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rueŘízení STÁTNí VETERlNÁRttí spnÁw
Ústřední rcterinární spráw Státní leterinární správy jako místně a věcně příslušný spráwrí orgán podle

ustanolení $ 48 odst' 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb', o wterinární péči a o změně někteých
souvisejÍcích zákonů (rcterinárnÍ zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení
Ewopského parlamentu a Rady (EU) 20161429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zutat a o změně
a zruŠenÍ někteých aktů v oblasti zdrau zúřat (,,práwrí rámec pro zdraú zuřat"), v platném znění, podle
nařÍzení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019' kteým se doplňuje
nařízení Ewopského parlamentu a Rady (EU) 20161429' pokud jde o praMdla pro prercnci a tlumení
určitých nákaz uwdených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanor'ením $54 odst.2 písm.
a) a odst' 3 wterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veteri nární opatře ní
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - Vysoce patogenní infl uenzy ptáků (aviární

infl uezy, tzv. ,,ptačí chřipky") na území české republiky

Čl. l

Všem choratelům drůbeŽe se Zdůwdu zabránění kontaktu sr,olně Žijícími ptáky azabránění
šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chowt drůbeŽ, s ýimkou běŽců a holubů, pod šiým nebem a nařizuje se umístit a džet

choranou drůbeŽ, s ýjimkou béŽcŮ a holubů, uvnitř budovy vhospodářstú, r,e kterém je chována;
není_li moŽné chownou drŮbeŽ tnale umístit a džet uvritř budovy v hospodářstú, rc kterém je
chována, nařizuje se choratelům omezit venkovnÍ prostory, do nichŽ má drůbeŽ přístup, a V co
nejvyŠší moŽné míře omezit kontakt chowné drůbeŽe s volně Žijícími ptáky'

b) nařizuje podálat drůbeŽi r'odu a krmiw uvnitř budoty v hospodářstú nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstúch s chorem drůbeŽe pouze na osoby, jejichŽ činnost je

zcelanezbytná pro zajištěnířádné péče o choranou drůbeŽ
d) nařizuje chránit krmiw, stelir,o a rodu pouŽílané ke krmení, stlaní a napájení drůbeŽe před

kontaminací trusem v:lně Žijících ptáků.

Čt' z

Všem choratelům, kteří chowjí re svém hospodářstú drůbeŽ podléhající eúdenci podle zákona
č' 15412000 Sb., o šlechtěnÍ, plemenitbě a eVdenci hospodářských zúřat a o změně někteých
souúsejících zákonŮ (plemenářský zákon), w znění pozdějšÍch předpisů, se nařizuje v případě, Že

nejsou v jejich hospodářstú pror,editelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informorat místně příslušnou krajskou veterinárnÍ spráw Státní wterinární správy nebo Městskou
r,eterinární spráw v Praze Státní reterinární správy.
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cl.3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení poVnností yyplýlajícÍch z těchto mimořádných rcterinárních
opatření můŽe správní orgán podle ustanowní s 71 nebo $ 72 leterinárního zákona uloŽit
pokutu aŽ do ýŠe
a) 100 000 Kč' jde-li o ýzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jdeJi o práwrickou osobu nebo podnikající ýzickou osobu.

d.q

Pouěení

Pokud v souladu s $ 67 a násl. wterinárního zákona wniká nárok na poskytnutí náhrady nákladŮ
aztrát, které wnikly vdůsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených kezdolávání
některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných zezuŤat na člověka' je třeba jej rcas uplatnit na
základě Žádosti podané u Ministerstr,a zemědělstú, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování
náhrady a náleŽitosti Žádosti o jejÍ poskytnutí stanoú tryhláŠka c.34212012 Sb., o zdravÍ zúřat a jeho

ochraně, o přemísťování a přeprarě zuřat a o oprávrění a odborné způsobilosti k ýkonu někteých
odborných veterinárních činností' ve zněnÍ pozdějších předpisů. Formulář Žádosti je dostupný na

internetoých stránkách Ministerstw zemědělstú'

Čt. s

Společná a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se nařízení Státnírcterinární správy č' j. svs/2021l143556-G ze dne 23.11.2021.
2. Toto nařízení Státnírcterinární správy nabýu podle ustanovení $ 76 odst. 3 písm. b)leterinárního

zákona platnosti a Účinnosti dnem jeho vyhláŠenÍ; za den jeho vyhlášení se polaŽuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Ministerstw zemědělstú. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva
a krajských úřadů' jejichŽ ÚzemÍse týká, na dobu nejméně 'l5 dnŮ a zwřejňuje se na internetoých
stránkách StátnÍ wterinární správy.

3. Pokud jsou nařízením Státní wterinárnÍ správy ukládány poVnnosti ijiným subjektům, neŽ jsou

cholatelé hospodářských zýřat, vyhlaŠuje se nařÍzení Státní wterinární sprátry také v celostátním
rozhlasoÉm nebo teleýzním vysílánÍ'

Y Praze dne 24.11.2021

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

podepsáno elektronicky

obdrží do vlastních rukou: Ministerstw zemědělstú ČR a všechny krajské úřady ČR
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