
IV. 
PL ATNÉ ZNĚNÍ  

vybraných ustanovení vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů, v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n :  

 
 

*** 
 

HLAVA XIII  
 

NÁKAZY VČEL  
 

1Díl 1  
 

Varroáza 
  

§ 131  
 
 (1) Pro účely tohoto dílu se rozumí pod pojmem  
a) ohnisko nákazy - stanoviště včelstev, na němž byla zjištěna varroáza, a to při nálezu více 

jak 3 roztočů Varroa destructor (dále jen "roztoč") v průměru na jedno včelstvo,  
b) oblast méně plošně zamořená - oblast, ve které ochranná pásma kolem ohnisek nákazy 

nepřesahují 50 % její plochy,  
c) směsný vzorek - veškerá zimní měl nebo spad, jež byly odebrány po léčebném ošetření 

ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev.  
  
 (2) K preventivním opatřením proti varroáze patří:  
a) pravidelné diagnostické ošetření a následné vyšetření včelstev,  
b) léčebné ošetřování včelstev,  
c) provádění vhodných chovatelských opatření (odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, 

omezování plodování na podzim, nepřítomnost plodu ve včelstvu v době léčebného 
ošetřování včelstva apod.),  

d) utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev.  
  

§ 132  
 
 (1) Při prvním výskytu varroázy na území obce krajská veterinární správa v souladu s 
§ 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona  
a) vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy,  
b) nařídí pro toto pásmo ochranná a zdolávací opatření.  
  
 (2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona stanoví 
na základě zhodnocení nákazové situace způsob léčebného ošetření včelstev včetně druhu 
použitého léčivého přípravku, počet léčebných opatření a část kalendářního roku, v němž se 
tato opatření provádějí.  
  
 (3) Jarní léčebné ošetření včelstev se omezuje jen na nezbytné případy. Chemické 
ošetření včelstev mimo stanovené období nelze provádět až do ukončení sběru medu s 
výjimkou ošetření včelstev kyselinou mravenčí.  
  

§ 133  
 
 (1) Jsou-li vyhlášena ochranná a zdolávací opatření, musí být u všech včelstev 
vloženy na dna úlů podložky, a to k 30. září každého roku. Po ukončení diagnostického 
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odběru spadu nebo po ukončení léčebného ošetření se tyto podložky řádně ometou, očistí a 
vrátí zpět na dno úlu.  
  
 (2) Krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona může 
nařídit zejména v oblastech méně plošně zamořených diagnostické ošetření včelstev 
schválenými přípravky, a to mezi 10. a 31. říjnem příslušného roku. Vzorek spadu se 
odebere 12 až 24 hodin po ošetření a vyšetří se v laboratoři státního veterinárního ústavu 
nebo v jiné laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona.  
  
 (3) Po provedení podzimního léčebného ošetření nařídí krajská veterinární správa v 
souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona vyšetření směsného vzorku zimní měli 
odebraného do 15. února roku následujícího po léčebném ošetření; vyšetření vzorku se 
provede v laboratoři státního veterinárního ústavu nebo v jiné laboratoři uvedené v § 52 odst. 
3 zákona.  
  

§ 134  
 
 (1) Trvalé přemístění včelstev může být povoleno do oblasti se stejnou nebo horší 
nákazovou situací,  
a) jestliže byla včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených ochranných a 

zdolávacích opatření a v souladu s nimi,  
b) jestliže jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebného ošetření 

včelstev,  
c) mají-li být včelstva přemístěna do obvodu působnosti jiné krajské veterinární správy, 

jestliže k tomuto jejich přemístění dala tato krajská veterinární správa předchozí souhlas.  
  
 (2) Přemísťování včelstev kočováním může být povoleno do oblasti se stejnou 
nákazovou situací,  
a) jestliže byla včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených ochranných a 

zdolávacích opatření a v souladu s nimi, přičemž ve směsném vzorku zimní měli nebyli 
zjištěni více než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo,  

b) mají-li být včelstva takto přemístěna do obvodu působnosti jiné krajské veterinární správy, 
jestliže k tomuto jejich přemístění dala tato krajská veterinární správa předchozí souhlas.  

