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Co, proč, jak, odkdy, předpisy a praxe 
• Nová legislativa a její platnost

– EU
– Národní => potřebné novely

• Nová legislativa ve vztahu k:
– používání a předepisování antimikrobik
– poskytování dat o prodejích a používání antimikrobik

• Trendy a současný stav používání antimikrobik v ČR

• Antibiotická politika v ČR
– Kde jsme a kam jdeme

• Snížení používání antimikrobik

• Konkrétní příklady z praxe



Rámcová EU legislativa je, CZ novely chybí

Kde není výslovně uvedeno, že 
si mohou členské státy 
specificky upravit  bude nutno 
přesně implementovat …

Je nutno sledovat lhůty pro uplatnění 
jednotlivých ustanovení, jsou-li 
explicitně definovány

Novela ZOL čeká na schv senátemZOL společný hum + vet  momentálně blokován hum sporem



Nařízení o VLP vs EU prováděcí předpisy

Stááále ještě probíhá, ale již i (konečně) proběhlo 
sestavování, schvalování a publikace

DA a IA z celkem 

26 prováděcích právních předpisů 19 IA + 7 DA

Stav projednávání, mandáty EK, doporučení EMA, výsledky konzultací s cílovými organizacemi lze nalézt:
https://ec.europa.eu/food/animals/health/veterinary-medicines-and-medicated-feed/imp-regs-2019_en

https://ec.europa.eu/food/animals/health/veterinary-medicines-and-medicated-feed/imp-regs-2019_en


Předpisy v přenesené pravomoci k nařízení 
2019/6 VLP ve vztahu k antimikrobikům

Již schválené:
DA: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2021/1760, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 
2019/6 stanovením kritérií pro určení antimikrobik, 
jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí lidí 
(použije se od 28. ledna 2022), zveřejněno 6.října 2021

Velká diskuse EP, hrozilo, že 
veterinární medicína přijde 

o cca 30% antibiotik !



Prováděcí předpisy k nařízení 2019/6 
VLP ve vztahu k antimikrobikům I

Konečně schváleno ...

IA ... ad čl 37(5) nařízení VLP
Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s 
nařízením EP a Rady (EU) 2019/6 stanoví antimikrobika 
nebo skupiny antimikrobik, které jsou vyhrazeny k léčbě 
určitých infekcí u lidí zveřejněno 20.července 2022

Opět po velké diskusi s EP
Zejména kolistin a VLP obsahující  

antimikrobika s anti-TBC účinkem.
Navíc nepovoleno ani výjimečné použití 

individuální  u nepotravinových zvířat



Seznam antimikrobik vyhrazených 
POUZE pro léčbu infekcí člověka

18 položek

1 položka

18 položek



Kategorizace 
AMEG



Příklady co a kde bude u výjimečných 

případů ve veterinární praxi chybět 

- Většinou malá praxe, koně, ZOO zvířata

- Původní kategorizace dle AMEG (EMA) umožňovala 
výjimečné použití „A“ (= těch dnes zakázaných v DA) 
u individuálních  případů  „nepotravinových“  zvířat   

=>   po velkém tlaku EP toto v DA/IA neumožněno

Favipiravir

Molnupiravir

FIP kočky, či kočkovité 

šelmy

KarbapenemyGlykopeptidyCefalosporiny + beta laktamázy inhibitor
Život ohrožující infekce koně, psi, ZOO zvířata



Prováděcí předpisy k nařízení 2019/6 
VLP ve vztahu k antimikrobikům II

Stále čekáme ...
IA - Prováděcí akt
• restrikce ohledně používání mimo rozhodnutí o registraci 

(„kaskáda“) – vybraná antimikrobika nebude možno 
používat „off-label“ v rámci kaskády:
– lze předpokládat, že může jít i o všechny molekuly, které jsou 

z pohledu rizika klasifikované v současnosti do skupiny „B“, která se 
nazývá „omezte“ – jsou to molekuly s vysokým rizikem, ale doposud 
byly ve vet med povoleny - konkrétně:
- fluorochinolony, cefalosporiny 3./4. generace, kolistin 
- i makrolidy (?) 



