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Nařízení Státní veterinární správy

Krajská wterinární spráw Státní leterinární správy pro Pardubický krajjako správní orgán míst-
něa věcně příslušný podle ustanolení §47odst. 4a7 a §49 odst. 1 písm. c)zákona č. 166/1999 Sb.,
oreterinární péčia o změně něktených souvisejících zákonů (leterinární zákon), le znění pozdějších
předpisů, vsouladu sustanor,ením §15odst. 1písm.b)ae), §54odst, 1písm. a),b)ad)a§5aodst.2
písm. a) wterinárního zákona a s ustanotením r,yhlášky č.l&l2018 Sb., o reterinárních požadarrcích
na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a zdolávání něktených nákaz rčel a o změně
něktených souúsejících t4yhlášek, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

kzamezení šření nebezpečné nákazy - moru rčelího plodu v Pardubickém kraji:

čt. t

Vymeze ní ochranného pásna

Ochranné pásmo trcří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 607410 Bor u Skut_
če,61il47 Budislav u Litomyšle, 621668 Česká Rybná, 657549 Jarošov u Litomyšle, 718173 Paseky
u Proseče,733172 Podměstí,733181 Proseč u Skutče,733199 Záboíí u Proseče a719234 Zderaz,

čt. z

Opatření v ochranném pásrnu

(1) 7akazuií se přesuny včel a Éelstev zochranného pásma.

(2) Přemístění včel a včelstev uvritř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské reterinární správy Státní rcterinární správy pro Pardubický kral, vydaným na základě žádosti
chowtele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného worku měli nebo rzorku
Éel ošetřujících plod na půlodce moru tčelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být proredeno
rc státním leterinárním ústaw praha, státním teterinárním ústaw Jihlara nebo státním wterinárním
ústaur Olomouc (dále jen ,,státníwterinární ústaV') a nesmíbýtstarší12 měsíců před předpokládaným
termínem přemístění. Yzorky musí být odebrány ze stanoúště, ze kterého jsou včely a včelstla pře-
mísťowny.

(3) Všem choratelům včel v ochranném pásmu se nařizuje prolest neprodleně prohlídku
včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie rčel s rozebrártím lčelího díla
av případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned urědomit
Krajskou wterinární spráw Státnír,eterinární správy pro Pardubický kraj, prostřednictvím následujících
kontaktů: tel. č. 466768670 nebo e-mail epodatelna.krse@swcr.cz nebo prostřednictvím datové
schránky lD qxc8ch2,

(4l Všem cholatelům vĎel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr r,zorků rčelí měli
nebo lzorků Éel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných le stanoleném
ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření le státním reterinárním ústaw,



pokud toto vyšetření nebylo provedeno rc státním leterinárním staw v posledních 12 měsících před
účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do
23.5.2022, Odběr worků se proladí následujícím způsobem:

a) v případě odběru směsných worků ičelí měli cholatelé rioží do všech rčelstev chomných v och-
ranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru worků Éelí měli rc legetačním období.
Nejdříve po 14 dnech od umístěníjednorázových podložek dotčelstev jecholatelé vyjmou, zabalí,
označí adresou, registračním číslem tčelaře, registračním číslem stanoúště a čísly úlů, ze ktelých
směsný worek pochází. Jeden směsný lzorek může obsaholat welí měl nejvýše od 10 rčelstev.
Směsné vzorky úelí měli cholatelé předají k bakteriologickému yyšetření do státního reterinár-
ního ústaw. Požadawk na r4yšetření moru tčelího plodu musí být vyznačen na objednávce
laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM ,160) i na obalu rzorků,

b) v případě odběru worku Éel ošetřujících plod je nutné včely před odesláním do laboratoře usmftit
mrazem. Vzorek v množství minimálně 5 g (což odpovídá asi 50 ks úel) je nutné riožit do nepro-
pustných lzorkornic, které se zabalí aoznačí adresou, registračním číslem rčelaře, registračním
číslem stanoúště a čísly úlů, ze ktených lzorek pochází. Vzorky se předají k bakteriologickému
vyšetření do státního rcterinárního ústaw. Požadawk na tryšetření moru rčelího plodu musí být
vyznačen na objednáwe laboratorního tyšetření (kódvyšetření EpM 160) ina obalu r,zorků.

(5) Všem chowtelům Éel v ochranném pásmu se nařizuje prorcst na stanovištích odběr
worků zimní měli a předat je předat je k bakteriologickému r4yšetření na mor vóelího plodu do státního
wterinárního ústaw nejpozději do 15, 2.2023, Vzorek zimní úlole měli musí být odebrán nejdříve 30
dní po t/ožení ometených a čistých podložek na dna úlů. V jednom směsném r,zorku může být zastou-
pena zimní úlow měl od nejvýše í0 rčelstev. Požadalek na vyšetření moru rčelího plodu musí být
řádné vyznačen na objednáwe k yyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu worků.

čt. s

Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. rcterinárního zákona wniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů aztrát, které wnikly v důsledku prowdění mimořádných leterinárních opatření nařízených ke
zdoláwní některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířal na člověka, je třeba jej rcas
uplatnit na základě žádosti podané u ministerstra zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro
uplatňor,aní náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví yyhláška 

'č. 
34212012 Sb., o zdraví

zlfrat ajeho ochraně, o přemísťolaní a přepravě zvftat a o oprávnění a odborné způsobilosti kvýkonu
něktených odborných leterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetouj,ch stránkách
ministerstra zemědělství.

čl. +

Sankce

Za nesplnění nebo porušení poúnností vyplýlajících z těchto mimořádných rcterinárních
opatření může spráwí orgán podle ustanolení § 71 nebo § 72 rcterinárního zákona uložit pokutu až
do výše:

a) 100 000 Kč, jdeJi o fuzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jdeJi o právrickou osobu nebo podnikající ýzickou osobu.

čt. s

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabýw podle § 2 odst. 1a §4odst. 1 a2zákona č.3512021Sb., oSbírce
práwrích předpisů územních samospráných celkůaněktenýchspráwrích úřadů, platnostijehovyhláše-



ním formou zreřejnění le Sbírce práwrích předpisů a z důlodu naléhavého obecného zájmu nabývá
ÚČinnosti počátkem dne následujícího po dnijeho vyhlášení. Datum a časvyhlášení nařízení jevyzna-
čen re Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení sevyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa-
dŮ, jejichž územíse týká, na dobu nejméně 'í5 dnů a musí být každému přístupné u krajské rcterinární
správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní leterinámí sprár,a zleřejní oznámení o lyhlášení naíízení le Sbírce právních
PředPisŮ nasré úřední desce podobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy bylaor4lhlášení rryrozuměna.

V Pardubicích dne 22,04.2022

MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské rcterinární sprár4l

Státníwterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky


