
konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, 
doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na CP SZIF do 16:30 
hodin. 
 
Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti 
nabývají po schválení změn Programového dokumentu ze strany Evropské komise. 
Alokace pro toto opatření představuje 28,4 mil. Kč (částka přepočítána kurzem EUR/CZK = 
25,3). Konečná výše závazkovaných prostředků bude upravena o aktuální kurzový přepočet. 
 
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní 
partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v 
elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál 
Dotace - Program rozvoje venkova - Osa III - Získávání dovedností, animace a provádění) a 
rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci 
Program rozvoje venkova. 
 

Zdroj: MZe ČR 
 

 
Informace pro žadatele z PRV - AEO 

 

Informace se týká prodlužování závazků v 
Agroenvironmentálních opatřeních v roce 

2012 
 
Možnost podat žádost o prodloužení mají v letošním roce žadatelé, kterým závazek končí k 
31. 12. 2012, respektive 31. 3. 2013 v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodiny. 
Možnost prodlužovat závazek se netýká titulu Zatravňování orné půdy, který je nadále 
pětiletý a na rozdíl od ostatních titulů lze i v roce 2013 podat žádost o zařazení do tohoto 
titulu na standardní období 5 let. 
 
Žádosti o prodloužení je možné podat od 1. října do 30. listopadu kalendářního roku na Státní 
zemědělský a intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Agentury pro zemědělství a venkov na 
speciálním formuláři vydaném SZIF. Dotčení žadatelé budou o možnosti prodloužení adresně 
informováni. 
 
V letošním roce může žádost o prodloužení podat 740 žadatelů (stav k 3. září. 2012). Celkový 
počet se může mírně změnit v návaznosti na průběh administrace stávajících žádostí. 
Formulář žádosti o prodloužení bude možné stáhnout z webových stránek SZIF. 
Žádost o prodloužení může žadatel podat do 30. listopadu 2012. Prodloužení se vztahuje na 
poslední právoplatné zařazení do agroenvironmentálních opatření (AEO). Jelikož se na 
prodloužený závazek v AEO pohlíží jako na kontinuální období, je důležité, aby měl žadatel 
dotčené půdní bloky registrovány do 31. 12. 2013, respektive do 31. 3. 2014 v případě titulů 
Biopásy a Pěstování meziplodiny. V opačném případě se žadatel vystavuje riziku sankce a 
navrácení poměrné části dotace za celé období trvání závazku. 
 

Zdroj: MZe ČR 
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Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. 
a 

 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 

 

v rámci projektu 
 

Informační podpora pro zemědělce v České republice 
 

zvou na seminář s následujícím programem 
 
- aktuální informace k nitrátové směrnici (změny a novinky v návaznosti na CC) 
- informace o zahájení fyzických kontrol dodržování standardu GAEC 2 na MEO ploch. 
- požadavky CC ve welfare zvířat platné od roku 2013, průběh kontroly 
- hodnocení rizik ekologické újmy platné od 1.1.2013 (nutné zpracovat do konce roku 2012) 
 

 
Seminář se koná: 

 
24. 10. 2012 od 9,30- 13,00 hod v Rakovníku, zasedací místnost Agentury pro 
zemědělství a venkov, Lubenská 2250. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
30. 10. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Příbrami, zasedací místnost Agentury pro 
zemědělství a venkov, Poštovní 4. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
1. 11. 2012 od 9,30 -  13,00 hod. v Praze, velký sál v budově  SVS / dříve 
ÚZEI /, Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
14. 11. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá 
Boleslav. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
19. 11. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Kutné Hoře zasedací místnost Agentury 
pro zemědělství a venkov, Benešova 97. Přednášející Ing. Jan Klír a Ing. 
Lubomír Smrček. 
 

Účast zdarma 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Pozvánka je také na www.kis-stredocesky.cz 
 
 

Bc.Jeníčková Gabriela, tel: 721 315 260 
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http://www.kis-stredocesky.cz/


MODULACE přímých plateb 
 
V roce 2012 bude v souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 pro přímé platby 
uplatněna tzv. modulace. Pod pojmem modulace se rozumí snížení (krácení) celkové 
sumy všech přímých plateb, na které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 
000 EUR. Modulována je částka přesahující 300 000 EUR, a to o 4 %. 
 
V případě přímých plateb to znamená, že pokud součet přímých plateb v roce 2012 (SAPS, 
Zvláštní podpory, Oddělená platba za rajčata a Oddělená platba za cukr) přesáhne 300 000 
EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 000 EUR. 
 
Pro letošní rok byl stanoven přepočítací kurs 25,141 Kč/Euro,  
                                                                 tedy 300 000 euro = 7 542 300,- Kč 
 
Příklady: 
 
1) 
SAPS 
dotace přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 5 000 000,- Kč 
modulace = 0 Kč 
dotace SAPS tedy činí 5 000 000,- Kč 

 
2) 
SAPS 
dotace přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 8 000 000,- Kč 
modulace = 4 % ze 457 700,- Kč (tj. částka, která přesahuje 7 542 300,- Kč) = 18 308,- Kč 
dotace SAPS tedy činí 7 981 692,- Kč 

 
3) 
SAPS + platba na dojnice dle čl. 68 
dotace SAPS přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 5 000 000,- Kč 
modulace SAPS = 0 Kč 
dotace SAPS tedy činí 5 000 000,- Kč 
dotace Dojnice přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 3 000 000,- Kč 
modulace Dojnice = modulace 4 % ze 457 700,- Kč (tj. částka, která v součtu všech přímých 
plateb - tedy SAPS + Dojnice - přesahuje 7 542 300,- Kč) = 18 308,- Kč 
dotace Dojnice tedy činí 2 981 692,- Kč 
 
 
 

Zdroj: SZIF 
 
 

 
 
 
 
 
 

 6



SZIF podepsal rámcovou smlouvu na 
marketingovou a komunikační podporu 

národní značky kvality KLASA se společností 
COMUNICA, a.s. 

 
O propagační aktivity národní značky kvalitních potravin KLASA se bude po zbytek 
roku 2012 a po celý rok 2013 starat komunikační agentura Comunica. V uplynulých 
dnech byla podepsána rámcová smlouva o poskytování marketingových a 
komunikačních aktivit s vítězným uchazečem veřejného výběrového řízení, které bylo 
vypsáno počátkem dubna. 
 
Jedná se o rámcovou smlouvu, na základě které bude agentura pro Státní zemědělský 
intervenční fond po dobu jejího trvání (říjen 2012 – prosinec 2013) zajišťovat dílčí 
marketingové aktivity vč. nákupu médií, zajištění spotřebitelských soutěží, PR aktivit a 
propagace značky v místě prodeje.  
Uchazeč byl mimo jiné vybrán na základě nejvýhodnější kombinace dílčích jednotkových cen 
za specifikovaná plnění a kvality strategické a realizační části nabídky. SZIF bude na základě 
rámcové smlouvy zadávat dílčí zakázky na požadovaná plnění s možností využití 
maximálního možného objemu plnění po dobu smluvního vztahu ve výši 310 mil. Kč bez 
DPH.  
Po zbytek roku 2012 se plánuje předvánoční spotřebitelská soutěž na podporu prodeje 
kvalitních potravin a související mediální kampaň a akce na podporu v místě prodeje a na 
předvánočních a vánočních trzích. Rozpočet na toto období pravděpodobně nepřesáhne 30 
mil. Kč vč. DPH. Do konce roku 2012 by měla rovněž být připravena komunikační strategie 
vč. plánu na rok 2013. V roce 2013 se předpokládá uskutečnění masivní mediální kampaně s 
cílem podpory známosti značky kvality KLASA, ale i s cílenou edukací široké veřejnosti o 
kvalitě potravin. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012, tedy ca 120 mil. Kč vč. DPH 
budou přesunuty do roku 2013.  
Veřejného výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 uchazečů, z toho byl jeden vyloučen pro 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu a její neodůvodnění v souladu se zákonem. O vítězi 
rozhodovala hodnotící komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, SZIF a 
Potravinářské komory. Druhá v pořadí skončila společnost McCann-ERICKSON Prague spol. 
s.r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, následována agenturou 
MARK/BBDO a.s. a jako poslední byla vyhodnocena nabídka spol. Ogilvy & Mather, spol. s 
r.o.  
Výsledky výběrového řízení budou do 10. 10. 2012 uveřejněny ve Věstníku veřejných 
zakázek. Celé znění rámcové smlouvy včetně jejích příloh bude ke stejnému datu uveřejněno 
na profilu zadavatele na webu e-zakazky.cz (http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16).  
 

 
Zdroj: SZIF 
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Aktuality 

                          Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů 
17.10.2012 

V dokumentech ke stažení byla zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR. 

Zdroj: SFZP ČR 

Obec Ratměřice se neztratila ani v soutěži 
Evropská cena obnovy vesnice 2012 

 
Obec Ratměřice, držitelka celorepublikového titulu Vesnice roku 2010, se neztratila ani 
v soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2012, která proběhla pod heslem Na stopě 
budoucnosti. V silné konkurenci Ratměřice postoupily mezi 12 finalistů a získaly titul 
vicemistra Evropy. Odměnou jim byla cesta na vyhlášení výsledků do rakouského 
Langeneggu, Vesnice Evropy roku 2010. Na zkušenou se tam na konci září vypravil 
z Ratměřic autobus plný lidí. „Všechno to tam spolu se mnou zažívalo dalších 50 zástupců 
ratměřických spolků. Bylo to jednak poděkování za jejich práci pro obec, ale také zajímavá 
příležitost vidět, jak to funguje jinde a co všechno můžeme pro rozvoj obce ještě udělat,“ 
zhodnotil cestu starosta Ratměřic Viktor Liška.  
 
