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Č. j. SVS/2018/039334-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 (dále jen veterinární zákon), 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou 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, 
v platném znění, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat 
na území České republiky 

Čl. 1 

1) Každý chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované u pověřené osoby podle zákona 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „evidované hospodářství“), který přemístí, ať již za 
úplatu nebo bezúplatně, prase určené pro domácí porážku, je povinen vést řádnou evidenci těchto 
prasat. 

 

2) V evidenci prasat určených pro domácí porážku podle odstavce 1 musí být uveden 

a) počet přemísťovaných prasat, 

b) datum přemístění prasat, 

c) jméno, případně jména a příjmení dopravce a adresa dopravce, obchodní firmu nebo název 
a sídlo, není-li totožná s chovatelem, 

d) jméno, případně jména a příjmení chovatele, ke kterém je prase přemisťováno a adresa 
domácnosti tohoto chovatele, 

e) adresa hospodářství, do kterého je prase přemisťováno, není-li totožná s adresou 
domácnosti. 

3) Každý je povinen uchovávat evidenci prasat určených pro domácí porážku po dobu nejméně 
1 roku od data přemístění a na požádání ji předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. 

 
Čl. 2 

 
Zakazuje se přemísťování prasat určených pro domácí porážku na území Zlínského kraje s výjimkou 
jejich přemístění na evidovaná hospodářství. V těchto případech pro evidenci prasat platí ustanovení 
článku 1 obdobně. 

Čl. 3 
 
Každý chovatel, ke kterému je přemístěno prase určené pro domácí porážku, je povinen pro účely 
vedení evidence prasat podle článku 1 sdělovat správné a pravdivé údaje a k ověření totožnosti 
předkládat platný doklad. 
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Čl. 4 

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. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního 
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

2) 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; 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, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. 

Praze dne 28.03.2018 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží: Ministerstvo zemědělství a všechny krajské úřady 
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