Č. j. SVS/2017/024769-T

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS
SVS pro MS kraj“) 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 § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních
pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“) nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
- vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava u Orlové, v rámci Moravskoslezského kraje.

Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

1) Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území:
Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) – západní hranici
katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) – jižní hranici
katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) – severní hranici katastrálního
území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora
Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197),

2) Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
Albrechtice u Českého Těšína (600121), Bartovice (715085), Bludovice (637696), Darkov (664014),
Dolní Lutyně (629731), Dolní Marklovice (720321), Dolní Suchá (637777), Dolní Těrlicko (766607) –
vyjma jižní části katastrálního území za Těrlickou přehradou, Havířov-město (637556), Heřmanice
(714691), Horní Lutyně (712531) - východní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul.
Dětmarovická, Horní Suchá (644404), Karviná-Doly (664103) – severní hranici katastrálního území tvoří
silnice č. 59, Ostravská, Karviná-město (663824), Koukolná (625973) – jižní hranici katastrálního území
tvoří silnice č. 67, Lazy u Orlové (712434), Louky nad Olší (687308), Michálkovice (714747), Nový
Bohumín (707031), Orlová (712361) – východní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava
Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Petrovice u Karviné (720356), Petřvald u Karviné
(720488), Poruba u Orlové (712493), Prostřední Suchá (637742), Prstná (720364), Radvanice
(715018), Ráj (663981), Rychvald (744441), Skřečoň (748871), Staré Město u Karviné (664197),
Stonava (755630), Šenov u Ostravy (762342) – vyjma jižní částí katastrálního území za ul. Těšínská,
Šumbark (637734), Věřňovice (780359), Vrbice nad Odrou (785971), Záblatí u Bohumína (789216),
Závada nad Olší (720372),

str. 1 z 7

Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu
1) Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
a) provést nejpozději do 1. 3. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo
jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných
veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u
konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. („Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků
v drobnochovu“ se použije v drobnochovech a “Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků v
registrovaném hospodářství“ se použije v komerčních registrovaných chovech). U každého
chovatele bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních a podepsán chovatelem a osobou
provádějící sčítání. Jedno vyhotovení sčítacího listu si ponechá chovatel, druhé vyhotovení bude
uloženo u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být
předány na KVS SVS pro MS kraj nejpozději do 2. 3. 2017 na formulářích uvedených v příloze
(„Soupis hospodářství – drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu“ a „Soupis hospodářství – drůbeže
a jiných ptáků v registrovaném hospodářství“); předání lze realizovat elektronicky na adresu:
posta.kvst@svscr.cz;
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků
pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním
podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno
ke krmení zvířat;
d) spolupracovat s KVS SVS pro MS kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi
volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných
ptáků;
2) Všem chovatelům drůbeže v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit
ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a
větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné
ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí
vody trusem volně žijících ptáků;
b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit
na krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995 203;
c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného
ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných
materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok
peroxysulfát draselný. Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci
nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
d)

k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily
hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly v případě požádání předloženy
orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;

e) bez souhlasu KVS SVS pro MS kraj nesmí hospodářství opustit žádné kadávery drůbeže, maso
drůbeže včetně drobů, krmivo pro drůbež, nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůj
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drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo
přispět k přenosu aviární influenzy;
f)

zákaz přemístění drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do hospodářství bez souhlasu KVS
SVS pro MS kraj;

3) V ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí
pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány;
b) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství
nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
c) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství v
ochranném pásmu bez souhlasu krajské veterinární správy,
d) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí,
e) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí,
f) zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou,
jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v
železniční dopravě, a dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren,
s výjimkou masa
1. z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo,
skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř
ochranného pásma, nebo
2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v
ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa
vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes
ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční
bez překládky nebo bez zastávky. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská
veterinární správa na základě žádosti;
g) přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v ochranném pásmu jen se
souhlasem krajské veterinární správy s výjimkou:
jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:
I) úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu
24 hodin před jejím odesláním na porážku;
II) úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem
prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže
a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;
III) v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže
doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Moravskoslezský kraj vydá veterinární
osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v
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místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v ochranném pásmu budou jatkami přijata
a poražena;
IV) v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v ochranném pásmu provedeny
laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna
2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady
2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření),
h) čerstvé drůbeží maso získané porážkou drůbeže, jakož i mleté maso, strojně oddělené maso,
masné polotovary obsahující takové maso a masné výrobky, které obsahují takové maso a nebyly
podrobeny ošetření podle přílohy č. 1, nesmí být předmětem obchodování uvnitř Unie nebo
mezinárodního obchodu a musí být označeny alternativní značkou, jejíž vzor je uveden v příloze č.
2 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.
i) drůbeží maso musí být získáno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího
masa určeného pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod a nesmí být použito
k výrobě masných výrobků určených pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod,
pokud nebylo podrobeno ošetření podle zvláštních právních předpisů (příloha č. 1 vyhlášky č.
289/2007 Sb.).
j) odchylky z těchto opatření může povolit KVS SVS pro MS kraj na základě žádosti.