„Převzali jsme Evropskou cenu obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu soutěže 
odpovídající rozvoj výjimečné kvality z rukou rakouského ministra zemědělství Nikolause 
Berlakowiche, hejtmana spolkové země Vorlarlberg Markuse Wallnera a představitelů 
Evropské asociace pro rozvoj a obnovu venkova, kteří soutěž organizovali,“ dodal starosta. 
Vítězem soutěže se stala švýcarská obec Vals. „Je nepředstavitelné, že jsme se dostali tak 
daleko. Když jsme v roce 2009 získali v soutěži Vesnice roku Modrou stuhu, tvrdil jsem, že je 
to vrchol, že už nemá cenu se hlásit výš, že na zlato nemáme, natož abychom se stali 
vicemistry Evropy,“ vzpomněl Viktor Liška.  
 
Ratměřičtí se v Langeneggu zúčastnili také velkého „evropského tržiště“, na kterém se 
prezentovalo 35 evropských regionů ze 12 zemí. „Inspirující byl už samotný Langenegg, 
který má například svoji měnu platnou ve vybraných místních obchodech. Podporuje 
komunitní rozvoj i místní ekonomiku. Zajímalo nás také, jak tam pracují s obnovitelnými 
zdroji, mají třeba naučné stezky propagující jednotlivé druhy energie. Bylo to moc zajímavé,“ 
dodal Viktor Liška. Na odborných fórech se pak zapojili do řešení otázek budoucnosti 
venkovských evropských oblastí. 
 
Ratmeřičtí v rámci tržiště prezentovali nejen svou obec, ale také Mikroregion Džbány, 
Posázaví a Kraj blanických rytířů. Našli si čas i na výlety k alpským velikánům a na zábavu 
zejména s moravskou a slovenskou výpravou. „Užívali jsme si zasloužené pozornosti 
ostatních Evropanů a byli jsme hrdi na své úspěchy,“ shrnul starosta. Zájezd byl podle něj 
plný inspirace a zajímavých podnětů.  
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace: Viktor Liška, tel.: 776 580 584, e-mail: starosta@ratmerice.cz 
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Přijďte 11. listopadu na husu a víno do 
Kutné Hory na Svatomartinské hody 

 
 

 
Středočeský kraj zve všechny milovníky vína na 
Svatomartinské hody 2012 v Kutné Hoře. Přijďte ochutnat 
svatomartinskou husu a zapijte ji lahodným vínem.  
 
Akce se koná 11. listopadu od 12 hodin v prostorách 
Jezuitské koleje. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý 
program: Miro Žbirka, Tereza a Josef Vágnerovi, Pavlína 
Jíšová a přátelé, Harmonika Duo - Renáta a Josef 
Pospíšilovi, Duo Švejk. 
 
Vstup zdarma.  
 
 
 
 
 
 

Zdroj. Středočeský kraj 
 

 
 

Infekční anémie koní se šíří? 
 
 
Kromě toho, že infekční anémii koní (nakažlivou chudokrevnost koní) šíří savý hmyz, je 
možné, aby se nakazili jedinci například transfuzí. Takovéto případy byly zaznamenány v 
Německu v souvislosti s dovozem nemocných koní z Rumunska. 
 
O riziku jsme před časem chovatele informovali, zejména pokud by šlo o nelegální dovozy. 
Žádný takový případ v ČR nebyl zjištěn. 
 
Ovšem nebezpečí přichází z nečekané strany. Na jednání veterinárních odborníků členských 
zemí v Bruselu zazněly v posledních měsících dvě významné informace: 
 
V září Německo informovalo o případech infekční anémie koní (Severní Porýní–Vesfálsko 
4x, Porýní–Falcko 3x) po podávání infikované plazmy koním na jedné veterinární klinice. 
Případy byly zjištěny v polovině měsíce srpna. Dosud bylo identifikováno 19 příjemců 
plazmy. Kůň, od něhož byla plazma odebrána, uhynul dne 29. 6. 2012. Všech 19 nakažených 
koní bylo utraceno. Stanovena kontrolní omezení pro koně, kteří byli v kontaktu s rizikem 
(potencionálně až 2000 kusů zvířat). Dále byly došetřeny všechny kontakty s 
kontaminovanými zvířaty. 
 
A v říjnu Německo doplnilo předchozí informaci s tím, že bylo potvrzeno dalších 10 
pozitivních případů. Definovány tři kategorie podezřelých zvířat: příjemci plazmy; zvířata, 
která byla v kontaktu s těmito koňmi v ochranném pásmu; zvířata, která byla v dočasném 
kontaktu s koňmi vykazujícími klinické příznaky. Německo zaslalo informaci o podezřelých 
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koních, kteří směřovali do jiných členských zemí. Jde o Belgii, Francii. Irsko, Itálii, 
Lucembursko, Nizozemí, Švédsko, ale i o ČR, kam směřoval jeden kůň. Tuto skutečnost 
prověřuje místně příslušná krajská veterinární správa, to znamená, že byl kůň umístěn do 
karantény, odebrány vzorky krve a až po výsledcích laboratorního vyšetření budou přijaty 
odpovídající kroky. 
 
Z uvedeného lze vyvodit zásadní varování pro chovatele: Požadovat při nákupu koní, 
popřípadě při přesunech, předložení výsledků laboratorních vyšetření, v tomto případě 
zejména na infekční anémii koní. 
 
 Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
 
 

 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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