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1. Činnost orgánů veterinární správy při eradikaci ohnisek 

nebezpečných nákaz 
 

1.1 Vybavenost orgánů veterinární správy pro eradikaci ohniska (ohnisek) 

nákaz 

 
Orgány státní správy ve věcech veterinární péče. 
 
Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají: 

- Ministerstvo zemědělství, 
- Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
- obce, 
- orgány veterinární správy. 

 
Orgány veterinární správy: 
 

- Státní veterinární správa je orgánem veterinární správy a správním úřadem s 
celostátní působností podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen 
„ministerstvo“). 

 
- Státní veterinární správa je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Jejím 

sídlem je Praha. 
 

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“), 
 

- Státní veterinární správa je tvořena  
- Ústřední veterinární správou,  
- krajskými veterinárními správami,  
- Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává 

působnost krajské veterinární správy na území hlavního města 
Prahy. 

 
- V čele Státní veterinární správy je ústřední ředitel 

- řídí Ústřední veterinární správu; jeho výběr, jmenování a odvolání 
se řídí zákonem o státní službě, 

- výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské veterinární správy se 
řídí zákonem o státní službě, 

- jmenuje a odvolává se souhlasem ministra zemědělství ředitele 
státních veterinárních ústavů. 

 
- Svou působnost vykonává Státní veterinární správa Ústřední veterinární 

správou a krajskými veterinárními správami.  
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Při podezření z nákazy KVS provede šetření a může nařídit: 
 

- Zákaz přemísťování 
- Oddělené držení zvířat vnímavých na určitou nákazu 
- Pravidla pro nakládání s živočišnými produkty a konfiskáty živočišného původu 
- Použití vhodných dezinfekčních prostředků  
- Odběr vzorků – mléko, krev, moč, sputum, atd.  
- Utracení zvířat k diagnostickým účelům 
- Porážku zvířat k diagnostickým účelům 
- Epizootologické šetření 
- Do doby než je nákaza vyloučena nebo potvrzena!  
- Mimořádná veterinární opatření vydává KVS podle § 13 veterinárního zákona 

vyžaduje-li to povaha nákazy, rizika jejího šíření, nebezpečí hrozící zdraví lidí 
nebo zvířat, popřípadě nebezpečí vážné újmy, anebo místní podmínky, nařídí 
opatření na místě    

Podezření 
- zák. č. 166/99 (§ 11, 12, 13, 14) 
- povinnost hlášení podezření (ohlašovací povinnost) 
- opatření k zabránění šíření nákazy (neodkladná opatření - §12 vet. zákona) 

 
 - epizootologická skupina – úřední veterinární lékař 

- epizootologické šetření 
- odběr vzorků 
- předávání informací ÚŘ a KVS 
- spolupráce s KVS při transportu vzorků do NRL 

  
- referenční a národní referenční laboratoře – lab. dg. 

 
Při potvrzení nákazy vydává MVO 

- KVS   - individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám 
  - v rámci kraje na území větším než obec 

- OBEC   - na návrh KVS na území obce  
-  ÚVS    - vydává mimořádná veterinární opatření na území dvou a více krajů na 

dobu 15 dnů 
- MZe   - mění nebo ruší mimořádná veterinární opatření vydaná ÚVS  

 
Potvrzení nákazy 

- MVO 
- utrácení zvířat 

  - schválené metody 
- neškodné odstranění kadaverů 

  - asanační podnik 
  - zahrabání? 
  - pálení?? 
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KVS je zmocněna nařídit utrácení zvířat: 

- nemocných  
- z nákazy podezřelých 
- preventivní utrácení vnímavých zvířat v ochranných pásmech v rámci vydaných 

MVO (§54, zák. č. 166/99 Sb.) 
Způsob utrácení 

- el. proudem 
- eutanázie plynem  
- mechanické omráčení a zabití el. proudem 
- medikamentózní eutanázie 
- ostatní metody podle nejnovějších poznatků vědy 
- poražení na jatkách 

 
Zajištění utrácení zvířat – pohotovostní střediska pro mimořádné situace (PSMS) 

- Brno 
- Hradec Králové 

 
Likvidace kadáverů – neškodné odstranění kadáverů 

- svoz - Asanační podnik (AP) 
- zahraboviště (schválené) 
- spalování 

- schválená spalovna 
- spálení na místě 

- jiný způsob neškodného odstranění 
 
Uvědomění veřejnosti 

- Veřejnost 
- o výskytu nebezpečné nákazy je informována 
- způsobem v místě obvyklým (hromadné sdělovací prostředky, tiskový 

mluvčí) 
- Odborná veřejnost  

- elektronická pošta  
- odborné přednášky a demonstrace 
- mezinárodní systémy hlášení nákaz 