  
§ 135  

 
 (1) Přemístění matek a doprovodných včel může být povoleno po vyšetření a 
léčebném ošetření včelstev na základě nařízených ochranných a zdolávacích opatření a v 
souladu s nimi, a to v chovech  
a) s průměrným nálezem do 3 roztočů na jedno včelstvo bez dalšího opatření,  
b) s průměrným nálezem více jak 3 roztočů na jedno včelstvo ve směsném vzorku zimní měli 

až po provedeném jarním léčebném ošetření.  
  
 (2) Přemísťování vajíček a otevřených matečníků nepodléhá žádnému omezení.  
  
 (3) Krajská veterinární správa vystavuje pro všechny druhy komerčních chovů matek 
veterinární osvědčení a každoročně je obnovuje.  
  

§ 136  
 
 (1) Po mechanické očistě úlů, plástů bez plodu, včelařských potřeb a pomůcek se 
provede dezinfekce. Úly a plásty bez plodu jsou použitelné za 10 dnů po provedené 
dezinfekci.  
  
 (2) V případě úhynu nebo likvidace včelstev musí být plásty s plodem přetaveny na 
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vosk.  
  
 (3) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí 
tato opatření, jestliže  
a) se v ohnisku nákazy nevyskytne ve 2 po sobě následujících vyšetřeních zimní měli a 

spadu roztoč a v období mezi těmito 2 vyšetřeními se ani jinak nezjistí onemocnění 
nákazou,  

b) byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce.  
  

§ 137  
 
 V případě včelstev, která nebyla vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených 
ochranných a zdolávacích opatření a v souladu s nimi, anebo která byla přemístěna bez 
souhlasu krajské veterinární správy, nařídí krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 
odst. 1 písm. d) zákona zvláštní ochranná a zdolávací opatření, spočívající v  
a) odběru vzorků k vyšetření těchto včelstev na varroázu,  
b) provedení léčebného ošetření těchto včelstev na náklady chovatele, a není-li to možné 

vzhledem k roční době nebo k nákazovým důvodům, anebo mohla-li by být tato včelstva 
nebezpečným zdrojem nákazy v utracení těchto včelstev.  

  
Díl 2  

 
Mor a hniloba včelího plodu 

 
§ 138  

 
 (1) Pro účely tohoto dílu se rozumí pod pojmem ohnisko nákazy - stanoviště včelstev, 
na němž byl potvrzen krajskou veterinární správou mor nebo hniloba včelího plodu.  
  
 (2) K preventivním opatřením proti moru a hnilobě včelího plodu patří:  
a) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,  
b) zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k 

chovu a ke krmení včel,  
c) sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,  
d) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,  
e) udržování prázdných úlů bez včelího díla,  
f) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,  
g) provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,  
h) ošetření vosku při teplotě 117 C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících 

mezistěny,  
i) pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je 

předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích 
výsledků vyšetření,  

j) namátkové vyšetřování tuzemského medu,  
k) nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení 

do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich 
původu,  

l) pravidelné plošné preventivní prohlídky,  
m) soustavné omezování intenzity varroázy,  
n) zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného 

pásma,  
o) zákaz léčení moru a hniloby včelího plodu,  
p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou 

zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),  
q) pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,  
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r) pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího 
plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; 
pozitivní výsledek vyšetření se považuje za podezření z nákazy a  

s) chov včel s dobrým čistícím instinktem.  
 

§ 139  
 
 (1) Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská 
veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona zejména  
a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,  
b) odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, zejména plodové plásty s klinickými změnami 

na plodu, plásty s příškvary a měl,  
c) nařídí chovateli  

1. označení stanoviště výstražnou tabulkou,  
2. zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i 

veškerých včelařských potřeb a pomůcek, které přišly do styku s včelami nebo jejich 
produkty z označeného stanoviště,  

3. pro krmení včel zákaz použití medu, který pochází z označeného stanoviště, nebo 
medu, jehož část tvoří med z označeného stanoviště,  

d) poskytne chovateli přiměřené poučení v zájmu okamžitého vytváření podmínek pro 
úspěšné zdolávání nákazy a zabránění jejího šíření,  

e) provede epizootologické šetření.  
  