Hlášení dat 
prodeje a používání 

antimikrobik
dle nového nařízení o VLP



Předpis v přenesené pravomoci 
k nařízení 2019/6 VLP ke 

sběru dat o prodejích a používání antimikrobik

DA: 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/578,
kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 2019/6, 
pokud jde o požadavky na shromažďování údajů o 
objemu prodeje  a o používání antimikrobních léčivých 
přípravků u zvířat
(použije se od 28. ledna 2022), zveřejněno 9.dubna 2021



Prováděcí předpis 
k nařízení 2019/6 VLP ke 

sběru dat o prodejích a používání antimikrobik
IA formát dat – prodeje a používání antimikrobik:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/209, kterým se stanoví formát 
údajů, které mají být shromažďovány a hlášeny pro určení objemu 
prodeje a používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
zveřejněno až 17. února 2022

K tomuto i technický dokument EMA (až červen 2022)
Antimicrobial use data reporting per animal categories (numerator)
Manual for reporting the data to the Agency

ALE!  Chybí  manuál k denominátoru (populace zvířat), 
aneb data o použitém množství LP musíme 
vztáhnout k počtům či biomase zvířat !



Spotřeby/consumption

Prodeje/sales

Používání/use

TunyKorekce na populace  
mg/PCUFrekvence/ATI

NUMERÁTOR

DENOMINÁTOR

mg

PCU



Hlášení o prodejích VLP s antimikrobiky 
ve vztahu k nové legislativě

Minulost
- CZ: hlášení na EMA

z úrovně 
- Distributoři VLP

- Míchárny MK

Velká míra manuální práce

Není možnost překlopení souborů 
z db distributora do db ÚSKVBL

Současnost
- CZ: hlášení na EMA

z úrovně 
- Distributoři VLP

- Míchárny MK

možnost překlopení souborů 
z db distributora do db ÚSKVBL

Zkřížená kontrola a validace dat s 
daty o používání

Požadavky na nahlašované proměnné by měly zůstat  shodné:
Hlášena jednotlivá balení VLP

Zveřejňují se agregovaná data na farmakologické skupiny  zkorigovaná 
na  celkovou populaci zvířat - ale změna výpočtu



Hlášení o používání VLP i HLP
Problematika počtu hlásících subjektů a validace a verifikace dat:
Desetitisíce (chovatelé)           vs jednotky tisíc (veterináři)

Problematika různorodosti software – potřeba zbudování SW rozhraní.
Hospodářská zvířata => Aplikace pro chovatele ?  - Kolik se jich reálně zapojí – je 
možné plné pokrytí všech chovů a získání dostatečně validních dat ? 
- Návrhy 3 řešení – viz další snímky
Zvířata v zájmovém chovu  => jediná možnost aplikace pro veterináře !

Þ Potřeba jednotné aplikace a rozhraní pro všechny scénáře
Þ Potřeba robustní a spárované evidence zvířat !
Þ Aby mohla být vyhlášena veřejná zakázka na SW a systém, čekáme stále 

ještě na podklady k denominátoru ! => vyjádření Min Vnitra a vypořádání 
připomínek

Jak to již po Evropě funguje: Viz web AACTING či publikace 
https://www.researchgate.net/publication/343801043_Monitoring_of_Farm-
Level_Antimicrobial_Use_to_Guide_Stewardship_Overview_of_Existing_Systems_and_Analysis_of_Key_Component
s_and_Processes

https://www.researchgate.net/publication/343801043_Monitoring_of_Farm-Level_Antimicrobial_Use_to_Guide_Stewardship_Overview_of_Existing_Systems_and_Analysis_of_Key_Components_and_Processes


Sběr dat o používání – důležitá data
Systém sledování používání = elektronická hlášení národním autoritám daného členského státu od 1. 1. 2023

FÁZE I: Poprvé z období  1.1. 2023 - 31.12.2023; odevzdání EMA do 30. září 2024
SKOT: se specifikací dojeného skotu a masného skotu a také telat: s porážkou telat > 10 000 tun /rok 
PRASATA: se specifikací výkrmových prasat,
DRŮBEŽ: se specifikací kura (brojleři, nosnice, rodiče, prarodiče) a u krůt, se specifikací krůt na 
výkrm a ostatních). 

FÁZE II: Poprvé z období 1.1. 2026 - 31.12.2026, odevzdání EMA do 30. června 2027 
připojen navíc sběr dat u dalších species zvířat :
ostatní drůbež (kachny, husy); 
ovce; kozy; 
ryby (losos obecný, pstruh duhový, mořan zlatavý, mořčák evropský, kapr obecný); 
koně; 
králíci a další zvířata, jejichž potraviny jsou určeny pro lidský konzum. 