1.2 Řešení ohniska (ohnisek) ve spolupráci s chovatelem 

Činnost po zjištění onemocnění zvířat: 
 
Chovatel   

- informace soukromému vet. lékaři nebo příslušné KVS (inspektorát) zajištění 
"neodkladných opatření" k omezení možnosti šíření nákazy: 

- podezřelá a vnímavá zvířata nesmí opustit svá stanoviště (hospodářství) 
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- živočišné produkty pocházející od podezřelých zvířat nesmí být 
používány, jakkoliv zpracovávány a uváděny do oběhu. Musí být 
ukládány odděleně. 

- provádění desinsekce stanovišť podezřelých zvířat (použít v 
hospodářství dostupné desinsekční prostředky) 

- osoby, které ošetřují podezřelá zvířata nesmí přijít do styku s jinými 
zvířaty (příp. nesmí opustit hospodářství až do doby povolení úředního 
veterinárního lékaře) 

- do prostoru, kde jsou chována podezřelá zvířata nesmí vstupovat jiné 
osoby 

 

Soukromý veterinární lékař 

- ověří správnost a účinnost neodkladných opatření, event. vydá chovateli další 
pokyny 

- předběžně vyšetří podezřelá zvířata, příp. i kadavery 

- uvědomí o situaci příslušnou KVS (inspektorát) o podezření 

- poučí chovatele 

- vyčká na příchod úředního veterinárního lékaře 

 

Úřední veterinární lékař KVS (ÚVL) 

- vstupuje do podezřelého hospodářství vhodně vybaven (možnost desinfekce 
své osoby, příp. dalších osob před výstupem z podezřelého hospodářství 
vyšetří podezřelá zvířata a kadávery 

- prověří, příp. doplní neodkladná opatření 

- nařídí chovateli, aby provedl soupis všech vnímavých druhů zvířat uvádějící u 
každé kategorie počty podezřelých, nakažených a uhynulých 

- zajistí u chovatele pořízení soupisu zvířat v hospodářství 

- nařídí chovateli umístit u vchodů a východů z a do míst, kde jsou držena zvířata 
desinfekční prostředky  

- zakáže přemísťovat zvířata v rámci hospodářství a mimo něj 

- zakáže přemísťovat zvířata do hospodářství 

- zajistí oddělené držení zvířat vnímavých a podezřelých 

- stanoví pravidla pro zacházení s živ. produkty, konfiskáty živ. původu 

- stanoví pravidla pro pohyb osob a vozidel v hospodářství 

- provede odběr vzorků pro laboratorní vyšetření příp. nařídí utracení zvířete k 
diagnostickým účelům  

- oznámí výsledky svého šetření řediteli KVS 

- nařídí mimořádná veterinární opatření podle §13 veterinárního zákona místě a 
o svých zjištěních a nařízených opatřeních pořídí záznam (§76 odst.5), 
veterinárního zákona 

- zahájí epizootologické sledování  
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KVS 

- uvědomí o situaci SVS ČR (KC SVS ČR)  

- uvědomí OPIS IZS o situaci  

- informuje o situaci hejtmana kraje  

- informuje a aktivizuje členy NK (dle potřeby)  

- nařídí v podezřelém hospodářství předběžná opatření  

SVS 

- kontakt s příslušnou KVS  

- informace o podezření MZe  

- informace o podezření ostatním KVS informace o podezření KVL ČR (dle 
potřeby) 

- aktivizace PSMS (dle potřeby)  

ÚVL 

- je/jsou povolán/i prostřednictvím vedoucího epizootologické skupiny KVS  

- seznam epizootologických skupin je součástí pohotovostních plánů  

- vstupuje do podezřelého hospodářství vybaven pohotovostní brašnou popř. 
pohotovostním kufrem. 

- provádí klinické vyšetření podezřelých zvířat.odběry vzorků, zabalení vzorků, 
zajištění transportu vzorků do příslušné Národní referenční laboratoře, 
epizootologické sledování  

1.3 Činnost při řešení ohnisek při společném zásahu sil a prostředků IZS 

 
GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků do IZS uvedených 

v poplachových plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření stanovených 
Operačním manuálem pro nebezpečnou nákazu na vyžádání orgánů státní veterinární 
správy v souladu s dosud platnými postupy v IZS a právními předpisy.  

