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Č. j. SVS/2019/094151-A 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 
 
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze 
SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 
odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 
2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření:  

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy: herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra 
Koi). 

 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje a VÚVeL Brno u chovatele ryb na 
jeho hospodářství v katastrálním území Praha – Vinoř 643777. 

Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této 
nebezpečné nákazy. 

Nařízení je určeno všem chovatelům ryb v pásmech. 

 
Čl. 2 

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 
 

Zřizuje se uzavřené pásmo složené z ochranného pásma a pásma dozoru.  
 
Ochranné pásmo je složeno z úseku vodních toků od výpustě rybníku Velká Obůrka 
v katastrálním území Praha Vinoř až po opuštění Vinořského potoka území hl. m. Prahy, dále 
rybníku Malá Obůrka a všech břehů do vzdálenosti 2 metry od uvedených toků. 
 
Pásmo dozoru je stanoveno z úseku vodních toků od Biologického rybníku až po ústí 
Vinořského potoku do rybníku Malá Obůrka, dále rybník U Kamenného stolu a jeho přítok a 
odtok v katastrálním území Praha Vinoř a všech břehů do vzdálenosti 2 metry od uvedených 
toků. 
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Čl. 3 
Ochranná a zdolávací opatření 

 
Opatření pro celé uzavřené pásmo (ochranné pásma a pásmo dozoru): 

1. Oznámit MěVS v Praze SVS chov jakéhokoliv druhu ryb v hospodářství s uvedením druhů 
a počtů na adresu epodatelna.kvsa@svscr.cz, nebo do datové schránky 8fm8b8u 
nejpozději do 15.8.2019. V oznámení se uvede název hospodářství, adresa, odpovědná 
osoba a její telefonický kontakt, druhy ryb a počty ryb.  

2. Při jakémkoli podezření z nákazy ryb, včetně všech případů úhynů četnějších než je běžné, 
vyrozumět ten samý den MěVS v Praze SVS na telefonní lince 720995214. 

3. Nařizuje se neškodné odstraňování kadáverů uhynulých ryb odstraněním v asanačním 
podniku. 

4. Zakazuje se přesouvat všechny ryby z pásma, do pásma a uvnitř pásma s výjimkou bodu 
6. 

5. Při rybolovu ryb tržní hmotnosti vnímavých na nákazu bez klinických příznaků nákazy 
herpesvirózy Koi, nebo nevnímavých k nákaze neškodně odstranit vnitřnosti ryb. 

6. Vylovené ryby, které dosáhly tržní velikosti a jsou bez klinických příznaků nákazy 
herpesvirózy Koi lze zkonzumovat v domácnosti rybáře po splnění bodu 5, nebo mohou 
být pod dozorem MěVS v Praze SVS použity k lidské spotřebě nebo dalšímu zpracování, 
a to prodejem konečnému spotřebiteli na samostatném prodejním místě, nebo dodáním 
do oprávněného zpracovatelského zařízení, za podmínek zabraňujících šíření nákazy. 

7. Po provedení rybolovu provést mechanickou očistu a dezinfekci všech pomůcek, zařízení 
a dopravních prostředků dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel. 

 
Opatření pro ochranné pásmo: 

 
1. Umožnit provedení úředních veterinárních kontrol hospodářství se zajištěním provedení 

klinického a postmortálního vyšetření a odběrem vzorků ryb vnímavých k nákaze na 
hospodářství do 15.9.2019. 
 

 
Čl. 4 

Všeobecná ustanovení 
 

MěVS v Praze SVS zruší ochranná a zdolávací opatření, jestliže budou zavedena a plněna 
všechna stanovená opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném 
bude příznivá. Opatření nemohou být zrušena dřív, než 3 měsíce od jejich vyhlášení. 

 
 

Čl. 5 
Sankce 

 
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření 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. 
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Čl. 6 
Společná a závěrečná ustanovení 

 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obecních úřadů, 
jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových 
důvodů změněno. 

V Praze dne 05.08.2019 

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 
ředitel Městské veterinární správy v Praze 

Státní veterinární správy 
v zastoupení  

podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

1. Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 110 01, 48ia97h 

2. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 00, Praha 4, rkiai5y 

3. Komora veterinárních lékařů, Palackého 1-3, 612 42 Brno - Královo Pole 73qadir 

4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01, zpqai2i 

5.    ÚMČ Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř, m5pbt2p 

6. Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz města Prahy, Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí,  

 

 

 

 

 


