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Č. j. SVS/2018/014531-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 též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) 
a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 
písm. a) a odst. 3 a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 
zákon“), podle § 15 vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů nařizuje tato  

mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji 

v populaci volně žijící zvěře 

 

ČÁST PRVNÍ 

ZAMOŘENÁ OBLAST 

Čl. 1 

Vymezení zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí AMP se stanovují katastrální území obcí: 60967 Bratřejov u Vizovic, 61440 
Březnice u Zlína, 61469 Březová u Zlína, 62571 Dešná u Zlína, 3534 Dolní Ves, 63274 Držková, 63535 
Fryšták, 63536 Horní Ves u Fryštáku, 64578 Hostišová, 64824 Hrobice na Moravě, 65031 Hvozdná, 
65391 Chrastěšov, 63586 Jaroslavice u Zlína, 65768 Jasenná na Moravě, 66434 Kašava, 66604 
Klečůvka, 67013 Kostelec u Zlína, 63589 Kudlov, 71676 Kvítkovice u Otrokovic, 63605 Lhotka u Zlína, 
68151 Lhotsko, 79586 Lípa nad Dřevnicí, 63611 Louky nad Dřevnicí, 68897 Lukov u Zlína, 68905 
Lukoveček, 68913 Lutonina, 79588 Lužkovice, 63598 Malenovice u Zlína, 63617 Mladcová, 70415 
Neubuz, 71342 Ostrata, 72384 Podkopná Lhota, 63614 Prštné, 63581 Příluky u Zlína, 73728 Racková, 
78973 Raková, 75079 Slušovice, 67014 Štípa, 63602 Tečovice, 76827 Trnava u Zlína, 77253 Ublo, 
77802 Velíková, 78058 Veselá u Zlína, 63540 Vítová, 78319 Vizovice, 78384 Vlčková, 78716 Všemina, 
78974 Zádveřice, 63556 Zlín, 79590 Želechovice nad Dřevnicí. 
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Čl. 2 

Opatření v zamořené oblasti 

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu v katastrálních územích obcí 

v zamořené oblasti se zakazuje společný lov spárkaté zvěře. 

(2) V honitbách v katastrálních územích obcí uvedených v článku 1 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“).  

(3) Proškolený lovec může využít 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.  

(4) 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. 

(5)   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.  

 

 (6)  Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje 
a) zákaz přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje 

se pouze vnadění, a to tak, že na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště, přičemž na 
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vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 10 kg krmiva na jeden měsíc, povoluje se do 
substrátu na vnadění přidávat nejvýše 5% rybí moučky,  

b) aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata a nález uhynulého divokého prasete 
oznámit neprodleně na KVSZ prostřednictvím těchto kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641, 
mobil: 720 995 201. Odvoz uhynulých divokých prasat zabezpečí asanační podnik MAT, spol. 
s r.o. se sídlem K. Čapka 1918, 765 02 Otrokovice. 

 (7) Pokud uživatel honitby rozhodne, že ulovený kus divokého prasete odlovený mimo vysoce rizikovou 
oblast 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 (vzor je uveden v příloze č. 1), odevzdat vzorek a objednávku v místě pro příjem 
vzorků k vyšetření na svalovce, 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, kteréžto zařízení 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, 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). 

(8)  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. 

(9) 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. 3  
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 Opatření týkající se zpracování a odesílání masa prasat divokých 
ulovených v zamořené oblasti 

 
(1) Čerstvé maso volně žijících prasat odlovených v zamořené oblasti mimo vysoce rizikovou oblast, 

masné polotovary a masné výrobky, které z tohoto masa sestávají nebo je obsahují, nesmí být 

odesílány do jiných členských států nebo do jiných oblastí na území téhož členského státu. 

(2) Výjimky ze zákazu uvedeného v odstavci 2 lze povolit tehdy, pokud uvedené maso volně žijících 

prasat, splňuje požadavky stanovené v čl. 15 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

2014/709/EU. 

(3) 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 4 nebo je odeslat do schváleného zařízení pro výrobu masných výrobků na území 

ČR, které je zpracuje některou z metod uvedených v odstavci 4; 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. 

(4)  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 

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. 

ČÁST DRUHÁ 

VYSOCE RIZIKOVÁ OBLAST 

Čl. 4 

Vymezení vysoce rizikové oblasti  
  
(1) Vysoce riziková oblast je tvořena katastrálními územími obcí 61469 Březová u Zlína, 3534 Dolní 

Ves, 63535 Fryšták, 63536 Horní Ves u Fryštáku, 64824 Hrobice na Moravě, 65031 Hvozdná, 
63586 Jaroslavice u Zlína, 66604 Klečůvka, 67013 Kostelec u Zlína, 63589 Kudlov 79586 Lípa nad 
Dřevnicí, 68897 Lukov u Zlína, 79588 Lužkovice, 71342 Ostrata, 63581 Příluky u Zlína, 
75079 Slušovice, 67014 Štípa, 77802 Velíková, 78058 Veselá u Zlína, 63540 Vítová, 63556 Zlín, 
79590 Želechovice nad Dřevnicí.  

 

(2) Zevní hranice vysoce rizikové oblasti uvedené v odst. 1 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.  