Fáze III Poprvé z  období 1.1. 2029 - 31.12.2029, odevzdání EMA do 30. června 2030
připojen navíc sběr dat u dalších species zvířat :
psi a kočky, 
kožešinová zvířata (norci a lišky), 

Dataset vždy za kalendářní rok, zahájení první fáze 1.1. 2023, následně se budou přidávat další fáze ... Od roku 
2029 by se měla sbírat data o používání u všech druhů a kategorií zvířat uvedených v DA: 2021/578

Hlášení dat v souladu s detailním popisem uvedeným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/578,  
a dle prováděcího nařízení, které bude definovat přesný formát sběru dat, tedy položky v templátu k vyplnění a 
to jak pro antimikrobika, tak pro počty zvířat a jejich a kategorií.



Pro jaké druhy a kategorie zvířat tedy EK požaduje hlásit spotřeby ? 
Species a jejich kategorie, pro které se má 
(k datu uvedenému u příslušné fáze)  na EMA

Regulation 2019/6 Regulation 2021/578 (delegated act) EMA Manual
Cattle Cattle

    Beef cattle Beef cattle

   Dairy cattle Dairy cattle

    bovines <1 year  if production  > 10 000 
tonnes/ year

bovines >1 year  if production  > 10 000 
tonnes/ year

Other cattle

Pigs  Pigs  
   Fattening pigs    Fattening pigs

   Other pigs
Chickens Chickens 
    Broiler      Broiler  
    laying hens     laying hens (Consumption)

Other chickens
Turkeys Turkeys

     Fattening turkeys      Fattening turkeys
    Other Turkeys

other poultry (ducks, geese) Ducks
Geese

sheep sheep
goats goats

Atlantic salmon
Rainbow trout
Gilthead seabream
European seabass
Common carp

horses horses
rabbits (food-producing) rabbits (food-producing)
Other species relevant for MS Other species relevant for MS
dogs dogs
cats cats
fur animals (minks and foxes) Minks

Foxes

28 January 2030 Other animals kept and Bred

finfish (Atlantic salmon, Rainbow trout, 
Gilthead seabream, European seabass, 
Common carp)

28 January 2024 Species including in decision 2013/652/EU (Monitoring of AMR in commensals and zoonotic bacteria

28 January 2027 All food producing species



Skot: 3 kategorie dle EMA manuálu pro numerátor

1) Masný skot species Bos taurus: hlásí se použití u zvířat chovaných pro 
produkci masa a určených k porážce. 
– Započítává se i použití u zvířat z masných farem: krávy, matky telat masné produkce, 

telata, jalovice a býčci pro plemenitbu masných plemen.
– Započítává se i použití u zvířat ze smíšených farem, převažuje-li produkce masná.

U států, kde přesahuje produkce telat < 1 rok při poražení 
10 000 tun ročně, se použití u této kategorie musí evidovat zvlášť

2) Mléčný skot species Bos taurus: hlásí se použití u zvířat chovaných pro 
produkci mléka pro lidský konzum (i mléka pro mléčné výrobky)
– Započítává se i použití u zvířat z mléčných farem: telata, jalovice, býčci a jalovice pro 

plemenitbu a krávy k vyřazení z produkce.
– Započítává se i použití u zvířat ze smíšených farem, převažuje-li produkce mléčná.

3) Ostatní skot, nesplňuje-li skot výše uvedené kategorie (př. tažné krávy ;-) ...
Státy mají usilovat o to, aby do této kategorie nebyly chybně zařazeny spotřeb u výše
uvedených dvou kategorií



A jak to vlastně reálně je ?
ÚSKVBL
- se snaží, aby ČR plnila právní předpisy EU a ČR nebyla

vystavena sankcím => navrhuje řešení- viz další snímek
- potřebuje získat a zaplatit IT specialistu a

administrativního pracovníka na programování, sběr,
třídění, hodnocení, ověřování a odevzdávání dat => tito
budou spolupracovat se 2 pracovníky Ústavu, kteří mají sběr dat o prodejích
dlouhodobě (nad rámec jiných standardních úkolů) na starosti

EK
- „neslyší“ na výtky členských států k pozdnímu nastavení

pravidel a nechce vidět, že státy nestíhají systémy nachystat
- až v červenci letošního roku vyhlásila prostřednictvím

instituce HADEA projekt na ko-financování IT a admin
pracovníky (zpětné proplacení platu těchto lidí) => žádost
ČR (ÚSKVBL) odevzdána a zvalidována – nyní se hodnotí,
čekáme zda a kolik peněz (snad) dostaneme



