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Upřesnění k povinnostem v nařízení č.j. SVS/2021/027215-C
Vážení,
zasíláme upřesnění k povinnostem vyplývajícím obcím nacházejícím se v pásmech s omezením
k ohnisku vysocepatogenní ptačí chřipky v k.ú. Rojice na základě nařízení č.j. SVS/2021/027215-C.
Čl. 4 bod 1 písm. a) výše uvedeného nařízení Státní veterinární správy nařizuje obcím v pásmu dozoru
provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 05. 03. 2021 soupis
předat KVS SVS pro Jihočeský kraj prostřednictvím webového formuláře. Za komerční drůbežářská
hospodářství se považují veškeré chovy drůbeže provozované podnikatelským způsobem
(provozovatelé takového chovu mají přiděleno IČ k této činnosti), avšak nemusí být registrované podle
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Registrace hospodářství v Ústřední evidenci zvířat je
v případě chovu drůbeže povinná pouze pro chovatele, kteří chovají nejméně 500 kusů drůbeže na
hospodářství. Pokud je chována drůbež s produkcí násadových vajec nebo hejno kura domácího pro
produkci konzumních vajec uváděných na trh, povinnost registrace hospodářství platí od 100 ks
chované drůbeže. Pokud však je i podnikatelským způsobem chován menší počet drůbeže, takovýto
chov nemusí být registrován v Ústřední evidenci zvířat (jako nejčastější příklad neregistrovaného
komerčního chovatele drůbeže uvádíme výkrm brojlerů a následný prodej konečnému spotřebiteli).
Dále upřesňujeme čl. 2 bod 1 písm. c) a čl. 4 bod 1 písm. c) nařízení Státní veterinární správy
č.j. SVS/2021/027215-C, konkrétně zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k
bezpečnému uložení uhynulých ptáků. Ideální a nejjednodušší řešení je použití plastových popelnic
označených štítkem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení. Oblast ochranného pásma a pásma
dozoru uvedená v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/027215-C spadá do oblasti svozné
linky asanačního podniku ASAVET a.s. V případě likvidace kadáveru volně žijícího ptáka prosím
kontaktujte svoznou linku na tel. +420 376 353 100, případně +420 602 160 330 k zajištění bezpečné
likvidace kadáverů.
Dovolujeme si Vám, jako představiteli obce připomenout právní skutečnost zakotvenou v § 46 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
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znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 43 téhož zákona vykonávají obce státní správu ve věcech
veterinární péče. Dále se podle zákona podílejí na svém území, které zasahuje do ochranného pásma,
pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních
opatření, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními.

S pozdravem

MVDr. František Kouba, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky
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