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Č. j. SVS/2018/026580-Z 

 

 

 
ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační a informační nástroj a správní orgán nenese 
odpovědnost za jeho obsah 

 
Č.j. SVS/2018/017168-Z ze dne 5. 2. 2018 
ve znění č.j. SVS/2018/024183-Z ze dne 22. 2. 2018 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně 
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) 
a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 
písm. a) a odst. 3 a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 
zákon“), podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru 
prasat, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o 
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení 
prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato  

 

mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji 

v chovech domácích prasat 

Čl. 1 

Vymezení zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí AMP se stanovují katastrální území obcí: 60967 Bratřejov u Vizovic, 61440 
Březnice u Zlína, 61469 Březová u Zlína, 62571 Dešná u Zlína, 3534 Dolní Ves, 63274 Držková, 63535 
Fryšták, 63536 Horní Ves u Fryštáku, 64578 Hostišová, 64824 Hrobice na Moravě, 65031 Hvozdná, 
65391 Chrastěšov, 63586 Jaroslavice u Zlína, 65768 Jasenná na Moravě, 66434 Kašava, 66604 
Klečůvka, 67013 Kostelec u Zlína, 63589 Kudlov, 63605 Lhotka u Zlína, 68151 Lhotsko, 79586 Lípa 
nad Dřevnicí, 63611 Louky nad Dřevnicí, 68897 Lukov u Zlína, 68905 Lukoveček, 68913 Lutonina, 
79588 Lužkovice, 63598 Malenovice u Zlína, 63617 Mladcová, 70415 Neubuz, 71342 Ostrata, 72384 
Podkopná Lhota, 63614 Prštné, 63581 Příluky u Zlína, 73728 Racková, 78973 Raková, 75079 
Slušovice, 67014 Štípa, 63602 Tečovice, 76827 Trnava u Zlína, 77253 Ublo, 77802 Velíková, 78058 
Veselá u Zlína, 63540 Vítová, 78319 Vizovice, 78384 Vlčková, 78716 Všemina, 78974 Zádveřice, 63556 
Zlín, 79590 Želechovice nad Dřevnicí, 606570 Bohuslavice u Zlína, 614831 Březůvky, 631396 
Doubravy, 643289 Horní Lhota u Luhačovic, 663379 Karlovice u Zlína, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, 
680982 Lhota u Zlína, 686981 Loučka I, 798452 Loučka II, 710024 Oldřichovice u Napajedel, 726877 
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Podhradí u Luhačovic, 733938 Provodov na Moravě, 745952 Salaš u Zlína, 747106 Sehradice 750611 
Slopné, 773697 Újezd u Valašských Klobouk, 788317 Vysoké Pole. 

Čl. 2 

Opatření v zamořené oblasti  

(1) Všem chovatelům prasat domácích v hospodářstvích s chovem prasat v zamořené oblasti uvedené 
v čl. 1 se nařizuje: 
a) uplatňovat hygienická opatření ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat, 
b) nepřinášet nebo nepřivážet do hospodářství žádné části ulovených nebo uhynulých prasat 

divokých, ani žádné předměty nebo zařízení, které by mohly být infikovány nebo kontaminovány 
virem afrického moru prasat,  

c) 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,  

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) zákaz zkrmování zelené píce prasatům,  
f) zákaz stlaní slámou pocházející ze sklizně z předcházejícího kalendářního roku prasatům,  
g) k ošetřování prasat domácích používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv, 
h) průběžně aktualizovat soupis všech kategorií prasat v hospodářství a tento na požádání 

předložit KVSZ,  
i) oznámit KVSZ nejméně 3 dny předem každou domácí porážku prasat a nucenou porážku 

nejpozději do 24 hodin od jejího provedení; oznámení provádět prostřednictvím elektronické 
pošty na adresu: epodatelna.kvsz@svscr.cz nebo telefonicky na telefonní číslo 577 009 641, 

j) ohlásit KVSZ uhynulá anebo nemocná domácí prasata s příznaky nasvědčujícími výskytu 
nákazy (např. nechutenství, horečka, apatie), a to selata po odstavu a všechna starší prasata, 
nejpozději do 24 hodin; oznámení provádět prostřednictvím elektronické pošty na adresu: 
epodatelna.kvsz@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: 
wjh8cgi. nebo telefonicky na telefonní číslo 577 009 641, mobil: 720 995 201, 

k) přemísťovat prasata z hospodářství v zamořené oblasti pouze na základě veterinárního 
osvědčení vydaného KVSZ; veterinární osvědčení k přemístění prasete nebo prasat musí 
provázet zvíře až do místa určení a musí být chovatelem uchováváno nejméně po dobu 1 roku 
ode dne jeho vydání, doba platnosti veterinárního osvědčení činí 24 hodin od jeho vystavení. 
 