Dozvíme se tedy, co bude nyní v ČR ?
Současný plán, aby bylo možno reálně sběr zahájit je:

1) Dočasný systém:
Veterinární lékař bude indikovat distributorovi, jaká VLP    
odebírá a pro jaký druh/ kategorii zvířat, distributor bude hlásit 
ÚSKVBL (prozatím jen pro species a kategorie první fáze)

2) Provázanost na existující systémy
Naprogramování SW rozhraní pro přenos dat z již 
existujících systémů (vet-systémy či faremní systémy 
např. deník léčby skotu) otestování funkčnosti

3) Aplikace pro vet lékaře
Naprogramování a otestování funkčnosti



Dočasný systém – úskalí a pozitiva 
PROČ ? Časová tíseň pro zahájení sběru dat

DISTRIBUTOŘI: dotázáni, zorganizováno školení a výměna názorů na 
fungování, zatím přihlášeno 6 distributorů !

VET LÉKAŘI: ÚSKVBL a KVL zorganizovalo přihlašování, informace a 
formulář Zvěrokruh 8/2022 a web ÚSKVBL, zatím přihlášeno pouze 73 
veterinárních lékařů !
Další informace (uskvbl.cz) :

JAK ? Vet lékaři nahlásí při odběru pro koho určeno 
x úskalí – budou již při objednávce schopni indikovat species či i 
kategorie? Budou odhadovat? Největší problém bude u kolegů se 
smíšenou praxí. Dobře zvládnutelné u specializovaných praxí.

POZITIVA: i pokud nebude plné pokrytí, bude možno udělat přesnější 
odhad. Zvládnout by měli i Ti, pro něž jsou IT systémy překážkou.

https://www.uskvbl.cz/cs/informace/proveterinaremen/dalsizajimmen


Aplikace pro mobilní telefony
Aplikace pro veterinární lékaře 
- Uživatelsky přívětivá
- Vazba na seznam VLP/HLP 
- Možnost vytvoření „preferenčních“ = často 

používaných VLP/HLP

- Automatické provázání na velikostí balení 
(elektronicky skrytě pak na tzv. SÚKL kódy ... pokryjí 
VLP/HLP a využijí se k hlášení a hodnocení)

- Volba frekvence odesílání hlášení

- On line/off line funkčnost



SW rozhraní pro již existující systémy
• Potřeba identifikovat existující systémy a jejich parametry
• Potřeba vyjasnění, kdo bude hlásit a kdo bude za hlášení 

odpovědný (může vyvstat potřeba smluv chovatel vs vet 
lékař)

• Určitá fixace, aby s daty nešlo manipulovat zpětně => pak 
lze využít plně i jako evidenci léčiv pro účely kontrolních 
institucí (zde nutno vyjednat akceptování SVS)

Příklad Deník léčby skotu (VÚVeL + ČMSCH)
- Do deníku jsou již dnes aktuálně nahrávány seznamy VLP s platnou 

registrací + aktualizovány OL
- Lze získat data o použitých VLP, včetně spotřebovaných počtů balení (dle 

velikosti) pomocí SW převodníku
- Pokud vyvstane potřeba dotvořit stran HLP 

(ale zřejmě nejsou používány antimikrobní HLP u skotu)



Jak lze s analýzami dat pracovat ?
Analýza na úrovni chovu (např. je-li zaveden elektronický deník léčby):
- Až když začnu vést záznamy uvědomím si v jakém rozsahu antimikrobika používám 

Analýza používání ANTIMIKROBIK a SITUACÍ, KDY POUŽÍVÁM:
Jaké je portfolio mnou používaných VLP, resp. antibiotik ?
Používám antibiotika individualizovaně nebo rutinně plošně?
Jaká antimikrobika vs jaké indikace?
Zamyšlení, zda lze předejít/snížit výskyt daných indikací a jak ?