HZS kraje dohodne způsob komunikace s orgánem veterinární správy a 
projednají společný postup HZS kraje a zapojení složek IZS v souladu s Operačním 
manuálem pro nebezpečnou nákazu v odezvě na vývoj skutečné situace na území 
kraje. 

IZS bude zapojen v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS 
kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra 
o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání 
nebezpečné nákazy a v zájmu veřejného zdraví, ve smyslu § 34 zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o IZS“).  
 
Žádost bude podána: 

 
a) generálnímu řediteli HZS ČR, případně na operační a informační středisko (dále 
jen „OPIS“) GŘ HZS ČR, nebo 
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b) řediteli HZS kraje, případně na OPIS HZS kraje. 
 

Žádost o pomoc výše uvedeným ředitelům bude písemná nebo formou 
záznamu z jednání příslušné nákazové komise, žádost na OPIS může být telefonická 
nebo písemná (faxem).  

Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních 
prací podle zákona o IZS na úrovni: 

- místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla 
v ohnisku nebezpečné nákazy nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven 
velitel zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS (§19), 

- operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím OPIS HZS 
ČR, 

- obce s rozšířenou působností, kraje a Ministerstvo vnitra jako tzv. strategické 
řízení, při kterém bude vytvořen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 
příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje, Ministerstva vnitra), 
přičemž, opatření a postup orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb.,  
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 
„veterinární zákon“) jakož i všechna ustanovení vyplývající z uvedeného zákona 
budou v souladu s § 4 odst. 5 zákona o IZS plně respektována na všech 
úrovních řízení v IZS. 

 
V případě, že pravomoc orgánů veterinární správy, starostů obcí s rozšířenou 

působností, hejtmanů krajů nebo Ministerstva vnitra při koordinaci záchranných a 
likvidačních prací ve prospěch provádění mimořádných veterinárních opatření ke 
zdolání nebezpečné nákazy nařízených příslušným orgánem veterinární správy 
nebude stačit k zabezpečení mimořádných veterinárních opatření nebo k odstranění 
důsledků jimi způsobených, vyhlásí se v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“) odpovídající 
krizový stav. 

1.4 Aktuální nákazová situace 

 
Nákazová situace v ČR i ve světě je sledována SVS velmi pečlivě. V ČR bylo 

v r. 2016 (leden. – červen.) evidováno 172 ohnisek moru včelího plodu, 5 ohnisek 
tularemie zajíců, 2 ohniska hniloby včelího plodu, 2 ohniska trichofytózy skotu, 2 
ohniska virové hemorhagické septikémie a 1 pozitivní nález trichinelózy u divokého 
prasete. Informace o potvrzených ohniscích nákaz jsou vkládány do informačního 
systému SVS (OIS) a tímto způsobem je potvrzení ohniska (ohnisek) nebezpečných 
nákaz zvířat rozeslána všem krajským veterinárním zprávám a dalším kompetentním 
pracovníkům v oblasti nákaz zvířat. 

Ve světě jsou zdrojem informací o výskytu nákaz systémy rychlého hlášení, ať 
už se jedná o systém mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (WAHIS) nebo systém 
EU (ADNS). V obou těchto systémech je ČR zapojena. Největší nákazovou hrozbou 
v Evropě je v současné době nodulární dermatitida skotu, která je hlášena z některých 
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balkánských zemí (Bulharsko 216 ohnisek, Řecko 93 ohnisek, Srbsko 215 ohnisek, 
Makedonie 100 ohnisek, Černá Hora 62 ohnisek, Albánie 1 ohnisko, Kosovo 5 
ohnisek) – situace k 20. 8. 2016. 

Další nebezpečnou nákazou, která může výrazně ovlivnit rentabilitu chovu 
hospodářských zvířat v ČR je africký mor prasat, který je hlášen jak u prasat domácích, 
tak i u prasat divokých z Polska a pobaltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko), 
rizikovou zemí je rovněž Ukrajina. 

Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci týkající se slintavky a kulhavky 
v Turecku nařídila v květnu 2016 Státní veterinární správa mimořádná veterinární 
opatření z důvodu hrozby nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původce této nákazy, 
v nichž jsou stanoveny povinnosti pro chovatele hospodářských zvířat pro minimalizaci 
ohrožení hospodářství touto nákazou. 

Z dalších nákaz, které jsou hlášeny z různých států Evropy a mohou být 
ohrožením pro chovy hospodářských zvířat i pro člověka u nás jsou infekční anémie 
koní, tuberkulóza skotu, vzteklina, ptačí chřipka, katarální horečka ovcí, některé 
nákazy ryb (virová hemorhagická septikémie, herpesviróza KOI), příp. antrax.  
 
Ekonomika nákaz  

V případě potvrzení ohniska nebezpečné nákazy zvířat vydává příslušná 
krajská veterinární správa mimořádná veterinární opatření (MVO) k eradikaci ohniska. 
Veškeré činnosti, které jsou těmito MVO nařízeny, jsou spojeny s nemalými finančními 
náklady pro chovatele, příp. další zasahující síly a prostředky. Náhrady nákladů a ztrát 
jsou řešeny zák. č. 166/1999 Sb o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon). Konkrétní ustanovení veterinárního zákona k této 
problematice jsou popsána v Hlavě IX Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti 
s nebezpečnými nákazami. 

2 Základní princip náhrady nákladů a ztrát: 
 

Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku 
provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně 
před šířením některé z nebezpečných nákaz uvedených v příloze č. 2 k veterinárnímu 
zákonu, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně 
izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření 
z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu. 

Náhrada se neposkytne, jestliže chovatel nesplnil povinnost uvědomit krajskou 
veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, jinou závažnou 
povinnost, uloženou mu tímto zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření a 
zdolávání nebezpečných nákaz, anebo nařízená ochranná a zdolávací opatření. 

Náhradu je možné poskytnout také osobám, které pro nařízená ochranná a 
zdolávací opatření nemohly dočasně vykonávat svou obvyklou pracovní nebo jinou 
výdělečnou činnost anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu. Těmto 
osobám náleží náhrada ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od 
zaměstnavatele, anebo náhrada ušlého zisku. 
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Dále je možné poskytnout osobám, které byly z důvodu nařízených ochranných 
a zdolávacích opatření nuceny zdržovat se mimo své bydliště, náhradu zvýšených 
nákladů na přechodné ubytování a stravování podle zvláštních právních předpisů. 

2.1 Procesní postup: 

 
O náhradě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami 

rozhoduje Ministerstvo zemědělství. 

Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti 

chovatele. Tato žádost musí být podána nejpozději do 6 týdnů ode dne, k němuž byla 

nebezpečná nákaza rozhodnutím příslušného orgánu prohlášena za zdolanou nebo 

byla mimořádná veterinární opatření zrušena. K posouzení, zda jsou splněny 

podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko 

krajské veterinární správy. 

Trvají-li ochranná a zdolávací opatření dlouhou dobu, může být chovateli na 
náhradu poskytnuta přiměřená záloha. 

2.2 Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát 

 
Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti 

s nebezpečnou nákazou, se podává u Ministerstva zemědělství. 
Žádost obsahuje údaje o žadateli (jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý 

pobyt nebo pobyt, datum narození a číslo účtu, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní 
firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České 
republiky, identifikační číslo, daňové číslo a číslo účtu, jde-li o právnickou osobu), 
registrační číslo hospodářství nebo jde-li o chovatele včel, registrační číslo chovatele 
včel. 

Žadatel přiloží k žádosti zejména potvrzení krajské veterinární správy o tom, že 
náklady a ztráty vznikly, popřípadě že zvířata byla utracena, nutně poražena nebo 
nutně poražena k diagnostickým účelům za okolností, které zakládají nárok na 
náhradu nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy, doklady o výši účelně 
vynaložených nákladů a o výši způsobených ztrát, jakož i o tom, co mu bylo poskytnuto 
za zužitkovatelné části těla zvířete utraceného, nutně poraženého nebo nutně 
poraženého k diagnostickým účelům. 

Jde-li o žádost o náhradu ušlého výdělku nebo ušlého zisku, anebo o náhradu 
zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování, přiloží žadatel také doklady 
o výši ztráty na výdělku nebo zisku, anebo o výši vynaložených nákladů na ubytování 
a stravování. 

Náhrada zahrnuje při výskytu nebezpečných nákaz náhradu za (viz. § 67, odst. 

