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NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst -
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b), d), e), f), h) a j), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1 
písm. b), c), d), f), h), i), j), k), l), m), n) a o), § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona 

a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 
o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví 
zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. pro -

since 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde 
o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření:  

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:  

Čl. 1 

Vymezení ohniska 

Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N1) Krajská veterinární 
správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatře -

ních ze dne 23. 1. 2022 vyhlásila zařízení v Lipolticích v k. ú. 684333 Lipoltice. 

Čl. 2 

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 

(1) Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 609871 Benešovice 

u Přelouče, 609889 Brloh u Přelouče, 755575 Holotín – severní část katastrálního území ohraničená 
silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic, 652369 Choltice – východní část katastrálního území ohra-
ničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí, 652377 Chrtníky, 658120 Jedousov, 679704 Ledec, 684333 
Lipoltice, 698181 Mokošín, 722901 Poběžovice u Přelouče, 771589 Rašovy, 656828 Seník, 684350 

Sovoluská Lhota, 752681 Sovolusky u Přelouče, 761401 Svojšice u Choltic, 771546 Tupesy u Přelouče,  
771597 Turkovice u Přelouče a 774685 Urbanice.  

(2) Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 603571 Bezděkov, 608661 
Bousov, 613771 Břehy, 646130 Březinka u Hošťalovic, 616061 Bukovina u Přelouče, 771571 Bum-

balka, 619582 Čepí, 743844 Černá u Bohdanče, 638731 Heřmanův Městec, 755575 Holotín – jižní část 
katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic , 646148 Hošťalovice,  
652369 Choltice – západní část katastrální území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí,  

655015 Chvaletice, 656801 Jankovice u Přelouče, 658375 Jeníkovice u Choltic, 693871 Jetonice,  
659371 Jezbořice, 665410 Kladruby nad Labem, 666131 Klenovka, 666165 Klešice, 670260 Kostelec 
u Heřmanova Městce, 656810 Kozašice, 744778 Labětín, 679071 Lány na Důlku, 681113 Lhota pod 

Přeloučí, 701033 Licomělice, 684678 Licoměřice, 684686 Lipovec, 685852 Litošice, 686409 Lohenice 
u Přelouče, 692794 Mělice, 693880 Míčov, 792233 Morašice v Železných horách, 701041 Načešice, 
797308 Nerad, 679089 Opočínek, 723703 Podhořany u Ronova, 734560 Přelouč, 734641 Přelovice,  

760820 Raškovice u Přelouče, 742244 Rozhovice, 744786 Řečany nad Labem, 747319 Semín, 792241 
Spytovice, 754170 Staré Čívice, 755079 Starý Mateřov, 755583 Stojice, 693901 Sušice, 760854 Svin-



čany, 681121 Škudly, 763403 Štěpánov u Přelouče, 744794 Trnávka, 776769 Valy nad Labem, 780642 

Veselí u Přelouče, 789038 Vyžice, 693910 Zbyslavec, 792250 Zdechovice, 797332 Živanice a 797618 
Žlebské Chvalovice. 

Čl. 3 

Opatření v ochranném pásmu 

(1) Obcím v ochranném pásmu se nařizuje: 

a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v za-
jetí, a nejpozději do 31. 1. 2022 soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy 

pro Pardubický kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární 
správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku -
v-obci/#pasmo=LIPOLTICE-2022-KVSE-3KM; 

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým o výskytu nebezpečné nákazy s cílem zvýšit pově-
domí o nákaze mezi chovateli drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, mysliveckou veřejnost í 
a pozorovateli ptáků; 

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k  bezpečnému uložení uhynulé drůbeže 
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz 
a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 

2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočiš -
ného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekc i 
nádob; 

d) spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při 
provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí 
a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých 

nebo nemocných ptáků. 

(2) Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu 
se nařizuje: 

a) zajistit umístění a držení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy 
v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na 
jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly  

do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Musí být přijata 
opatření k zamezení vnikání volně žijících ptáků do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů 
a k zamezení možnosti kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. U vchodů 

a východů z uvedených prostor se musí vhodně umístit dezinfekční prostředky ;  

b) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemoc -
nosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě 

Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010 nebo +420 777 783 312;  

c) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,  
a to prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k ne-

škodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým; 

d) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do 
hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy, včetně zajištění 

dezinfekce u vchodů do prostor, kde je drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí chováno a u východů 
z těchto prostor; 

e) vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s  výjimkou obytných částí, a na 

požádání je předložit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.  