Každá dojnice při zaprahování dostává antibiotika? ANO ? Lze řešit jinak ? (SCC, 
monitorování zdraví mléčné žlázy, hygiena dojení, dostupnost napájení po 
dojení,separace nemocných zvířat,  stelivo, krmení ...
Jedno zvíře – kolik opakování léčby (proč?)
Ve vztahu k efektivitě léčby (Objevují se selhání léčby ? – Proč? – Souvisí nějak s 
opakováním používání antimikrobik z jedné nebo více skupin? – Mám testy citlivosti? –
Jaké jsou jejich výsledky? – Jaký je trend rezistencí? ) 
Analýza ve vztahu k potenciálním REZIDUÍM:
- IPŘ provázanost
- Deklarace ve vztahu k odběrateli (nepoužiji-li v průběhu chovu/výkrmu žádná 

antimikrobika, není riziko jakýchkoliv (i pod MRL) hladin reziduí , není riziko 
kombinací reziduí (i pod MRL)



Analýza v rámci sektoru –
benchmarking

Analýza na úrovni chovu vs sektoru (mléčný či masný skot):
• Znám svoje data a mohu je srovnat 

s mediánem v rámci obdobných 
chovů v sektoru.

• Mohu to uplatnit jako 
konkurenční výhodu ?! 

• Mohu je uplatnit pro získání a 
dokladování ve vztahu k 
intervenčním - dotačním titulům

• Mohu je uplatnit ve vztahu ke 
spotřebiteli



Srovnání s dalšími 
farmami v zemi 
zapojenými do 

programu

Opatření 
biosecurity

Onemocnění 
dojnic: 

ovlivňující faktory, 
klinické příznaky, 

prevence a kontrola



Analýza ve vztahu k rezistencím
• Znám profil patogenů, používaných antimikrobik a AMR ve 

svém chovu.

• Pokud importuji zvířata, jak jsou na tom ve srovnání s těmi 
mými (patogeny, AMR). 

• Pokud naopak exportuji zvířata mohu deklarovat jejich kvalitu 
po stránce nepoužívání (vybraných) antibiotik a případně i 
AMR?



Spotřeby antimikrobik
národně i mezinárodně

aneb ČR v číslech

Proporce prodejů (mg/PCU) dle 
kategorizace AMEG ČR 2021



ČR: Výrazné snížení celkových spotřeb vet AM

POZOR : v ČR je problém struktura preskripce a 
neklesající či stoupající trendy  u CIAs

2018: Referenční rok pro F2F
EK požaduje udržet trend snížení ČR, 

celkově EU minus 50%

Populace zvířat
(indikativně)

ČR celkové snížení 2010 – 2021:
- 47%



Kriticky významná antimikrobika 
trendy 2010-2020 ČR vet: indikátory kvality používání !

Potraviny produkující zvířata:

Skot:
• Nárůst cefalosporiny 3. a 4. 

generace !
Prasata:
• Stále velké množství 

hromadných medikací !  
• (premixy  (MK) a perorální prášky 

(medik voda)
• Obava ze zvýšení spotřeb (zejména 

kolistinu) po zákazu ZnO
Kur domácí:
• Nárůst - nedaří se snížení 

enrofloxacinu !

Pozn. Zde zejména u CEF 3/4 a FQ musí ČR zlepšit situaci = snížit používání ! 



Jak si stojí ČR ve srovnání s dalšími státy EU/EEA a 
Data o prodejích vet ATM zkorigovaná na populace hospodářských zvířat [mg/PCU]

Zdroj dat  ESVAC: Sales of veterinary antimicrobial agents in 31EU/EEA countries in 2021 – European Surveillance of

Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) | European Medicines Agency (europa.eu)

• Data je nutno interpretovat obezřetně, mezi jednotlivými státy se liší složení populací 

zvířat i portfolio podávaných antimikrobik, více slovní komentář

ČR (50,02 mg/PCU) je 

nad mediánem EU (47,6 mg/PCU)

pod průměrem EU (84,4 mg/PCU)

https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac


Antibiotická politika ČR  
dlouhodobá tradice „ One health“ konceptu antibiotické politiky

NAP již od roku 1995

ČR – koncept ATB politiky dlouhodobě a 
systematicky:
Jedno zdraví za spolupráce humánního a 
veterinárního sektoru

Od  2013 na Ministerstvu zemědělství
ustavena Pracovní skupina pro antimikrobika,

Nyní finalizace a zhodnocení
Akčního plánu 2019–2022
Národního antibiotického programu

navazující na předchozí Akční plán NAP
2011–2013. 

