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Dle rozdělovníku

V Praze dne 13. 03. 2019

Africký mor prasat - změna regionalizace
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás informovat o velmi významné změně, která se týká opatření realizovaných v České
republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (dále jen AMP).
Dne 26. 2. 2019 byla na jednání „Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmivo“ (Standing
Committee on Plants, Animals, Food and Feed) schválená změna prováděcího rozhodnutí Komise
č. 2014/709/EU, o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských
státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU. Tato změna spočívá ve vymazání
katastrálních území ČR, které byly doposud v příloze tohoto předpisu vyjmenovány jako oblasti, pro
která platí omezení a opatření nařízená z důvodu výskytu AMP (oblast I a oblast II).
Zmíněná novelizace tohoto rozhodnutí Komise č. 2014/709/EU je platná ode dne 13. 3. 2019 a vyplývá
z ní, že pro ČR již nadále neplatí žádná omezení pro přesuny prasat z oblasti I a II.
V souvislosti s výše popsanou změnou evropské legislativy Úřední veterinární správa Státní veterinární
správy s platností od 14. 3. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“) nařízená pro
oblast s intenzivním odlovem.
Současně Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj zruší MVO nařízená pro zamořenou oblast na
území Zlínského kraje.
Pro celé území ČR budou nadále platit MVO vydaná celostátně pod č. j. SVS/2018/039334-G, změněna
nařízením č. j. SVS/2019/024048-G, uveřejněna v úplném znění pod č. j. SVS/2019/025449-G (viz
příloha č. 1 tohoto dopisu) a MVO pod č. j. SVS/2018/127866-G (viz příloha č. 2), která budou změněna
ke dni 14. 3. 2019.
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V návaznosti na zrušení oblasti s intenzivním odlovem a zamořené oblasti bude ukončen aktivní
monitoring AMP u prasat divokých a současně i vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata,
ze kterých byl odevzdáván vzorek pro účely tohoto monitoringu.
Zástřelné za prasata divoká ulovená v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude
vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená
nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.
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