2 a odst. 3 vet. zákona). Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných účelně 

vynaložených nákladů a způsobených ztrát. 
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Jde-li o náhradu za utracené nebo nutně poražené zvíře, poskytuje se ve výši 
obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody a 

 
a) odečítá se, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete, 

b) snižuje se o 20 % ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo nutně poraženo 

v důsledku nebezpečné nákazy, pro kterou se doporučuje preventivní očkování a 

chovatel nevyužil této možnosti. 

 
Bylo-li při výskytu jedné z uvedených nákaz nařízeno očkování hospodářských 

zvířat, nehradí chovatel vynaložené náklady. 
V současné době oceňují zvířata pro účely náhrady nákladů a ztrát vzniklých 

v souvislosti s nebezpečnými nákazami pracovníci plemenářských organizací nebo 
soudní znalci. Jednotný systém výběru, odměňování a kontroly „odhadců“ však v ČR 
vytvořen a aplikován není. 
 

3 Činnost orgánů veterinární správy při mimořádných událostech 

(krizových stavech) 

3.1 Orgány veterinární správy jako vedlejší složka IZS při povodni 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

§ 64 – definice povodně 

§ 70 – stupně povodňové aktivity 

 
Zapojení orgánů veterinární správy se provádí na základě plánované pomoci 

na vyžádání prostřednictvím OPIS IZS (§ 21 zák. č. 239/2000, o IZS v platném znění). 
 

Zahrnuje 
- pracovní pohotovost všech zaměstnanců 
- účast zástupce KVS v krajské havarijní nebo povodňové komisi 
- sledování možného ohrožení chovů a závodů na zpracování potravin a surovin 

ŽP 
- zjišťování znečištění vody pro napájení hospodářských zvířat a zdravotní 

nezávadnosti krmiv 
- pomoc při zabezpečení evakuace hospodářských zvířat, náhradní stanoviště, 

krmiva, voda s ohledem na nákazovou situaci 
- kontrola zdravotního stavu zvířat 
- třídění postižených zvířat a rozhodnutí o léčbě, případně nutné porážce nebo 

utracení 
- koordinace odvozu uhynulých zvířat, potravin a surovin ŽP 
- koordinace DDD činnosti 
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- sledování zdravotní a nákazové situace volně žijící zvěře (předpoklad větší 
migrace) 

- sledování a evidence úhynů hospodářských a volně žijících zvířat 
Jsou poskytovány údaje o činnosti jednotlivých KVS a ztrátách dle druhů a kategorií,  

-  hospodářských zvířat 
-  volně žijících zvířat  
- ŽP  

počtech 
-  zatopených chovů,  
-  zatopených obcí,  
-  evakuovaných chovů,  

požadavcích na  
- léčbu,  
-  nutnou porážku,  
-  utracení,  
-  laboratorní vyšetření,  
-  DDD činnost a asanaci,  
-  náhradní krmiva a vodu  

 
Tyto informace jsou oznamovány z KVS na ÚVS za každý den a to do 9. 00 hod. 
následujícího dne  
 
KVS mají povinnost neprodleně hlásit, mimo výše uvedenou hodinu:  

- vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity v kraji  
- významné aktuální změny (např. svolání krizových štábů, účast ÚVL na nich, 

zápisy, požadavky, tabulky ztrát apod.)  
 

Součástí pohotovostního plánu na Portále SVS je agenda „Evidence 
pohotovostních služeb“, kde jsou pravidelně aktualizována jména a kontakty na ÚVL 
jednotlivých krajských veterinárních správ, kteří budou v době volných dnů (státní 
svátky, sobota, neděle, období dovolených apod.) dosažitelní.  
 
Evakuace hospodářských zvířat: 

- provádí se podle evakuačního plánu do vytipované lokality 
- nejprve se přemísťují cenná chovná zvířata, pak další stejné kategorie 
- nutná znalost nákazové situace, příp. nutnost vakcinace 
- u dojnic zabezpečení náhradního dojení 
- zabezpečení zdrojů krmiv a vody 
- po přemístění zvířatům ostříkat nohy, omýt vemeno, osušit 

 
  V ČR není legislativní požadavek týkající se evakuace zvířat (chovatel není 

povinen mít zpracovaný evakuační plán). 
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3.2 Orgány veterinární správy jako vedlejší složka IZS při radiační havárii 

 
Průběh radiační havárie: 