2022 Diskuse o zapojení MŽP



Akční plán NAP – ČR 2019 - 2022

Obecná část s 
vymezením  6 
základních cílů

Podrobně zpracovaná 
opatření a návrhy 
realizace a potřebných 
financí pro naplnění cílů



Základní cíle AP NAP 

se shrnutím položek z realizačních opatření 
dotýkajících se vet/agri



1. Surveillance
• AMR – cílové patogeny ANO
• AMR – zoonotické a indikátorové ANO
• AMR – v ŽP – prozatím půdy ČÁST

• AMS – prodeje – ESVAC /OIE ANO
• AMU – cílové druhy – vybudování      NEW

elektronického nástroje sledování a analýz

3 z 5 splněny
1 částečně



2. Zodpovědné používání antimikrobik
• Vypracování doporučených postupů majoritní druhy potravin 

zvířat /majoritní indikace ČÁST

již  navrženy skot (EC, MH), prasata (EC, APP), drůbež (EC, EFa/ EFe)

• Zvýšení kvality používání antimikrobik ve veterinární medicíně
ČÁST

Vyfázování rutinního preventivního podání, 
Snížení frekvence hromadného podání obecně, 
Využití ve vyšší míře „evidence based medicine“
Využívání vakcinací, alternativních nástrojů, vhodných fytoaditiv, prebiotik, probiotik, 
vitamínů, minerálů, nutričních faktorů atp.

• Dozor nad oběhem, předepisováním a používání vet 
antimikrobik ČÁST

Výraznější propojení a harmonizace přístupů dozorových orgánů

3 z 3 splněny 
částečně



3. Zlepšení  informovanosti/posílení 
spoluodpovědnosti společnosti za:

zachování účinnosti antibiotik/omezení šíření AMR
• Laická veřejnost

– Návaznost na bezpečnost potravin

– Značky kvality/marketing => poučit se v UK, DK, NL !    ČÁST
– Vzdělávání na všech úrovních školství

• Chovatelé
- workshopy/semináře

- Příklady funkčních modelů a „best practices“ => natočení filmů přímo na 

dobře fungujících farmách ! ANO

• Veterinární lékaři
ČÁST

– workshopy/semináře/webináře

– Příklady nové role vet lékaře ve zdravotních programech stád/hejn

1 z 3 splněny
2 částečně



4. Metodická a technická 
infrastruktura

Vybudování sítě vet ATB středisek

• Funkční SVÚ (Praha, Jihlava, Olomouc) ANO
– Pokrytí ČR 
– identifikace patogenů 
– testování citlivosti DDM i MIC
– PCR a další metody

• vedení a koordinace: ČÁST
Antibiotické centrum pro vet  klin praxi
SVÚ  Jihlava
- PUBLIKACE ZPRÁV MONITORINGU AMR U VYBRANÝCH PATOGENŮ

• (spolu) organizace EHK
– SZÚ  a partněři ze strany organizací Mze ČÁST
– Problém => konec EHK ze SZÚ (2022!)



5. Prevence a kontrola infekcí

• Zapojení vet lékařů
– ozdravné a preventivní programy

• Zapojení chovatelských svazů 
• repopulace a udržení statusu rep chovů, welfare, biologická bezpečnost

• Zapojení Agrární komory
• Zapojení potravinářské komory

– Návaznosti:
– CZ Q programy skot … ne zcela dobře nastaveno (i z důvodu „ mléčné 

krize“ v době vzniku programu
– CZ Q drůbež 
– Chystá se CZ Q prasata  - CECHOVNÍ NORMA PRASATA
– SZP (Společná zemědělská politika) – možné dotační tituly

• Návrhy pro zlepšení prasata (vakcinace => ANO - SZP
• Návrhy pro zlepšení drůbež (vakcinace rodičovská hejna => NE

• Návrhy pro zlepšení dojný skot => ANO- NAZV

Splněno  



6. Výzkum a vývoj
Spolupráce s VÚVeL
- Vakcíny / imunomodulátory/fágy

- Probiotika

- Detekce profilů rezistence  - potraviny

(příklady již vypracovaných oblastí MRSA, ESBL, mcr geny
- GLP 

Spolupráce s VFU
- fytoaditiva/protektiva

- WGS a další techniky molekulární biologie a genetiky

- Propojení hum- vet – ŽP … projekt JPIAMR … CZ-SE

- Ryby – AMR

Spolupráce s dalšími subjekty mezinárodně
VETCAST, FISH-coalition,  WP 7.4. JAMRAI

