
 
 

Pořádání odborných kurzů a konferencí 

 
 

 

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 pořádáme na ČZU v Praze-Suchdole seminář: 

 

Prvky nové veterinární legislativy a jejich dopady do medicíny skotu 

 
 

  Přednášející:    Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. a  MVDr. Veronika Vlasáková  

  

     
  Časový rozvrh:  10,00 – 14.00 hod. (prezence od 9,30 hod.) 

 
  

Určeno: pro veterinární lékaře, výrobce a zpracovatele mléka, státní správu, laboratoře 

 

Program: 
Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. 

Sledování používání antimikrobik nejen v souvislosti s nařízením (EU)2019/6  

• Platná legislativa EU (stručně) 

• Novinky v legislativě národní (zákon o léčivech a související vyhlášky) 

• Novinky ve VLP ve vztahu ke skotu 

• Jaká antimikrobika se sledují povinně/nepovinně a proč 

• Zavádění nového systému v ČR – národní a mezinárodní aspekt 

• Je dobré sledovat jen antimikrobika, aneb máme-li data i k používání vakcín či jiných léčiv lze 

je také využít s přínosem pro praxi? 

• Příklady ze zahraničí – aneb „k čemu posbíraná data slouží“  - nemohlo by se v českých 

podmínkách také hodit? 

• Odkazy na doporučené postupy pro léčbu infekcí skotu, kde jsou nejčastěji používána 

antibiotika 

MVDr. Veronika Vlasáková 

Rezidua antibiotik ve tkáních skotu  

- Změny v legislativě pro úřední kontrolu reziduí a kontaminantů (stručně) 

- Výsledky vyšetření vzorků svaloviny a orgánů skotu na stanovení reziduí 

veterinárních léčivých přípravků  

o Nadlimitní nálezy překračující MRL 

o Nálezy pod MRL a jak na ně pohlíží legislativa  

o Význam IPŘ 

Místo konání: budova Knihovny (dříve Studijní a informační centrum -SIC) ČZU Praha,              

I. patro, místnost č. 259 - www.lib.czu.cz   

(stanice metra Dejvická, přestup na autobus č. 107 nebo 147, výstup Zemědělská univerzita) 

 

Přihlásit se lze na našich webových stránkách www.agentura-slavickova.cz. 

Účastnický poplatek (cena zahrnuje i studijní materiály a občerstvení):1.950,-- Kč převodem 

na účet č. 2600346311/2010, VS 200423 a v poznámce uveďte název zaměstnavatele. Nejsme 

plátci DPH. 

Na závěr vzdělávací akce obdržíte potvrzení o účasti. 

IČO: 282 79 271 

Mobil: +420 777 254 743 

info@agentura-slavickova.cz 

http://www.agentura-slavickova.cz./
http://www.lib.czu.cz/
mailto:info@agentura-slavickova.cz

