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(Druhý ) Akční plán NAP – CZ 2019 - 2022 
Obecná část : 

specifika  
HUM a VET 

zohledněna a 
popsána 

Detailně rozpracovaná 
realizační opatření AP 
pro praxi, včetně 
definování 
odpovědností. 
HUM+ VET + ŽP 



Jedním z cílů:  
česká potravina nejvyšší kvality 

ČR – NÁRODNÍ AKČNÍ  PLÁN  boje s AMR: 
koncept zohledňující  
ZDRAVÍ LIDÍ  a ZVÍŘAT + ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
 



 Zvýšení  

 racionalizace  

 používání 

 

 Snížení   

 rizika  

 rezistence 

 

 Snížení  

 rizika  

 reziduí 

Co je pro dosažení cílů klíčové ? 



Za ČR hovoří konkrétní výsledky:  
Výrazné snížení spotřeb vet antimikrobik 



 
Jak si stojí ČR ve srovnání s dalšími státy EU/EEA? 

Data o prodejích vet ATM zkorigovaná na populace hospodářských zvířat [mg/PCU]  

 
 
 
Zdroj dat  ESVAC: Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 EU/EEA countries  in 2017 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-
european-countries-2017_en.pdf 
 
 
 

• Data je nutno interpretovat obezřetně, mezi jednotlivými státy se liší složení 
populací zvířat i portfolio podávaných antimikrobik, více slovní komentář 
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Kolistin: životně důležité ATM pro humánní medicínu: ČR  veterinární spotřeby na minimu 

Zdroj:  

Fluorochinolony/chinolony: ATM kriticky významné pro humánní medicínu (data 2017):  
ČR  veterinární spotřeby => je stále co zlepšovat ! 



Trendy v prodejích: ČR   2010 - 2017    mg/PCU 
cefalosporiny 3. a 4. generace; fluorochinolony a polymyxiny (=  kolistin) 



Čeká nás ještě hodně práce 



 
 

Nová legislativa 
 
 
 
 
 

Hlášení dat prodeje a 
  NOVĚ i používání  

antimikrobik 



Nová pravidla sběru dat o používání ATM 
    Odevzdání dat o antimikrobicích používaných u zvířat 
 
     do 2 let od nabytí účinnosti nařízení (tj.2019 + (3+2) = 2024) 

=> Data sbírat již od 1. 1. 2023 (ale systém připraven již 2022 – školení, pilot fáze!) 
• druhy a kategorie zahrnuté do prováděcího rozhodnutí Komise 2013/652/EU 

Drůbež (kur (nosnice, brojleři) + krůty (výkrm) …  
krůty detailně u států nad 10 000 tun produkce 
– Prasata (všechny kategorie) 
– Skot (všechny kategorie , včetně telat do 1 roku- výkrm) … telata detailně u států 

nad 10 000 tun produkce 
 

– do 5 let od nabytí účinnosti nařízení (tj.2019 + (3+5) = 2027) 
=> Data sbírat již od 1. 1. 2026 

• Všechna potravinová zvířata 
 

– do 8 let od nabytí účinnosti nařízení (tj.2019 + (3+8) = 2030) 
=> Data sbírat již od 1. 1. 2029 

• Všechna zvířata držená v zajetí  
• Ustanovení odst. 5 písm. c) se nesmí vykládat tak, aby z toho vyplývala povinnost 

shromažďovat údaje od fyzických osob chovajících zvířata v zájmovém chovu.  
 

 
 



Jak sbírat data o používání LP? 
(aneb nejsou to jen použitá balení VLP) 

Dvě základní proměnné (EU závazné): 
NUMERÁTOR: 

počty balení VLP za určité období  
(zástavy drůbež/turnusy prasata/průběžně skot => suma za kalendářní rok)   

 

přepočte se na množství léčivé látky =>  

dále na definovanou denní dávku=DDDanimal 

 

DENOMINÁTOR: 

počty  zvířat / porážková hmotnost 

(individuální zástavy a suma za kalendářní rok) 

tak, aby šlo vyjádřit spotřebu na biomasu 

 

 

Toto 
potřebujeme 
od Vás 
vet/chovatelů 

Toto spočítá 
ÚSKVBL či EMA 

Chovatel ? IZR ? 
Musí korelovat s 
EUROSTAT a TRACES 



Závěrem: Investice do prevence je 
lepší, než řešení problémů antibiotiky 

Prozatím nemáme alternativy, které by 
přímo nahradily antibiotika, ale existují 
nástroje, které mohou pomoci předejít 
onemocnění a zamezit potřebě použít 
antibiotika 



Děkuji za pozornost ! 

   Poděkování kolegům z MZe, SVS , VÚVeL, SVÚ, VFU a ÚSKVBL 

… díky všem z každodenní praxe … 

 

pokludova@uskvbl.cz 
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