- Předúniková fáze (desítky hodin min. 15 hod. podle typu poruchy) 
- Úniková fáze (hodiny až dny) -  ozáření z oblaku a z depozita na povrchu terénu 
- Poúniková fáze (týdny až roky) - kontaminace potravin + ozáření z depozita na 

povrchu terénu 
 
Opatření –  předúniková fáze - distribuce dle rozhodnutí a cestou KŠ  

A. Chovatelé hospodářských zvířat 
- Předzásobení napájecí vodou 
- Předzásobení krmivem 
- Určení místa pro ukládání produktů a odpadů 
- Příprava a ukrytí zvířat určených na evakuaci  

 
B. Chovatelé zájmových zvířat 
- Předzásobení napájecí vodou 
- Předzásobení krmivem 
- Ukončení pohybu v nechráněném prostoru 
- Příprava a ukrytí zvířat určených na evakuaci  

 
C. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 

- Zakrytí surovin a rozpracovaných výrobků 
- Urychlené vyskladnění a odvoz hotových výrobků 
- Kontrola zajištění technologické vody před kontaminací 
- Určení místa pro ukládání produktů a odpadů 

 
Opatření – úniková fáze - distribuce dle rozhodnutí a cestou KŠ  

A. Chovatelé hospodářských zvířat 
- Pozastavit provádění péče o zvířata po dobu ukrytí osob podle doporučení 

SÚJB 
- Při evakuaci osob vyplnit a předat určenému pracovníkovi IZS dotazník o druhu,  

počtu a kategorii zanechaných zvířat. 
- V případě povolené evakuace zvířat spolupracovat při jejich dekontaminaci  
 
B. Chovatelé zájmových zvířat 

- Pozastavit provádění péče o zvířata po dobu ukrytí osob podle doporučení 
SÚJB 

- Při evakuaci osob vyplnit a předat určenému pracovníkovi IZS dotazník o druhu, 
počtu a kategorii zanechaných zvířat. 

- V případě povolené evakuace zvířat spolupracovat při jejich dekontaminaci 
-  
C. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 

- Zastavení výroby, ukrytí osob. 
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- Při evakuaci osob předat údaje o uložených krmivech a živočišných produktech 
 

Hospodářská zvířata jsou držena ve stájích po dobu trvání únikové fáze havárie 
a dále do rozhodnutí KŠ o případné evakuaci nebo režimu ošetřování a krmení 
hospodářských zvířat v závislosti na podmínkách radiační havárie.  
 
Opatření – poúniková fáze - distribuce dle rozhodnutí a cestou KŠ  

A. Chovatelé hospodářských zvířat 
- V souladu s doporučeními SÚJB (dozimetrická kontrola) zajistit základní životní 

podmínky pro zvířata v rámci možností omezených pracovních postupů  
- Shromažďovat a předávat k uložení nebo stanoveným způsobem ukládat 

živočišné produkty: Mléko: jímat do cisteren, popř. jímek 
Exkrementy: přednostně ukládaní na hnojištích s nepropustným podložím. 
Uhynulá zvířata: na předem určené místo. 

- Obnovit činnost až po zrušení krizového stavu a provedené dekontaminaci 
 

B. Chovatelé zájmových zvířat (neevakuovaných) 
- V souladu s doporučeními SÚJB (dozimetrická kontrola) a provedené 

dekontaminaci zajistit základní životní podmínky pro zvířata  
- Shromažďovat a předávat k uložení nebo stanoveným způsobem ukládat 

živočišné produkty a uhynulá zvířata 
 

C. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 
- V souladu s doporučeními SÚJB (dozimetrická kontrola) shromažďovat a 

předávat k uložení nebo stanoveným způsobem ukládat živočišné produkty 
z postižené oblasti 

- Obnovit činnost až po zrušení krizového stavu a provedené dekontaminaci 
- Zabezpečovat radiační kontrolu výrobků 

 
Zásady pro vypracování vnějšího havarijního plánu pro radiační havárie 

(328/2001 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému Příl.2 odst.12)    
 

- Vnější havarijní plán zpracuje krajský úřad, v jehož územním obvodu se 
nachází jaderné zařízení. O režimu krmení, ošetřování a chovu rozhodne v 
závislosti a skutečných podmínkách radiační havárie krajský krizový štáb na 
základě doporučení příslušných orgánů státního dozoru 

- Krajské veterinární správy vyhotovují havarijní veterinární plány obsahující 
opatření pro ochranu zvířat v případě vzniku radiační havárie, které zabezpečují 
nebo se na jejich realizaci podílejí. Tato opatření, dle vyhodnocení stupně 
ohrožení, tvoří samostatnou složku havarijního plánu.  