Splněno částečně



Zhodnocení AP NAP a budoucnost
Dle prvních hodnocení se AP NAP za vet sektor jeví úspěšně zvládnut
Silné: 

- postupně se zvýšilo povědomí vet a chovatelů, 
- výrazné snížení celkových spotřeb antimikrobik !
- funkční monitoringy AMR (zoon/indik + cíl patog) a reziduí

Slabé:
- nebyl schválen rozpočet pro jednotlivá opatření
- některé aktivity tedy nebyly zcela naplněny, neboť byly podfinancovány, 
Příležitosti:
- Zavedení do praxe vybraných CZ  Q programů, cechovních norem, 

dotačních titulů a pobídek
- Sestavení funkčních podskupin PSA MZe zaměřených na zlepšení praxí
Hrozby:
- Jelikož některé aktivity uskutečněny jen díky aktivitě chovatelských svazů, 

VÚVeL či jednotlivců, hrozí, že bude dlouhodobě neudržitelné jejich 
pokračování

- Hrozí zrušení národního monitoringu AMR u cílových patogenů!

SWOT analýza v procesu



Je něco nového ?



Poziční dokument
k profylaktickému použití antimikrobik u zvířat 

v kontextu článku 107(3) nařízení 2019/6

• Projednáván od roku 2020
• Schválen CVMP 20. ledna 2022
• Uvolněn k veřejné konzultaci 

trvající 3 měsíce (II-IV 2022)
– právo vyjádření pro externí 

subjekty
– Reflection paper on prophylactic use of

antimicrobials in animals in the context of
Article 107.3 of Regulation (EU) 2019/6 
(europa.eu)

• Publikování final verze plánováno
do října 2022 => ale prozatím
neukončeno

Stav 
III/2022!

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-prophylactic-use-antimicrobials-animals-context-article-1073-regulation-eu-2019/6_en.pdf


Co tedy říká EMA 
ve svém dokumentu ?

Aspekt prevence v rámci DC léčby spadá do chápání profylaxe,
jak je popsána v rámci článku 107(3). 
- Proto tento typ DC profalyxe by měl být povolen jen u individuálních zvířat
- V případech, které splňují definování:

„velmi vysokých rizik“ a „závažných následků“

- V případě DC ve vztahu k mastitis je potřebné zohlednit více faktorů například:
– Bakterie = patogen a jeho rizikovost:

• z pohledu individuální dojnice (dopad na její zdraví, schopnost zotavení/ návratu 
do užitkovosti ...)

• z pohledu zdraví stáda (jedná se rychle a snadno se šířící bakterii, lze nastavit 
opatření od hygieny vemene, postupu při dojení, která by mohla skutečně 
signifikantně pomoci ?, není lepší dojnici vyřadit ?)

– Historie individuální dojnice/stáda:
• Výskyt patogenů – jsou problémem Stafylokoky hlavně S. aureus ? MRSA ?...  

Streptococcus uberis ? ... Gramnegativní:  E.coli ?  Klebsiella ?  Pseudomonas ? –
zvlášť nebezpečné ESBL, MDR, AmpC, mcr ?

– Somatika a důvody jejího zvýšení    ... Další ?

Stav III/2022!



Jaké přístupy navrhli experti v rámci EMA 
ve svém dokumentu ?
Dva základní přístupy v rámci SELEKTIVNÍHO  ZAPRAHOVÁNÍ:

– Je podáno antibiotikum, protože léčím subklinickou mastitidu
– Je podáno antibiotikum preventivně, protože veterinární lékař zhodnotil situaci v 

chovu, u individuální dojnice a ve vybraných případech u individuální čtvrti 
• V případě dodržení výše uvedeného se jeví, že by mělo být v souladu 

s definicí profylaxe a s článkem 107 (3) nařízení o VLP pro případy, 
– kdy je riziko   infekce/onemocnění vysoké a
– závažnost následků je dostatečně doložena na úrovni zvířete veterinárním lékařem

Jedná-li se o PLOŠNÉ ZAPRAHOVÁNÍ:
• Antibiotikum/ka jsou podána paušálně do všech 4 čtvrtí všem kravám při 

zaprahování
• Posuzuje se pouze riziko z pohledu stáda/chovu
• Nezohledňují se data pro jednotlivá zvířata (SCC, klinický obraz, bakteriologie, 

stáří/počet laktací, apod.)
• Pokud se jsou splněny body výše a nejedná ani o subklinickou mastitis pak
Jsou-li naplněny výše uvedené body a zejména, fakt, že se nehodnotí potřeba 
podání pro  jednotlivá zvířata,  nelze zde hovořit o souladu s článkem 107(3)

Stav III/2022!

