Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
Lazy V. 654, 760 01 Zlín 1
Č. j. SVS/2017/101153-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) 2017/1162 ze
dne 28. června 2017 o některých prozatímních 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

Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat
(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu na katastrálních územích okresu Zlín
se nařizuje:
a) zákaz společného lovu spárkaté zvěře v honitbách: Biskupice, Bohuslavice nad Vláří,
Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březůvky - Doubravy, Brumov - Holý vrch, Budačina, Bylnice,
Dolní - Horní Lhota, Drnovice, Háj Mysločovice, Halenkovice, Halenkovice – les, Hložec, Horní
Roveň - Přílepy, Hrádek, Hřivínův Újezd, Hutě, Jasenná, Javorník, Jestřabí, Kaménka, Kašava
– Držková, Kladná – Žilín, Kvasicko, Lhota u Malenovic, Lipina – Křekov, Lipová – Haluzice,
Loučka, Ludkovice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lukoveček - lesy, Lutonina, Májová,
Malenovice I., Malenovice II, Mirošov - Vlachova Lhota, Míškovice, Napajedla, Návojná,
Nedašov, Nedašova Lhota, Neubuz – Dešná, Nevšová, Obora Títěž, Orgal, Petrůvka, Ploština
- Vysoké Pole, Podkopná Lhota, Pohořelice – Komárov, Polichno, Poteč, Pozlovice, Provodov,
Radošín, Rokytnice u Slavičína, Rudimov, Řetechov, Sehradice, Sidonie – Cigán, Skalka,
Slavičín – Divnice, Slopné, Smolina, Spytihněv, Šanov, Študlov - Valašské Příkazy, Tečovice,
Tichov, Tlumačov, Topolná, Trnava Vrchy, Trvajka, Ublo, Újezd u Valašských Klobouk,
Valašské Klobouky, Velký Ořechov, Vizovice, Vlachovice – Vrbětice, Vlára, Všemina, Vysoké
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Pole – lesy, Želechovice - Vidovy, Žlutava. Lov divokého prasete v těchto honitbách bude
prováděn při splnění podmínek a požadavků stanovených v článku 3,
b) zákaz společného lovu spárkaté zvěře a zákaz lovu divokých prasat s výjimkou odlovu divokých
prasat prostřednictvím odchytových zařízení v honitbách Březina, Fryšták - Dolní Ves, Fryšták
- Horní ves, Kudlov, Louky - Prštné, Lukov - Vlčková, Lípa, Mladcová - Paseky, Ostřice,
Racková, Racková - lesy, Veselá - Klečůvka, Vršava, Zlín - Tlustá, Zádveřice – Raková,
Želechovice. Vnitřní hranice této skupiny honiteb (oblast vně pachových ohradníků
instalovaných na základě Nařízení SVS, vydaného KVSZ pod č.j. SVS/2017/086822-Z ze dne
18.7.2017) je tvořena silnicí č. 490: Zlín-Fryšták, silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č.
491: Lukov-Hrobice, silnicí č. 491: Hrobice-Slušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín,
c) zákaz lovu veškeré zvěře s výjimkou odlovu divokých prasat prostřednictvím odchytových
zařízení v honitbách Březina, Fryšták - Dolní Ves, Fryšták - Horní ves, Hvozdná, Lukov Vlčková, Ostřice, Příluky - Lužkovice, Veselá - Klečůvka. Vnější hranice této skupiny honiteb
(vysoce riziková oblast ohraničena pachovými ohradníky instalovanými na základě
Nařízení SVS, vydaného KVSZ pod č.j. SVS/2017/086822-Z ze dne 18.7.2017) je tvořena silnicí
č. 490: Zlín-Fryšták, silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č. 491: Lukov-Hrobice, silnicí
č. 491: Hrobice-Slušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín,
d) odlov divokých prasat prostřednictvím odchytových zařízení podle písm. b) a c) smí být
prováděn až po nabytí právní moci rozhodnutí KVSZ, kterým bude tento způsob odlovu povolen
a jeho podmínky určeny,
e) zákaz přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se
pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 10 kg krmiva,
přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště; povoluje se do substrátu na vnadění
přidávat nejvýše 5% rybí moučky,
f)

aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata a

g) nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVSZ prostřednictvím těchto
kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201.
(2) Všem chovatelům prasat v jejich hospodářstvích s chovem prasat v okrese Zlín se nařizuje:
a) provést soupis všech kategorií prasat v hospodářství; tento soupis průběžně aktualizovat a
na požádání předložit KVSZ,
b) ustájit domácí prasata tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divokými prasaty; prasata divoká
nesmějí mít přístup k žádným materiálům, zejména ke krmivu, stelivu, vodě, se kterými
mohou následně přijít do styku prasata v hospodářství,
c) zabezpečit, aby žádná prasata nevstupovala do hospodářství a ani neopustila hospodářství
bez souhlasu KVSZ; souhlasu není třeba v případě prodeje prasat, která jsou určena pouze
pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka), která se nachází v zamořené
oblasti. V tomto případě je prodávající povinen:
1. vést evidenci, která musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho
trvalého pobytu, telefonní kontakt a počet prodávaných prasat a
2. na požádání ji předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.
d) používat účinné dezinfekční prostředky na vstupech do budov a na výstupech z budov,
v nichž jsou ustájena prasata, jakož i v hospodářství samotném,
e) chovatelé prasat, kteří přicházejí do styku s prasaty divokými, musí uplatňovat hygienická
opatření ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat,
f)

nepřivážet do hospodářství jakékoliv materiály, které by mohly být infikovány virem
afrického moru prasat,

g) zákaz zkrmování zelené píce prasatům,
h) zákaz použití obilovin jako krmiva prasatům, pokud byly sklizeny v roce 2017 v zamořené
oblasti, a to po dobu nejméně 6 týdnů od jejich sklizně (karanténa obilovin),
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i)

zákaz stlaní slámou prasatům,

j)

ohlásit veškerá uhynulá anebo nemocná domácí prasata s příznaky nasvědčujícími výskytu
nákazy (např. nechutenství, horečka, apatie) na KVSZ prostřednictvím těchto kontaktůtelefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201 a

k) nepřinášet nebo nepřivážet do hospodářství žádné části ulovených nebo uhynulých prasat
divokých, ani žádné předměty nebo zařízení, které by mohly být kontaminovány virem
afrického moru prasat.

Čl. 3
Podmínky a požadavky lovu v zamořené oblasti
(1) V honitbách uvedených v článku 2 odst. 1 písm. a) se povoluje lov divokých prasat, který může
provést pouze osoba oprávněná podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů (držitel loveckého lístku), která je zároveň držitelem osvědčení vydaného Státní
veterinární správou o absolvování školení pro lov v oblasti zamořené africkým morem prasat (dále
jen „proškolený lovec“).
(2) Proškolený lovec může využit některý z následujících způsobů lovu divokých prasat:
a) individuální způsob lovu na čekané nebo šoulačce,
b) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní
konstruovaného na principu noktovizorů,
c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na
sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
d) 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,
e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech
vyšší než 300 J,
f)

dosled a dohledávku je možné provádět pouze se psem lovecké upotřebitelnosti na barvářském
řemenu, nikoliv volně.

(3) 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“ a
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 umístění vývrhu z uloveného kusu určeného pro lidskou spotřebu podle odstavce 4, do
nejbližšího nepropustného, dobře čistitelného, dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního
boxu na území honitby, k jehož umístění obdržel uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ (dále
jen „kafilerní box“),
f) provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém byl
proškolen.