Čl. 5 

Opatření ve vysoce rizikové oblasti 

(1) Ve vysoce rizikové oblasti se zakazuje všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům 

lovu společný lov veškeré zvěře.  

(2) Maso prasat divokých ulovených ve vysoce rizikové oblasti nelze využít pro lidskou spotřebu. 
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Čl. 6 

Zákaz vstupu a pohybu ve vysoce rizikové oblasti 

(1) Do extravilánu katastrálních území obcí ve vysoce rizikové oblasti se zakazuje volný vstup a 
pohyb nepovolaných osob, vyjma uživatelů honiteb, vlastníků a uživatelů nemovitostí při výkonu 
vlastnických a užívacích práv, osob vykonávajících právo myslivosti, myslivecké stráže, úředních 
veterinárních lékařů Státní veterinární správy a případně dalších osob, kterým povolení vydal 
starosta příslušné obce. 

(2) Starostům příslušných obcí se nařizuje bezodkladně hlásit KVSZ každé povolení vydané podle 
odstavce 1. 

(3) Myslivecké stráži ustanovené pro honitby ve vymezeném území se nařizuje dohlížet na dodržování 
zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě.  

(4) Myslivecká stráž je oprávněna ve vymezeném území požadovat od osob, které jsou v honitbě, 
průkaz, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného 
pobytu a v případě, že se jedná o nepovolanou osobu, sepsat o tomto zjištění záznam a předat jej 
KVSZ k projednání přestupku. Myslivecká stráž je oprávněna zadržet nepovolanou osobu, pokud 
jí neposkytne součinnost podle věty první, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky. 

 

ČÁST TŘETÍ 

PODMÍNKY LOVU V OSTATNÍCH ČÁSTECH OKRESU ZLÍN 

Čl. 7 

(1) Katastrální území obcí okresu Zlín, která nejsou zahrnuta v zamořené oblasti, spadají do oblasti 

s intenzivním odlovem, která jsou vymezena v Nařízení SVS vydaným Ústřední veterinární správou 

Státní veterinární správy pod č.j. SVS/2017/084946-G ze dne 13.7.2017 ve znění pozdějších 

předpisů a v Nařízení SVS vydaným pod  č.j. SVS/2017/097138-G ze dne 14.8.2017 ve znění 

pozdějších předpisů. 

(2) Podmínky lovu v oblasti s intenzivním odlovem prasete divokého jsou stanoveny v Nařízeních SVS 

konkretizovaných v odstavci 1. Může se však jednat pouze o individuální způsob lovu. 

 

Čl. 8 

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. 9 

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. 
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(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. 

(3) Tímto nařízením se ruší: 

a) Nařízení Státní veterinární správy ze dne 2.17.2017 vydaná pod č.j. SVS/2017/088445-Z, 
kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se podmínek chovu domácích prasat a 
požadavků lovů v zamořené oblasti, zpracování masa prasat divokých ulovených 
v zamořené oblasti a chovu domácích prasat v zamořené oblasti 

b) Článek 2 odstavec 1 a článek 3 Nařízení Státní veterinární správy ze dne 2. 8. 2017 vydaná 
pod č.j. SVS/2017/092805-Z, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji týkající se 
soupisu všech kategorií prasat v hospodářství, podmínek chovu domácích prasat a výjimek 
ze zákazu lovu v zamořené oblasti. 

c) Článek 2 odstavec 1, článek 3 a článek 4 Nařízení Státní veterinární správy ze dne 24.8.2017 
vydaná pod č.j. SVS/2017/101153-Z, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se 
podmínek a požadavků lovů v zamořené oblasti, zpracování masa prasat divokých 
ulovených v zamořené oblasti a chovu domácích prasat v zamořené oblasti 

d) Nařízení Státní veterinární správy ze dne 11.9.2017, vydaná pod č.j. SVS/2017/108326-Z 
kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se výjimek ze zákazu lovu divokých prasat 

e) Článek 3 odst. 1 až 4. Nařízení Státní veterinární správy ze dne 11.9.2017, vydaná pod č.j. 
SVS/2017/108438-Z kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se zákazu 
vstupu a pohybu osob ve vymezeném území. 

f) Nařízení Státní veterinární správy ze dne 6.11.2017 vydaná pod č.j. SVS/2017/133666-Z, 
kterým se mění mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – 
afrického moru prasat ve Zlínském kraji, nařízena Nařízením Státní veterinární správy, 
vydaná dne 11.9.2017 pod č.j. SVS/2017/101153-Z, kterým byla nařízena mimořádná 
veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve 
Zlínském kraji  

g) Nařízení Státní veterinární správy ze dne 11.12.2017 vydaná pod č.j. SVS/2017/19683-Z, 
kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– afrického moru prasat ve Zlínském kraji, týkající se povolení odlovu všech věkových 
kategorií divokých prasat, lišky a dančí zvěře ve znění Nařízení Státní veterinární správy bez 
dne 9.2018 vydané pod č.j. SVS/2018/003852-Z. 

Ve Zlíně dne 31.01.2018 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 
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Obdrží: 
 
Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: scsbwku  
Statutární město Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: 5ttb7bs 
Ostatní dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. OMS Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 
schránky 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky 
Agrární komora Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
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