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Č. j. SVS/2020/145284-S 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS 
pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán 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 § 17 odst. (1) 
veterinárního zákona vydává toto nařízení: 

Čl. 1  

Mimořádná veterinární opatření vyhlášená na základě Nařízení Krajské veterinární správy 
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj č.j. SVS/2020/093207-S o mimořádných veterinárních 
opatřeních k prevenci a k zamezení šíření nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra 
Koi) ze dne 13.8.2020 se ukončují a se nákaza prohlašuje za zdolanou.   

Čl. 2 

Odůvodnění 

V souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v 

produkčním podniku akvakultury, hospodářství v KÚ Hradišťko II, č. 797430, okr. Kolín, nařídila KVS 

SVS pro Středočeský kraj mimořádná veterinární opatření k zamezení a šíření nebezpečné nákazy 

herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi), kterým vymezila uzavřené pásmo, složené z ochranného 

pásma a pásma dozoru, specifikované v Nařízení SVS č. j. SVS/2020/093207-S ze dne 13. 8. 2020. 

Chovatelé vnímavých ryb v ochranném pásmu umožnili provést kontrolu svých hospodářství, odebrat 

úřední vzorky a vyšetřit na původce herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi). Všechny vzorky ryb 

byly vyšetřeny s výsledkem negativním. Vzhledem k tomu, že v průběhu platnosti nařízení nebyl  

v ochranném pásmu ani v pásmu dozoru zjištěn žádný nový případ onemocnění touto nebezpečnou 

nákazou a ani nevzniklo podezření z ní, pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených 

mimořádných veterinárních opatření vyžádaly. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto  

o ukončení mimořádných veterinárních opatření tak, jak je shora uvedeno.  

Čl. 3 

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. 

 

 



str. 2 z 2 

Čl. 4  

Společná a závěrečná ustanovení  

(1) 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 Krajského úřadu Středočeského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí 
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 
15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, 
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 

(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č. j. 
SVS/2020/093207-S ze dne 13. 8. 2020. 

  

V Benešově dne 11.12.2020 
 
 
 
 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
podepsáno elektronicky 

 

Obdrží: 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Obec s rozšířenou působností Kolín, Obec s rozšířenou působností Poděbrady 

Obecní úřady obcí: Radovesnice II, Dománovice, Žiželice, Chotovice, Žehuň, Dobšice, Sány, Opolany. 
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