(4) Pokud uživatel honitby rozhodne, že ulovený kus divokého prasete má být použit pro lidskou
spotřebu, je povinen dodržet tento postup
a) provést odběr vzorku na vyšetření na africký mor prasat a vyplnit objednávku laboratorního
vyšetření, odevzdat vzorek a objednávku v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce,
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jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je
nejbližší místu ulovení; jako vzorek se odebere krev a není-li to možné vzorek sleziny, mízní
uzliny a plic,
b) zajistit až do obdržení výsledku vyšetření umístění všech ulovených kusů divokých prasat
určených k lidské spotřebě v registrovaném zařízení pro uchovávání těl ulovené volně žijící
zvěře při teplotě nejvýše 7 °C, které nesmí být využito pro uchovávání těl jiných druhů zvěře
než ulovených divokých prasat,
c) vést evidenci všech ulovených kusů divokých prasat umístěných v zařízení uvedeném v písmenu
b); eviduje se registrační číslo zařízení, číslo plomby, datum umístění kusu do zařízení a datum
jeho vyskladnění,
d) v případě nevyhovujícího výsledku vyšetření na africký mor prasat (zjištění přítomnosti viru nebo
protilátek) zajistit neškodné odstranění uloveného kusu a všech ostatních kusů ulovených
divokých prasat, které s ním přišly do přímého nebo nepřímého kontaktu (prostřednictvím osob
nebo předmětů) tím, že ohlásí asanačnímu podniku AGRIS spol. s r.o., provozovna
Mankovice 120, 742 35 Odry, telefonní číslo 775 798 620 nebo 556 736 581-3 výskyt
vedlejších živočišných produktů a tyto mu předá spolu s protokolem o výsledku laboratorního
vyšetření na africký mor prasat. Asanační podnik AGRIS spol. s r.o. je povinen neprodleně svézt
nahlášené vedlejší živočišné produkty,
e) v případě vyhovujícího výsledku vyšetření na africký mor prasat všech současně umístěných
kusů ve stejném zařízení pro uchovávání těl ulovené volně žijící zvěře uživatel honitby může
1. odeslat ulovený kus divokého prasete, včetně hlavy a všech orgánů (mimo střev a žaludku)
včetně plomby a vyplněného lísku o původu zvěře, co nejdříve nejpozději však do 7 dnů do
schváleného zařízení zpracovávajícího zvěřinu na území ČR (dále jen „závod na zpracování
zvěřiny“); zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením podle § 27 odst. 1 písm.
a) zákona č. 166/1999 Sb. vydaným KVSZ; vzor veterinárního osvědčení je uveden v příloze
č. 2 nebo
2. vložit ulovený kus divokého prasete do kafilerního boxu a k ulovenému kusu přiložit protokol
s výsledkem laboratorního vyšetření na africký mor prasat.
f) v případě kusu, u něhož uplynulo 7 dnů od ulovení, uživatel honitby zajistí neškodné odstranění
kusu způsobem uvedeným v písmenu d).
(5) Pokud uživatel honitby rozhodne, že ulovený kus divokého prasete nemá být použit pro lidskou
spotřebu, je povinen vložit ulovený kus do kafilerního boxu a přiložit k němu vyplněnou objednávku
laboratorního vyšetření na africký mor prasat.
(6) Uživatel honitby je povinen hlásit 48 hodin po vložení uloveného kusu a vývrhu divokého prasete
do kafilerního boxu, nejpozději však do 60 hodin, asanačnímu podniku AGRIS spol. s r.o. místo
(zeměpisné souřadnice), na kterém se na území honitby nachází tento kafilerní box a nahlášené
vedlejší živočišné produkty mu předat a současně o této skutečnosti informovat KVSZ. Asanační
podnik AGRIS spol. s r.o. je povinen neprodleně svézt nahlášené vedlejší živočišné produkty.