Čl. 3
Doba trvání opatření
1) Opatření v ochranném pásmu mohou být zrušena, jestliže uplynulo nejméně 21 dní po provedení
předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy v souladu s § 46 vyhlášky a pokud na základě
výsledku posouzení rizik budou dle potřeby provedeny klinické kontroly a odběry vzorků v souladu s
rozhodnutím Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu
ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES.
2) V případě uplatnění čl. 3 bodu 1) tohoto nařízení, se dále uplatňují v bývalém ochranném pásmu
opatření stanovená pro pásmo dozoru viz. čl. 4.

Čl. 4
Opatření v pásmu dozoru
1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést nejpozději do 1. 3. 2017 soupis všech komerčních chovatelů drůbeže (chovatelé, kteří
chovají drůbež podnikatelským způsobem za účelem dosažení zisku). Sčítací list uvedený v příloze
těchto mimořádných veterinárních opatření (Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků v registrovaném
hospodářství) se použije právě v těchto komerčních registrovaných chovech). U každého
komerčního chovatele tedy bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních a podepsán chovatelem
a osobou provádějící sčítání. Jedno vyhotovení sčítacího listu si ponechá chovatel, druhé
vyhotovení bude uloženo u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých
obcí musí být předány na KVS SVS pro MS kraj nejpozději do 2. 3. 2017 na formulářích uvedených
v příloze (Soupis hospodářství – drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství); předání lze
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realizovat elektronicky na adresu: posta.kvst@svscr.cz;
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků
pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním
podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke
krmení zvířat;
d) spolupracovat s KVS SVS pro MS kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi
volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo
nemocných ptáků;
2) V pásmu dozoru se nařizuje:
a) přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru jen se
souhlasem krajské veterinární správy s výjimkou:
jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:
I) úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu
24 hodin před jejím odesláním na porážku;
II) úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem
prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže
a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;
III) v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže
doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Moravskoslezský kraj vydá veterinární
osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v
místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v ochranném pásmu budou jatkami přijata
a poražena;
IV) v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v ochranném pásmu provedeny
laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna
2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady
2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření),
b) čerstvé drůbeží maso získané porážkou drůbeže pocházející z ochranného pásma, jakož i
mleté maso, strojně oddělené maso, masné polotovary obsahující takové maso a masné výrobky,
které obsahují takové maso a nebyly podrobeny ošetření podle přílohy č. 1, nesmí být předmětem
obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodního obchodu a musí být označeny alternativní značkou,
jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství.
c) drůbeží maso získané z drůbeže pocházející z ochranného pásma musí být získáno,
porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa určeného pro obchodování
uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod a nesmí být použito k výrobě masných výrobků určených pro
obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod, pokud nebylo podrobeno ošetření podle
zvláštních právních předpisů (příloha č. 1 vyhlášky č. 289/2007 Sb.).
d) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek,
balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.
Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
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e) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující
do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
f) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě
drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož
i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou
látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
g) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však
neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství,
v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány;
h) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské
veterinární správy;
i) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí;
j) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;
k) odchylky z těchto opatření může povolit KVS SVS pro MS kraj na základě žádosti.

Čl. 5
Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného
vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.

Čl. 6
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. 7
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění
je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem
krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách
a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní
a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá
a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků,
nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes
trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
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Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy
(LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může
výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen
běžnými desinfekčními přípravky.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 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 Moravskoslezského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u
krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

otisk úředního razítka

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy:
Mapa s vyznačenými pásmy
Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků v drobnochovu
Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků v registrovaném hospodářství
Soupis hospodářství – drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu
Soupis hospodářství – drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství
Obdrží:
KÚ Moravskoslezského kraje
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
HZS Moravskoslezského kraje
Policie ČR – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotčené obce
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