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Priority MZe v oblasti 

používání antimikrobik u zvířat



• jmenovitě obsaženo zvyšování:

- soběstačnosti ČR u základních potravin

- ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin

• Koaliční smlouva velmi podrobná, obsahuje 

například i zavedení opatření na podporu 

dobrých životních podmínek zvířat

Programové prohlášení Vlády 

ČR 2014



Snaha MZe o maximální možnou podporu

živočišné výroby.

V rámci přímých plateb využití vázané

podpory na citlivé komodity, přes snahu

nezařazeny prasata a drůbež.

Společná zemědělská politika EU 

po roce 2014 I.



Společná zemědělská politika EU 
po roce 2014 II.

Snahy MZe zohlednit tlumená antimikrobiální 
rezistenci (AMR) v rámci podpor „II. pilíře“ –

Programu rozvoje venkova (PRV).

Snaha MZe ČR navázat na podporu pohody 
zvířat narazila na odlišné priority EK, hodláme 
usilovat o zohlednění v jiných opatřeních PRV.



• Bezpečnost potravin / Zdraví veřejnosti

• Zdraví / pohoda zvířat

• Důvěryhodný systém / kvalitní potraviny

• Podmínka konkurenceschopnosti produkce

• Mezinárodní závazky ČR, obchodní možnosti

Tlumení AMR – cíle MZe



• Objektivní stanovení podílu veterinárního používání 

antimikrobik na vzniku antimikrobní rezistence

– Určení priorit jednotlivých opatření

• Účinná opatření nesmí výrazně zhoršit 

konkurenceschopnost (zvýšením nákladů či 

administrativní zátěže) oproti vývozním státům s nižší 

péčí o tlumení AMR

Tlumení AMR - limity



Akční plán EK v boji s AMR:

implementace v podmínkách ČR

- návaznost na již dlouhodobě zavedené 

aktivity v oblasti boje s AMR

- NAP společný humánní/veterinární (již od  

90. let minulého století)

Mezinárodní návaznost



AMR - hledání rovnováhy a společných řešení...

• Sladění opatření humánní & veterinární medicíny
– MZ & Mze 

– NAP + AP

• Veterinární lékaři & chovatelé

• Producenti & konzumenti

• Podnikatelé & státní správa

 Pracovní skupina pro antimikrobika
 První iniciativa 2012 – aktivní jednání 2013/2014

Koncepce MZe



Přehled oblastí, které spadají do problematiky 

antimikrobní rezistence a návrhu kompetencí

Oblast
Pokrytí

Koncepce / 

Politika

Poskytování vstupů

Meziresortní koordinace MZe SVS, ÚSKVBL

Legislativa MZe SVS, ÚSKVBL, KVL, chovatelé

Registrace VLP a poregistrační sledování VLP ÚSKVBL SVS, KVL, chovatelé, MAHs

Podmínky pro uvádění VLP do oběhu (distribuce, předepisování, výdej, 
internetový obchod)

MZe SVS, ÚSKVBL, KVL, chovatelé, 
distributoři, míchárny, MAHs

Podmínky pro používání VLP MZe SVS, ÚSKVBL, KVL, chovatelé, MAHs

Sledování spotřeby VLP ÚSKVBL

Úřední monitoring zoonóz a indikátorů SVS

Dozor nad používáním antimikrobik u veterinárních lékařů a chovatelů Mze/SVS/ÚSKVBL

Dozor nad oběhem veterinárních léčiv Mze/ÚSKVBL/SVS Provozovatelé, Celní správa, Český 
statistický úřad

Dozor nad kvalitou VLP ÚSKVBL

Laboratorní testování citlivosti patogenů zvířat („Veterinární 
antibiotické laboratoře“)

SVS ÚSKVBL, VÚVeL, VFU

Monitoring rezistence patogenů zvířat SVS/NRL/VÚVeL

Výzkum MZe VÚVeL, VFU, SVS, ÚSKVBL, KVL, 
chovatelé

Vztah soukromý veterinární lékař - chovatel Mze chovatelé / KVL …..

Opatření k posílení biologické bezpečnosti, zoohygiena, chovatelská 
opatření

MZe chovatelé, SVS, ÚSKVBL

Vzdělávání, šíření informací MZe SVS, ÚSKVBL, VFU, VÚVeL, KVL, 
chovatelé

Mezinárodní spolupráce MZe SVS, ÚSKVBL, VFU, KVL, chovatelé, 
VÚVeL

Faktory determinující kulturní, sociální a ekonomické prostředí MZe SVS, ÚSKVBL



• NAP: spolupráce humán/veterina

• Fungující systém dozorových orgánů

• Kvalifikace pracovníků a organizace 
zemědělské výroby

• Dostupná infrastruktura (diagnostika, 
výzkum, vzdělávání)

• Implementace ozdravných programů

 skot, prasata, drůbež

• Dlouhodobě zavedený systém sledování 
spotřeby antimikrobik 

(od r. 2003,  ESVAC)

 ČR mezi státy s průměrnou spotřebou 
ATM/PCU

• Dostupnost údajů o podmínkách 
používání veterinárních léčiv (ÚSKVBL) 

• „Indikační omezení“ pro vybrané VLP

 v ČR již cca 15 let

• Základní legislativa upravující používání 
záložních antimikrobik 

 od roku 2008

• Systém GMP pro medikovaná krmiva

 Zákaz off-label používání premixů

 Pravidla pro čistění a následnou 
kontaminaci krmiv

• Zájem spotřebitelů o kvalitu potravin –
možno provázat tlumení AMR s novými či 
stávajícími značkami kvality

Východiska : silné stránky



• Ekonomická situace chovatelů v ČR

• Intenzita chovů v ČR

• Rostoucí závislost ČR na dovozech z jiných 
států („dovoz“ rezistentních mikroorganismů)

• Vztah chovatel – veterinární lékař:

– Nutnost nastavení funkčních pravidel 

• Podpora tlumení AMR v dotačních 
pravidlech a programech EU zatím 
neuvedena.

Východiska: slabé stránky



Nutnost komplexních řešení postupnými kroky ve všech základních 
oblastech:

• Systém zemědělské produkce a chovu zvířat 

– Zdraví zvířat

– Pohoda zvířat

– Hygiena

– Výživa

I ve vztahu k možnému provázání dotačních titulů z pohledu řešení AMR

• Kvalita a bezpečnost potravin

– Značky kvality

– Deklarace určitého standardu potravin

Ekonomická hlediska

Pokud možno pozitivní motivace chovatelům pro opatření k tlumení AMR, zatím dotační pravidla EU 
neumožňují uspokojivou měrou.

Závěry:



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Hojer

Ministerstvo zemědělství ČR

odbor živočišných komodit