Čl. 4
Zpracování masa prasat divokých ulovených v zamořené oblasti
(1) Závod na zpracování zvěřiny smí maso a orgány prasat divokých ulovených v zamořené oblasti,
které byly vyšetřeny na africký mor prasat s vyhovujícím výsledkem, použít pouze ke zpracování
podle odstavce 2 nebo je odeslat do schváleného zařízení pro výrobu masných výrobků na území
ČR, které je zpracuje některou z metod uvedených v odstavci 2; zásilka musí být doprovázena
veterinárním osvědčením podle § 27 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona, vydaným místně
příslušnou krajskou veterinární správou; vzor veterinárního osvědčení je uveden v příloze č. 2.
(2) Ošetření zajišťující devitalizaci původce afrického moru prasat
a) tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě F 0 = 3 nebo vyšší (konzervy)
b) tepelné ošetření, při němž musí být ve všech částech masa dosaženo nejméně 80 °C
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c) tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při teplotě nejméně 60 °C po nejméně 4
hodiny, přičemž teplota v jádře masa musí dosahovat nejméně 70 °C po dobu 30 minut
d) přirozená fermentace a zrání nejméně po dobu 9 měsíců u vykostěného masa až do
dosažení těchto typických hodnot: Aw nejvýše 0,93 nebo pH nejvýše 6,0
e) kýta a pečeně: ošetření přírodní fermentací a zráním po dobu nejméně 190 dní u kýty a 140
dní u pečeně.

Čl. 5
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. 6
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Nařízení Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 2.8.2017 pod č.j.
SVS/2017/092805-Z a Nařízení Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 3.8.2017 pod č.j.
SVS/2017/093085-Z.
(2) 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.
(3) 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.
Příloha č. 1 Vzor objednávky laboratorního vyšetření
Příloha č. 2: Vzor veterinárního osvědčení

Ve Zlíně dne 24.08.2017
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
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
AGRIS spol. s r.o., provozovna Mankovice 120, 742 35 Odry,
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AFRICKÝ MOR PRASAT
OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ
ULOVENÉHO / UHYNULÉHO PRASETE DIVOKÉHO
OBJEDNATEL (☐uživatel honitby, ☐nálezce, ☐majitel pozemku, ☐jiný):

1.

Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:
Ulice, č. popisné:

Obec:

PSČ:

IČ:

Telefon:

E-mail:

2.

IDENTIFIKACE ULOVENÝCH KUSŮ:

Datum ulovení:
Č.

Pohlaví
☐♂

1
☐♀

Věk

Č. vzorku (plomba)

Zdravotní stav kusu
☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

♂♀♀♀

☐♂
2
☐♀

☐♂
3
☐♀

☐♂
4
☐♀

☐♂
5
☐♀

☐♂
6
☐♀

☐♂
7
☐♀

☐♂
8
☐♀

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:

☐Bez příznaků
☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby, shlukování zvířat) ☐Výtok
z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině
hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné:
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AFRICKÝ MOR PRASAT
OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ
ULOVENÉHO / UHYNULÉHO PRASETE DIVOKÉHO
3.

MÍSTO ULOVENÍ

Vžitý název místa ulovení
Název honitby:
Obec:

Katastrální území:
PSČ:

Souřadnice:

Reg. číslo honitby:

4.

IDENTIFIKACE LOVCE
Čísla kusů nebo čísla plomb

Jméno lovce

5.

IDENTIFIKACE NALEZENÉHO uhynulého kusu:

Datum nalezení:
Pohlaví

Věk

Označení vzorku

Stav kadáveru

☐Bez patrných příznaků onemocnění
☐Viditelné změny na kůži ☐Výtok z nosu nebo očí ☐Pokročilý rozklad ☐Další:

6.

MÍSTO NÁLEZU uhynulého kusu:

Vžitý název místa nálezu:
Další název:

Katastrální území:

Obec:
Souřadnice:

PSČ:
Reg. číslo honitby:

7.

IDENTIFIKACE NÁLEZCE uhynulého kusu:
Příjmení a jméno

8.

Kontakt (telefon, e-mail)

POUČENÍ:

Jako vzorek se odebere krev, a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny nebo plic. Pokud je kadáver v rozkladu, odebere se
neporušená dlouhá kost nebo hrudní kost (z uhynulých kusů se odebírá vzorek v asanačním podniku).
Vzorky se každý zvlášť uloží do uzavřeného plastového sáčku a řádně označí. Pak musí být vloženy do pevného nerozbitného
a nepropustného obalu a obloženy dostatečným množstvím savého materiálu, který nasaje prosakující tekutiny.
Označení se provede vložením listu papíru, na který se obyčejnou tužkou (nerozpíjí se) uvede číslo plomby nebo datum a místo
nálezu s uvedením, že se jedná o vzorek z uhynulého kusu. Případně se použije speciální sáček na vzorky s plochou určenou
k popisu. Použije-li se k označení vzorku jiný údaj než číslo plomby, musí být stejným údajem označeno i tělo uloveného kusu.
Vzorek se uchovává v chladu a odevzdá na místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce (jejich seznam je uveden na
internetových stránkách Státní veterinární správy).
Provedené vyšetření na africký mor prasat hradí Státní veterinární správa.
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Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
Lazy V. 654, Zlín, 760 01
T: +420 577 009 641, F: +420 577 211 481
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsz@svscr.cz
ID datové schránky: wjh8cgi

Č. j.: Klikněte sem a zadejte text.

Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů1
Datum vydání:

Datum platnosti do2:

1. Veterinární osvědčení se vydává pro (vlastník živočišných produktů):
Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město:

PSČ:

IČ:

Schvalovací nebo reg.
číslo:

CZ

2. Místo odeslání (je-li odlišné od místa uvedeného v bodě 1.):
Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město:

PSČ:

IČ:

Schvalovací nebo reg.
číslo:

1

CZ

Za vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů se účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč (Zákon
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položka 71)
2 Není-li uvedeno datum platnosti, je doba platnosti 72 hodin ode dne vydání
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3. Příjemce živočišných produktů:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město:

PSČ:

IČ:

Schvalovací nebo reg.
číslo:

CZ

4. Místo na které se živočišné produkty odesílají (je-li odlišné od místa uvedeného v bodě 3.):
Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město:

PSČ:

IČ:

Schvalovací nebo reg.
číslo:

CZ

5. Identifikace přepravce pro přepravu níže uvedených živočišných produktů:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby: Stejné jako v bodě ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město:

PSČ:

Stát:

Schvalovací nebo reg.
číslo:

Česká republika

IČ:

CZ

SPZ vozidla:

6. Identifikace živočišných produktů, pro něž se vydává toto veterinární osvědčení:
Popis produktu/produktů 1:

Množství:

Výrobce:

Datum
výroby/zmražení:

Datum
MT/Spotřeby:

Označení
šarže:

Způsob balení:

Str. 2 z 3

☐4

Fyzikální stav:

☐ Chlazené
☐ Jiný:

☐ Mražené ☐ Při teplotě okolního prostředí

Poznámky:

☐ Podléhá veterinárnímu vyšetření v místě, na které se živočišné produkty
odesílají

Popis produktu/produktů 2:

Množství:

Výrobce:

Datum
výroby/zmražení:

Datum
MT/Spotřeby:

Označení
šarže:

Způsob balení:

Fyzikální stav:

☐ Chlazené
☐ Jiný:

☐ Mražené ☐ Při teplotě okolního prostředí

Poznámky:

☐ Podléhá veterinárnímu vyšetření v místě, na které se živočišné produkty
odesílají

7. Důvod nařízení zvláštního ošetření:
☐ Mikrobiologická kritéria

☐ Pochází z ochranného pásma nákazy

☐ Pochází z pásma dozoru nákazy

☐ Důvodné pochybnosti o dodržení požadavků
na zdravotní nezávadnost

☐ Výsledek vet. prohlídky na jatkách
☐ Jiné:
8. Nařízený způsob ošetření v místě příjmu:
☐ Tepelné ošetření 70 ˚C po 10 minut nebo
rovnocenné
☐ Tepelné ošetření 121 ˚C po 10 minut nebo
rovnocenné
☐ Jiná zvláštní úprava (ošetření):

☐ Jiné tepelné ošetření3:

Podpisem zástupce vlastníka živočišných produktů stvrzuje převzetí a tím doručení veterinárního
osvědčení na místě
Za vlastníka živočišných produktů
Za Krajskou veterinární správu
pro Zlínský kraj
V …………………............ dne:

V Zlíně dne: datum

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis
☐ Podepsáno elektronicky

3

Vyhláška č. 289/2007 Sb., příloha č. 1
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