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Ústřed ní veterinární správa
Státní veterinárn í správy
Slezská 100/7
120 00 Praha 2
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rueŘízerví srÁrní vETERINÁnruí spRÁvy
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péčiaozměně
některých souvisejícíchzákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu

sustanovením§54odst.2písm.a)ac)aodst.3veterinárníhozákonaasvyhláškouč.36/2007Sb.,
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky ě. 29912003 Sb,, o opatřeních pro
předcházenI a zdolávánI nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších
předpisů, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

kzamezení šířenínebezpečné nákazy - aviární influenzy na územíČeské
republiky:

nákazy

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
- vysoce patogenní aviární influenzy na územíČeskérepubliky,

čl. t
Všem chovatelům, kteříchovajíve svém hospodářství drůbežpodléhajícíevidenci podle zákona
hospodářských zvířat a o změně něktenich
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje

č, 15412000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci

a)

chovat drůbežve volném výběhu. Výjimky z tohoto opatření můžena základě žádosti povolit
místně příslušná krajská veterinárníspráva Státníveterinárnísprávy nebo Městská veterinární
správa Státníveterinární správy v Praze. Výjimka můžebýt povolena za podmínky, že krmivo
a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabraňují
kontaktu volně žijícíchptáků s tímto krmivem nebo vodou, a za podmínky, že drůbežije
zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,

b)

přemístění nebo prodej živédrůbežechovatelům, kteříve svém hospodářství chovají drůbež,
která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona.
čl, z

a)
b)

Rušíse platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže

a ostatního ptactva.

Zakazuje se pořádánísvodů drůbežea ostatního ptactva, tj. soustředěnítěchto zvířatrůzných
chovatelů na určenémmístě a k určenémuúčelu.Zejména se zakazují trhy s drůbežía ostatním
ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních
holubů,
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čt s

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajícíchz těchto mimořádných veterinárních
opatření můžesprávní 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 podnikajícífyzickou osobu,

čt, +

SpoIečná a závěrečná ustanovení
Toto nařízeníStátní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b)

veterinárního zákona platnosti a účinnostidnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den

jeho vyvěšenína úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředníchdeskách
ministerstva a krajských úřadů, jejichž územíse týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se
na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 26.1,2021

MVDr, Zbynék Semerád
ústřední ředitel
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Ptačíchřipka je potvrzena v dalšíchdvou lokalitách,
SVS přijímá veterinární opatření v celé Čn
26.I.202l
Tisková zpráva - Vzhledem k noqým případůmptačíchřipky u volně žijícíchvodních ptáků v
rŮzných lokalitách jižníchCech, rozhodla dnes Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení
mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se fýkají zákazu chovu
drŮbeŽe ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemístnování a prodeje živédrůbežechovatelům a
pořádání svodů drůbežea ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečenínákaay do chovů
drůbežeazamezení dalšíhošířenínákazy.
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha aktuálně potvrdilo aviární influenzu subtypu H5N8 na
dalšíchdvou místech v Jihočeském kraji. Nákaza byla prokázánaupěti divokých kachen a jedné labutě
nalezenýchna Starohaklovském rybníku na okraji Českých Budějovic. Stejný kmen ptačíchřipky byl
detekován také u labutě nalezené na řece otavě v katastrálnímúzemí Hradiště u písku.
,,Vzhledem k tomu že se nákazová situace ohledně ptačíchřiplql zhoršuje, rozhodli jsme společně se Státní
veterinární správou o několika opatřeních, která budou platná pro chovatele po celé republice. Kvůli
dalšímu šířenínákazy omezujeme volný chov drůbeže,prodej a přemísťováníživédrůbežea také svody
drůbežea ptáků, Současně se chovatelům omlouváme za komplikace, " sdělil ministr zemědělství Miroslav
Toman.

Mimořádná veterinámí opatření (MVO) zakazujichovatelům, kteří chovají ve svém hospodrářství drůbež
podléhajícíevidenci podle plemenářského zákona. chovat drubež ve volném výběhu.
,,Výjimlql z tohoto opatření můžepovolit místně příslušná lcrajsluiveterinární správa (KVS), A to za
podmínlql, že lcrmivo a voda se ptákům podávají uvnitř nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně
žijícíchptáků s tímto lcrmivem nebo vodou, a v případě, že je drůbežizabráněno v přístupu na otevřené
vodní plochy nebo tolcy, " uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbynék Semerád.

MVO zakazují také přemísťovánínebo prodej živédrůbežechovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají
drubež, která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona, (zákazpřemísťování se tak vztahuje jenz
evidovaných chovů do neevidovaných chovů). Rovněž se zakazují trhy s drubeží a ostatním ptactvem,
výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovníchholubů,

Základnímpreventivním opatřením proti zavlečeníptačíchřipky do chovu, je chov drubeže v uzavřených
objektech azabránění kontaktu s volně žijicímíptáky.U chovů, kde není možnézajistít umístění
v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva
a podestýlky trusem volně žijícichptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu
drůbežena vodních plochách. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zqýšený úhyn drubeže, náhlý
pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na KVS. Více informací k aktuálni nákazové situaci
k dispozici na webu SVS.
petr vorlíček
tiskoqý mluvčíSVS