Je to 
realita 
nebo 

utopie?

Kdyby se data 
individuálních 

zvířat 
zohledňovala, 

byly by zřejmě k 
tomuto i 
záznamy



JAK JSME NA TOM SE ZAPRAHOVÁNÍM - trendy 
spotřeb DC antibiotických vs zátek bez antibiotik za ČR

V roce 2021 ČR: 
Počty DC IMM aplikátorů s antibiotiky celkem  954  160 DC IMM aplikátorů
52,29 % jsou DC IMM obsahující cloxacillin (samostatně nebo v kombinaci s ampicilinem), 
ale není málo ani použití cefchinomu v DC IMM! 
238 540 počet ošetřených  dojnic DC IMM => 65,83 % ošetřených dojnic  ze všech v ČR  
=>  Znamená to, že se začalo selektivněji zaprahovat?



PříkladyDobrá praxe:
- Funguje spolupráce

vet/chovatel/ošetřovatelé
- Správná chovatelská praxe/péče o zvířata
- Správná praxe při dojení
- Využití technologií, kde je to vhodné/možné
- Faremní kultivace správně a pečlivě prováděné 

+ testy citlivosti v akredit laboratoři
- Pravidelná kontrola parametrů zdraví, SCC, 

produkčních parametrů, parametrů výživy, 
ustájení ... Včetně záznamů, které je možné 
hodnotit

- Ochota se učit nové věci (po zvážení, zda jsou 
ověřené/pro farmu vhodné)

- Pečlivě vedené záznamy o používání VLP
- VLP podávána tak, aby nedocházelo k 

předávkování/poddávkování, aby byly 
dodržovány OL

- Nízká míra podávání antimikrobik,
- Pokud ATM podávána => preferenčně první 

volba (penicilíny ... tetracykliny)

Chybná praxe:
- Nefunguje spolupráce

vet/chovatel/ošetřovatelé
- Jsou velké nedostatky v péči o zvířata a zoohygieně
- Nejsou faremní kultivace, nebo nejsou provedeny 

dobře
- Netestuje/ výjimečně se testuje citlivost
- Ojedinělá/ nepravidelná /nezaznamenávaná kontrola 

parametrů zdraví, SCC, produkčních parametrů, 
parametrů výživy, ustájení ...

- „Zvyková“ medicína – tj. mám něco takto zaužíváno
>20 let a nebudu to měnit; používám 
„nejsilnější/moderní antibiotika“

- „Paušální“ dávkování – např telata/jalovice dostávají 
dávku spíše odhadem než dle skutečné hmotnosti

- Nedostatečně vedené záznamy o používání VLP, časté 
chyby, nedopsané záznamy

- Vysoká míra podávání antibiotik
- Převažují ATM s indikačním omezením:
Konkrétní příklad z nedávného šetření:
- Skóre poměru podání antibiotik 
- první volba 14% vs 86% poslední volba (ATM s indik

omezením)
- Špatné nastavení OL
- Zaprahování výhradně VLP s indik omezením

Video reportáže z farem finalistů MFR 22 -
VVS Verměřovice s.r.o.

https://www.vvs.cz/reportaze/video-reportaze-z-farem-finalistu-mfr-22/


Závěr:
Nejezděme na červenou 
= nenadužívejme antibiotika, zvláště ne ta s indikačním omezením

Jízdu na oranžovou zvažme:
• někdy je lépe zabrzdit
= sledujme své spotřeby na své farmě/farmě, kterou máme                                                                      
v péči, vyhodnocujme, proč musíme podávat antibiotika,                                               
zhodnoťme a zabrzděme, když podáváme mnoho těch                                                                              
s indikačním omezením

• někdy je lépe přeci jen ještě projet
= mám-li opodstatnění použiju i ATM s indikačním omezením
= i když je tu strategie F2F musíme zvířata léčit - nelze se                                                                    
dívat jen na procenta snížení, ale na realitu 

Snažme se jezdit vždy na zelenou 
= snažme maximálně využít prevenci + používejme v případě                                                  
potřeby preferovaně antibiotika první volby



Děkuji Vám za pozornost

Dotazy /komentáře ?

pokludova@uskvbl.cz

?

mailto:pokludova@uskvbl.cz