(2) Veterinární osvědčení k přemístění prasat vydá KVSZ při splnění těchto podmínek: 
a) prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dnů nebo od narození a žádná prasata 

v období alespoň 30 dnů před datem přemístění nebyla přemístěna do uvedeného 
hospodářství, 

b) prasata byla v průběhu 15 dnů před jejich přemístěním podle pokynů KVSZ podrobena 
laboratornímu vyšetření na AMP provedenému s negativními výsledky nebo prasata pocházejí 
z hospodářství, kde KVSZ nejméně dvakrát ročně v intervalu nejméně 4 měsíců provedla 
klinické vyšetření, odběr vzorků na AMP a dále kontrolu biologické bezpečnosti jedenkrát za 
3 měsíce. 
 

(3) Chovatel je povinen podat žádost o vydání veterinárního osvědčení k přemístění prasat nejméně 2 
pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, v jejichž průběhu bude provedeno 
klinické vyšetření přemísťovaných prasat. Správní poplatek za vydání veterinárního osvědčení 
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, činí 50 Kč v případě přemístění jednoho 
prasete a 100 Kč v případě přemístění většího počtu prasat. 

 
(4) Všem osobám, které přišly v předcházejících 48 hodinách do kontaktu s divokými prasaty nebo se 

účastnily lovu divokých prasat v zamořené oblasti, se zakazuje vstup do hospodářství s chovem 
prasat. 

  

 



str. 3 z 4 

Čl. 3  

 

 Opatření týkající se zpracování a odesílání vepřového masa ze zamořené 
oblasti 

 
(1) Čerstvé vepřové maso z prasat pocházejících z hospodářství ze zamořené oblasti uvedené v čl. 1, 

polotovarů z vepřového masa a výrobků z vepřového masa, které sestávají z masa z těchto prasat 

nebo toto maso obsahují lze uvést na trh pouze tehdy, pokud uvedené vepřové maso, polotovary 

z vepřového masa a výrobky z vepřového masa byly získány z prasat, která splňují požadavky 

stanovené v čl. 3b prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2014/709/EU. 

(2) Nelze-li některý z požadavků čl. 3b prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2014/709/EU splnit, lze 

na trh uvést pouze masné výrobky z masa prasat pocházejících z hospodářství ze zamořené oblasti 

uvedené v čl. 1 zpracované v souladu s odstavcem 3. 

(3) Ošetření zajišťující devitalizaci původce afrického moru prasat 

a) tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě F 0 = 3 nebo vyšší (konzervy) 

b) tepelné ošetření, při němž musí být ve všech částech masa dosaženo nejméně 80 °C 

c) tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při teplotě nejméně 60 °C po nejméně 4 

hodiny, přičemž teplota v jádře masa musí dosahovat nejméně 70 °C po dobu 30 minut 

d) přirozená fermentace a zrání nejméně po dobu 9 měsíců u vykostěného masa až do 

dosažení těchto typických hodnot: Aw nejvýše 0,93 nebo pH nejvýše 6,0 

e) kýta a pečeně: ošetření přírodní fermentací a zráním po dobu nejméně 190 dní u kýty a 140 

dní u pečeně. 

 
Čl. 4 

 
Opatření v zamořené oblasti 

 
(1) V obcích uvedených v zamořené oblasti se nařizuje všem chovatelům domácích prasat v 

hospodářství, která do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení nebyla registrována podle zákona č. 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), porazit do 24:00 hodin dne 11. 3. 2018 všechna prasata 
v neregistrovaném hospodářství. 

(2) Všem chovatelům domácích prasat uvedeným v odstavci 1 se zakazuje od 12. 3. 2018 chovat 
domácí prasata. 

 

Čl. 5 

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) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 
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Čl. 6 

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: 

a) Nařízení Státní veterinární správy ze dne 13. 7. 2017 vydaná pod č. j. SVS/2017/084733-Z, 
kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se chovu domácích prasat určených 
k domácí porážce 

b) Článek 2 odstavec 2 Nařízení Státní veterinární správy ze dne 24. 8. 2017 vydaná pod č. j. 
SVS/2017/101153-Z, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se podmínek 
a požadavků lovů v zamořené oblasti, zpracování masa prasat divokých ulovených 
v zamořené oblasti a chovu domácích prasat v zamořené oblasti. 

c) Články 1, 2, 4 a 5 Nařízení Státní veterinární správy ze dne 8. 11. 2017 vydaná pod č.j. 
SVS/2017/135019-Z, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se podmínek 
chovu domácích prasat v zamořené oblasti. 

d)  Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9. 1. 2018 vydaná pod č. j. SVS/2018/004055-Z, 
kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– afrického moru prasat ve Zlínském kraji ve vysoce rizikové oblasti týkající se soupisu všech 
hospodářství s chovem prasat, poražení všech prasat v neregistrovaném hospodářství. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.02.2018 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 
Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS:scsbwku 
Statutární město Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: 5ttb7bs 
Ostatní dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. OMS Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 
schránky 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky 
Agrární komora Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
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