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Stanovisko k vyšetření zimní měli EpM300 (včely) - odpověď
Vážení pánové,
děkuji Vám za zaslání stanoviska k vyšetřování zimní měli včel podle kódu EpM300, který je dosud
každoročně prováděn podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. Ministerstvo
zemědělství tímto dokumentem pravidelně stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony
k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich
zdolávání. Kontrolní úkony je požadováno provést ve stanoveném období.
Základní pracovní dokument, kterým je Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2021, byl schválen na
konci minulého roku a je v platnosti.
Vyšetřovaní měli je zde uloženo jako povinnost jednotlivým chovatelům. Je skutečností, že v praxi
mnohde přetrvává zvykový způsob hromadného spolkového sběru vzorků, což však Metodika nijak
neupravuje ani nevyžaduje.
Všichni chápeme a společně prožíváme veškeré každodenní problémy spojené s aktuální nákazovou
situací COVID 19, a proto by měl být postup jejich odběru a předání k vyšetření upraven a zabezpečen
tak, aby nedošlo ke zbytečnému ohrožení zdraví jiných osob.
Možnost úpravy stávajícího požadavku, popřípadě zrušení tohoto způsobu vyšetřování v dalších letech
bude třeba podrobit odborné diskuzi a úsilí k dosažení většinové shody zúčastněných stran na
kontrolních postupech pro tlumení výskytu roztoče Varroa destructor. V úvahu bude nutné vzít rovněž
všechny dopady těchto změn s ohledem na nepřímou podporu včelařství.
Dovolujeme si Vás proto požádat o důkladnou přípravu jednání ke společnému řešení úpravy
požadavků a to rovněž s ohledem na časový prostor tak, aby nové stanovisko mohlo být zapracováno
do dokumentů určených pro následující období.
S pozdravem
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
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