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Č. j. SVS/2017/081368-Z 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně 
příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle 
§ 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru 
prasat, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 2017/1162 
ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým 
morem prasat v České republice, nařizuje tato  

mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. 

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy 
afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 
Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E. 

Čl. 1 

Vymezení zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín. 

Čl. 2 

Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat 

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu na katastrálních územích okresu Zlín 
se nařizuje: 

a) zákaz lovu divokých prasat, 

b) zákaz krmení divokých prasat, 

c) aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata a 

d) nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVSZ prostřednictvím těchto 
kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201.  

(2) Všem chovatelům prasat v jejich hospodářstvích s chovem prasat v okrese Zlín se nařizuje: 

a) provést soupis všech kategorií prasat v hospodářství; tento soupis průběžně aktualizovat a na 
požádání předložit KVSZ, 

b) ustájit domácí prasata tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divokými prasaty; prasata divoká 
nesmějí mít přístup k žádným materiálům, zejména ke krmivu, stelivu, vodě, se kterými mohou 
následně přijít do styku prasata v hospodářství, 

c) zabezpečit, aby žádná prasata nevstupovala do hospodářství a ani neopustila hospodářství 
bez souhlasu KVSZ; souhlasu není třeba v případě prodeje prasat, která jsou určena pouze 
pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka), která se nachází v zamořené oblasti. 
V tomto případě je prodávající povinen: 
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1. vést  evidenci, která musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho trvalého 
pobytu, telefonní kontakt a počet prodávaných prasat a  

2. na požádání ji předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. 

d) používat účinné dezinfekční prostředky na vstupech do budov a na výstupech z budov, v nichž 
jsou ustájena prasata, jakož i v hospodářství samotném,  

e) chovatelé prasat, kteří přicházejí do styku s prasaty divokými, musí uplatňovat hygienická 
opatření ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat, 

f) nepřivážet do hospodářství jakékoliv materiály, které by mohly být infikovány virem afrického 
moru prasat, 

g) zákaz zkrmování zelené píce prasatům, 

h) zákaz stlaní slámou prasatům, 

i) ohlásit veškerá uhynulá anebo nemocná domácí prasata s příznaky nasvědčujícími výskytu 
nákazy (např. nechutenství, horečka, apatie) na KVSZ prostřednictvím těchto kontaktů-telefonní 
číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201 a 

j) nepřinášet nebo nepřivážet do hospodářství žádné části ulovených nebo uhynulých prasat 
divokých, ani žádné předměty nebo zařízení, které by mohly být kontaminovány virem afrického 
moru prasat. 

Čl. 3 

Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření 
může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: 

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Čl. 4 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona 
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení 
na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy 
týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto 
nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být 
každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, 
u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů. 

(3) Tímto nařízením se ruší Nařízení Státní veterinární správy ze dne 27. 6. 2017 vydané pod č. j. 
SVS/2017/079092-Z, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. 

 

Ve Zlíně dne 03.07.2017 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 
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Obdrží: 

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku 
Městské a obecní úřady okresu Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
ČMMJ OMS Zlín 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín 

Přílohy: 

Zamořena oblast – situační mapa 


		2017-07-03T11:13:42+0200
	MVDr. Petr Jínek 88aad54924f3db608f80090d86518d67a640fa5f