(3) Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chova -
telům jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu se dále nařizuje: 

a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně 
jednou denně;  
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b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného 

ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných mate-
riálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci  účinné na původce aviární 
influenzy; 

c) neprodleně podrobit všechny dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby,  
jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, čištění a dezin -
fekci účinné na původce aviární influenzy; 

d) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční 
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu. 

(4) V ochranném pásmu se zakazuje: 

a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospo -
dářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 
Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, k teří mají přístup pouze do obyt-

ných prostor hospodářství, v nichž nemají  

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto 
hospodářství, nebo  

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované 
v zajetí chovány; 

b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z  hospodářství v ochranném 

pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj ; 

c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo 
jiného ptactva chovaného v zajetí; 

d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí; 

e) pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních 
kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komu-

nikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě.  
Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční 
a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zas távky v ochranném 

pásmu. Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Pardubický kraj na základě žádosti.  

f) přeprava drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa  

1. z drůbeže pocházející z hospodářství, jenž se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného 
a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného 
pásma, nebo  

2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářs tví 
v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa 
vyrobeného po uvedeném dni.  

Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a že-
lezniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Výjimky 
z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický 

kraj na základě žádosti. 

Čl. 4 

Opatření v pásmu dozoru 

(1) Obcím v pásmu dozoru se nařizuje: 

a) provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 31. 1. 2022 soupis  
předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj prostřednictvím we -
bového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-
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formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=LIPOLTICE-2022-

KVSE-10KM;  

b) informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit po-
vědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, mysliveckou 

veřejností a pozorovateli ptáků; 

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k  bezpečnému uložení uhynulé drůbeže 
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz 

a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 
2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočiš -
ného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekc i 

nádob; 

d) hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj onemocnění a zvý -
šené úhyny ptáků chovaných v zajetí a ostatního volně žijícího ptactva; 

e) spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při pro -
vádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a po-
pulacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo 

nemocných ptáků. 

(2) Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se 
nařizuje: 

a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemoc -
nosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě 
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010 nebo +420 777 783 312;  

b) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v za-
jetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k  neškodnému odstranění budou chovatelé 
informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým; 

c) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hos -
podářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.  

(3) Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chova -

telům jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se dále nařizuje: 

a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně 
jednou denně;  

b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného 
ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných mate-
riálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dez infekci účinné na původce aviární 

influenzy; 

c) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční 
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu. 

(4) V pásmu dozoru se zakazuje: 

a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospo -
dářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 

Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obyt-
ných prostor hospodářství, v nichž nemají  

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto 

hospodářství, nebo  

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované 
v zajetí chovány; 

b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z  hospodářství v ochranném 
pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj ; 
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c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo 

jiného ptactva chovaného v zajetí; 

d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí; 

e) veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajsk é vete-

rinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní 
přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava 
uskuteční bez překládky nebo bez zastávky ; 

f) pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, 
balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.  
Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Pardubický kraj na základě žádosti. 

Čl. 5 

Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opa -

tření 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. 6 

Poučení 

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady 

nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke 
zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas 
uplatnit na základě žádosti podané u ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro 

uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví 
zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 
některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách 

ministerstva zemědělství. 

Čl. 7 

Poučení o nákaze 

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem one -

mocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se kl inicky projevuje apatií, sníženým 
příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách 
a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní 

a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vod-
ní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo 
nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávic í 

ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.  
Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy 
(LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může 

výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen 
běžnými dezinfekčními přípravky. 



Čl. 8 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení ži -
vota, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou 

zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních 
předpisů. 

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa-

dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární 
správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních 

předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna. 

V Pardubicích dne 23.01.2022 

MVDr. Josef Boháč 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Pardubický kraj 

v zastoupení MVDr. Radek Axmann 
podepsáno elektronicky 
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