 
KVS v souladu s přílohou č. 1 a 2 k vyhlášce č. 328/2001 Sb., vypracují opatření k 
ochraně hospodářských zvířat jako havarijní veterinární plán, který obsahuje: 
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- Stavy a umístění hospodářských zvířat, 
 
- Opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení, 

 
- Hospodářská zvířata určená k evakuaci, jejich počty, trasy přesunu, způsoby 

ošetřování a místa jejich následného umístění, způsoby veterinárního třídění a 
dekontaminace, 

 
- Opatření vůči hospodářským zvířatům zasaženým radiační havárií, včetně 

likvidace uhynulých zvířat. 
 
Žádná ze složek Státní veterinární správy ČR (KVS SVS) nedisponuje prostředky 
ochrany osob proti radiaci.  

3.3 Činnost orgánů veterinární správy při havárii dopravního prostředku 

přepravujícího hospodářská zvířata 

Havárie, její původce a zásada objektivní odpovědnosti 

Za havárii se považuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. O integrovaném 

záchranném systému mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických 

zařízení a budov, přičemž za technické zařízení je možno považovat i silniční, 

kolejové, říční a letecké dopravní prostředky sloužící k výkonu podnikatelské 

činnosti, (nikoliv soukromá vozidla individuální osobní přepravy), 

Pozn. :  Havárie dopravního prostředku přepravujícího zvířata je mimořádnou 

událostí podle §2 odst. b), zákona č. 239/2000 Sb. Při této události bude využit IZS 

v souladu s §3 výše uvedeného zákona 

4 Činnost při dopravní nehodě a priority 
 

V souladu s odst. 2, písm. a) § 4, zákona 246/92 Sb. v pl. zn. na ochranu zvířat 
proti týrání se ustanovení odstavce 1, (uvádějící skutkovou podstatu týrání zvířat) 
nevztahují na zákroky nebo činnosti spojené s naléhavou potřebou záchrany života 
zvířat nebo lidí v naléhavých situacích záchranných prací podle zvláštních právních 
předpisů (např. zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 sb. ve znění 
pozdějších předpisů) 

Pokud to okolnosti dovolují, je třeba zásah provádět tak, aby zvířatům bylo 
působeno co nejmenší možné utrpení a zvířata nebyla týrána. 

 
Bezprostředně při organizaci zásahu je nezbytné zabezpečit prohledání okolí 

místa havárie, zda některá zvířata neunikla a po útěku neohrožují své okolí (např. riziko 
ohrožení osob stresovanými zvířaty na útěku, narušení silničního provozu – havárie 
atd.). 
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Prioritou jsou 
 
- záchrana zdraví a života posádky (záchranná služba), 
 
- zajištění bezpečnosti zasahujících osob, např. odkloněním dopravy (PČR)  
 

-  zajištění havarovaného vozidla proti převrácení, požáru, úniku provozních kapalin 
apod. a následné vyprošťování zvířat, pochytání uniklých zvířat a zabránění úniku 
ostatním. (HZS)  

 
Pro práci s různými druhy živočichů musí být hasiči náležitě vybaveni ochrannými 
pomůckami a dbát na bezpečnost práce.  

4.1 Činnost v místě havárie 

ÚVL v součinnosti s velitelem zásahu a jakmile to situace v místě havárie dovolí:  
 
Zjistí dostupné základní údaje o zásilce, zejména: 
 
- informace o majiteli přepravovaných zvířat 
- informace o dopravci (druh dopravního prostředku, název a kontaktní kompetentní 
osoba dopravce, řidič)  
- informace o přepravovaných zvířatech (druh, počet a věk přepravovaných zvířat, 
plemenná nebo jiné hodnota zvířat)  
- průvodní dokumentace zásilky – místo původu, místo určení (zdravotní potvrzení, 
veterinární osvědčení, plán cesty, osvědčení TRACES, přepravní doklady, kniha jízd 
(analyzovat podle těchto dokumentů veterinární rizika zejména z pohledu nákazové 
situace při řešení přesuny zvířat, využití jejich produktů a opatření DDD v místě havárie 
 
Stanoví míru poškození zdraví zvířat a další manipulaci s nimi:  
 
