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Č. j. SVS/2021/147849-G 

 

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s  ohledem na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat  
a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném 

znění a  nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenc i 
a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu a v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 

2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat,  
v platném znění, podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7.  dubna 2021, kterým se 
stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, v platném znění, a v souladu s ustanovením 

§ 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato  

 

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – 

afrického moru prasat na území České republiky 

Čl. 1 

Vymezení oblasti s intenzivním odlovem  

 Dnem 30. 11. 2021 se oblastí s intenzivním odlovem stanovuje oblast ohraničená na 
severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k  Děčínu, dále 
silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 

přes Vratislavice nad Nisou do Jablonec nad Nisou, dále silnicí č. 65 a silnicí č. 287 do Radčice, dále 
silnicí č. 10 do Železný Brod, dále silnicí č. 282 a silnicí č. 292 přes Semily do Horní Sytová,  dále silnicí 
č. 14 přes Vrchlabí a Trutnov do Úpice, dále silnicí č. 304 přes Česká Skalice do Velká Jesenice,  dále 

silnicí č. 285 do Městec, dále silnicí 304 do Bohuslavice,  dále silnicí č. 309 do Dobrušky, dále silnicí 
č. 289 a silnicí č. 14 přes Rychnov nad Kněžnou do Vamberk,  dále silnicí č. 11 přes Žamberk, Jablonné 
nad Orlicí a Červená Voda do Olšany, dále silnicí č. 369 přes Hanušovice do Lipová-lázně, dále silnicí 

č. 60 do Bukovice, dále silnicí č. 44 a silnicí č. 453 přes Rejvíz do Dolní Údolí, dále silnicí č. 453 do 
Heřmanovice, dále silnicí č. 445 do Vrbno pod Pradědem, dále silnicí č. 451 přes Karlovice do Nové 
Heřminovy, dále silnicí č. 45 do Bruntál, dále silnicí č. 11 do Horní Benešov, dále silnicí č. 459 a silnicí 

442 po křižovatku se silnicí č. 46, dále krátce po silnici č. 46 po další křižovatku se silnicí č. 442 a po 
silnici č. 442 přes Hořejší Kunčice do Vítkov, dále silnicí č. 462 do Lesní Albrechtice, dále silnicí č. 57 
po křižovatku se silnicí č. 463, dále silnicí č. 463 přes Skřipov do Bílovec , dále silnicí č. 647 k dálnici D1 

exit č. 342, dále silnicí č. D1 k exit č. 354, dále silnicí č. 11 ulice Rudná po křižovatku se silnicí č. 56 ulicí 
Místecká, dále silnicí č. 56 pokračující silnicí č. D56 do Frýdek -Místek, dále silnicí č. 56 přes Frýdlant  
nad Ostravicí do Černá, dále silnicí č. 484 do Konečná k hranici se Slovenskem, dále státní hranicí se 

Slovenskem ke státní hranici s Polskem 
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Čl. 2 

Opatření v oblasti s intenzivním odlovem  

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční 

lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících 
způsobů lovu  

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného 

na principu noktovizorů,  

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na 
sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,  

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat  

myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,  

d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší 

než 300 J,  

e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové 
zbraně.  

(2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje 

a) odebrat z každého uloveného kusu prasete divokého vzorek krve,  

b) vyplnit úplně a správně objednávku laboratorního vyšetření uvedenou v příloze těchto mimořádných 

veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a  

c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž 
seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu 

ulovení.  

(3) Proplacení za ulovené divoké prase se provádí na základě úplně a správně vyplněné žádosti 
uvedené v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření. Příslušná krajská veterinární správa 

Státní veterinární správy proplacení provede, jsou-li splněna opatření nařízená v odstavci 2.    

 

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) 100 000 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. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2020/131356-G ze dne 12. 11. 
2020. 
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 2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den 
jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva 

a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových 
stránkách Státní veterinární správy.  

 3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než 
jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním 

rozhlasovém nebo televizním vysílání. 

 

Přílohy k nařízení Státní veterinární správy č. j.: SVS/2021/147849-G  

 
1. Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat  
2. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat  

 

 

V Praze dne 30.11.2021 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží do vlastních rukou: 
 
Ministerstvo zemědělství  

Krajský úřad Libereckého kraje  
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
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