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Č. j. SVS/2017/108326-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně 
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) 
a 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 (dále 
jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a 
zdolávání afrického moru prasat a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 2017/1437 ze 
dne 4. srpna 2017 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České 
republice, nařizuje tato   

 

mimořádná veterinární opatření 

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického 
moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 Příluky 
u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.  

 

Čl. 1 

Vymezení zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.  

 

Čl. 2  

Výjimka ze zákazu lovu divokých prasat  

 

Uživatelům honiteb uvedeným  v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení SVS vydaného pod č.j. 
SVS/2017/101153-Z ze dne 24. 8. 2017 se za účelem redukce populace divokých prasat povoluje  
individuální způsob lovu, a to za těchto podmínek: 

1. Lov může provést jen proškolený lovec určený mysliveckým hospodářem dané honitby, přičemž 
v průběhu 24 hodin smí být v honitbě proveden individuální lov ne více než 3 proškolenými  lovci.   

2. Lov podle odstavce 1 musí myslivecký hospodář  časově koordinovat s mysliveckými hospodáři 
sousedních uživatelů honiteb.  

3. Mezi jednotlivými lovy je nutno dodržovat minimálně jednodenní přestávku za účelem zklidnění 
stávající populace divokých prasat v honitbě. Odlov musí být prováděn v dostatečné vzdálenosti 
od odchytového zařízení, aby nedošlo k narušení jeho činnosti. 

4. Zakazuje se lov divokých prasat na pozemcích s nesklizenými plodinami. 

5. V honitbách uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) Nařízení SVS vydaného pod č.j. 
SVS/2017/101153-Z (oblast vně pachových ohradníků) se  odlov týká  všech věkových  kategorií 
prasat divokých. 

6. V honitbách uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) Nařízení SVS vydaného pod č.j. 
SVS/2017/101153-Z (vysoce riziková oblast ohraničena pachovými ohradníky) se  odlov týká   
dospělých prasat divokých, tj. bachyní a kňourů starších 12 měsíců.  
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7. Proškolený lovec může odlov divokého prasete provést pouze za předpokladu, že  

a)   použije při manipulaci s uloveným kusem osobní ochranné pomůcky, kterými jsou minimálně 
gumové rukavice a snadno čistitelná obuv,  

b)  označí ulovený kus nesnímatelnou, zúčtovatelnou plombou,  

c)  vyplní lístek o původu zvěře, přičemž v jeho části Využití ulovené zvěře napíše slovo „AMP, 
název katastrálního území“ a uvede své telefonní číslo; takto vyplněný lístek o původu zvěře 
přiloží k ulovenému kusu takovým způsobem, aby po celou dobu přepravy uloveného kusu 
byla zajištěna jeho čitelnost,  

d) použije při přepravě uloveného kusu obal, který je schopen zamezit kontaminaci vnějšího 
prostředí krví, sekrety a exkrety z uloveného kusu,  

e) zajistí neprodleně přemístění usmrceného kusu do nejbližšího nepropustného, dobře 
čistitelného, dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního boxu na území honitby, k jehož 
umístění obdržel uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ,  

f)   provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém byl 
proškolen. 

8. Uživatel honitby je povinen ohlásit 48 hodin po vložení usmrceného kusu divokého prasete do 

kafilerního boxu, nejpozději však do 60 hodin, asanačnímu podniku AGRIS spol. s r.o., 

provozovna Mankovice 120, 742 35 Odry, telefonní číslo 775 798 620 nebo 556 736 581-3, místo 

(zeměpisné souřadnice), na kterém se na území honitby nachází tento kafilerní box a současně 

o této skutečnosti informovat telefonicky KVSZ  na telefonní číslo  577 009 641. Asanační podnik 

AGRIS spol. s r.o., je povinen neprodleně svézt nahlášené vedlejší živočišné produkty.  

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) 50 000 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. 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. 

Ve Zlíně dne 11.09.2017 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 
Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku  
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
ČMMJ OMS Zlín  
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín 
Agrární komora Zlín 
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