- provede orientační zjištění stupně poškození, poranění zvířat viz níže „Třídění 

zvířat“ (určí zvířata, kterým bude poskytnuta první pomoc a zvířata, která jsou 
schopna další přepravy. Vytřídí zvířata u kterých je další přežívání spojeno 
s utrpením)  

 
- stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy při manipulaci se zvířaty a 

poučí osoby, které je budou provádět (provedení první pomoci poraněným zvířatům, 
postup při překládání a přehánění zvířat určených k další přepravě, manipulaci při 
jejich usmrcování apod.) např. Nařízení Vlády č. 27/2002 Sb., příp. stanoví způsob 
manipulace se zvířaty určenými k porážení  

 
- stanoví případná protinákazová opatření včetně způsobu dezinfekce  
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4.2  Třídění zvířat do skupin dle přílohy I. Nařízení Rady 1/2005/ES 

 
1. skupina: Zvířata způsobilá k přepravě  

 
a) Zdravá zvířata bez příznaků poranění schopná další přepravy.  
 
b) Nemocná nebo poraněná zvířata, která lze považovat za způsobilá k přepravě, tzn.   
- jsou zraněna nebo nemocná lehce a přeprava jim nepřivodí další utrpení; v případě 

pochybností rozhodne veterinární lékař;  
- jsou přepravována pod veterinárním dohledem kvůli veterinárnímu ošetření nebo 

stanovení diagnózy. Tato přeprava se však povolí jen tehdy, pokud dotyčným 
zvířatům není způsobeno zbytečné utrpení nebo není s nimi špatně zacházeno; 
(zejména zvířata s vysokou plemennou nebo chovatelskou hodnotou apod.). 

 
Přepravovaným jatečným zvířatům se nesmějí podávat sedativa, pokud to není 

nezbytně nutné k zajištění dobrých životních podmínek zvířat, a v tom případě pouze 
pod veterinárním dohledem s uvedením záznamu v doprovodné dokumentaci,   

Přepravu těchto zvířat zajistí neprodleně původní, popř. jiný schválený 
přepravce náhradními vozidly. Seznamy schválených přepravců viz: www.svscr.cz 
odkaz - Registrace dopravců,  
Pozn.: Dobu, kterou stráví zvířata v místě mimořádné situace je třeba započítat do 
doby přepravy. 
 

2. skupina: Zvířata nezpůsobilá k přepravě. 

 
Poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými potížemi nebo patologickými stavy se 
nepovažují za způsobilá k přepravě, zejména pokud: 
 
a) se bez bolesti nebo pomoci nemohou sama pohybovat;  
b) mají velké otevřené rány nebo výhřezy;  
 

Tato jsou na místě utracena nebo poražena způsobem, který je v souladu s § 
5h) zákona 246/1992 v pl. zn.  a §9 vyhl. 382/2004 Sb. v pl. zn. (směrnice 93/119/ES). 
Odvoz a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat zajistí asanační podnik 
podle svozové oblasti. 

Náhrady právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (soukromý veterinární lékař, řezník, jatky 
apod.) jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou 
povinny: 

- poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu (§19) 
nebo starosty obce (§16) nebo prostřednictvím operačního a informačního 
střediska  integrovaného záchranného systému,  

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2000/239000/Sb_239000_------_.php#ČÁST PRVNÍ//HLAVA IV/DÍL 1//§ 19#ČÁST PRVNÍ//HLAVA IV/DÍL 1//§ 19
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2000/239000/Sb_239000_------_.php#ČÁST PRVNÍ//HLAVA III/DÍL 4//§ 16#ČÁST PRVNÍ//HLAVA III/DÍL 4//§ 16
http://www.svscr.cz/
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- za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní 
pomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje 
krajský úřad, v jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní 
náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení záchranných nebo likvidačních prací.  

 Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo 
z jiné samostatné výdělečné činnosti osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v 
rámci plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po 
kterou pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož správním 
obvodu byla pomoc poskytována.  

 

5 Seznam zkratek: 
 

Zkratka Celý název 

ADNS Animal Disease Notification System 

DDD Desinfekce, desinsekce, deratizace 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KVS Krajská veterinární správa 

KŠ Krizový štáb 

MVO Mimořádná veterinární opatření 

MZe Ministerstvo zemědělství 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SVS Státní veterinární správa 

ÚŘ Ústřední ředitel 

ÚVL Úřední veterinární lékař 

ÚVS Ústřední veterinární správa 

WAHIS World Animal Health Information System 
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