 (2) Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s 
odběrem vzorků, který zahrnuje zejména odběr plodových plástů s klinickými změnami na 
plodu, plástů s příškvary a měli, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, není 
potvrzen negativní výsledek.  
  
 (3) Výskyt nákazy je potvrzen, jestliže  
a) jsou zjištěny klinické příznaky nákazy na plodu a laboratorní vyšetření vzorků plodových 

plástů prokáže pozitivní výsledek, nebo  
b) jsou zjištěny plásty s příškvary a laboratorní vyšetření vzorků odebraných z plástů s 

příškvary prokáže pozitivní výsledek.  
 

§ 140  
 
 (1) Je-li potvrzen výskyt moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v 
souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona  
a) vymezí ochranné pásmo v okruhu nejméně 5 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k 

epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,  
b) nařídí chovatelům v tomto pásmu  

1. provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění 
onemocnění plodu uvědomit o tom krajskou veterinární správu,  

2. zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené 
bakteriologické vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto 
vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; jde jmenovitě o vyšetření 
zimní měli v ochranném pásmu. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají 
smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku,  

c) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích, na kterých 
bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli prokázalo pozitivní výsledek,  

d) zakáže přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek 
uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným 
na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření 
směsného vzorku měli.  

  (2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASQC5CNC)

aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='299/2003%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='166/1999%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='166/1999%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'


5 
 

dále nařídí chovateli, u kterého byl výskyt nákazy potvrzen  
a) u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev na 

stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a 
nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich 
účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo 
následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a 
kočovných vozů, nebo  

b) u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev s 
potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou dezinfekci veškerého 
včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s 
potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev s 
potvrzeným výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího 
plodu, nařídí krajská veterinární správa likvidaci včelstev a zařízení podle odstavce 2 
písm. a).  

 Chovatel provede utracení včelstev benzínem a bezprostředně poté zajistí 
včelotěsnou úzávěru úlů. Likvidace včelstev jejich spálením se provede nejpozději 
následující den po utracení; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál.  
  
 (3) Likvidace včelstev a zařízení podle odstavce 2 písm. a) nebo včelstev s 
potvrzeným výskytem nákazy podle odstavce 2 písm. b) a úlů se provádí za přítomnosti 
likvidační komise, určené krajskou veterinární správou; komise pořídí o likvidaci záznam.  
  
 (4) Po likvidaci včelstev se provede dezinfekce nespalitelného materiálu, včelínů a 
kočovných vozů. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu 
sodného s 5 % hydroxidu sodného.  
  
 (5) Při provádění prohlídky včelstev se použijí ochranné rukavice pro jednorázové 
použití; po skončení prohlídky se provede dezinfekce rukou, oděvů a obuvi.  
  
 (6) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli se provádí v ochranném pásmu 
před skončením roční pozorovací doby.  
  

§ 141  
 
 Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z 
ohniska nákazy, se neškodně odstraňují způsobem stanoveným přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2).  
  

§ 142  
 
 (1) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí 
tato opatření  
a) v ohnisku, jestliže po likvidaci včelstev a zařízení podle § 140 odst. 2 byla v ohniscích 

moru nebo hniloby včelího plodu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření a byla 
provedena závěrečná ohnisková dezinfekce,  

b) v ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a 
zařízení podle § 140 odst. 2 a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném 
pásmu nevyskytne mor nebo hniloba včelího plodu.  

  
 (2) Dojde-li k prostorovému a časovému překrývání ochranných pásem, vymezených 
kolem jednotlivých ohnisek moru nebo hniloby včelího plodu, dochází k ukončení ochranných 
a zdolávacích opatření nařízených v jednotlivých ochranných pásmech postupně tak, jak 
byla tato opatření nařizována.  
 

*** 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.  

 
Informace uváděné v rámci povinného hlášení nákaz podle ustanovení § 10 odst. 2 

zákona v souvislosti s primárními a sekundárními ohnisky  
 

A. 
  

1. datum odeslání,  
2. čas odeslání,  
3. stát původu,  
4. název nákazy, popřípadě typ viru,  
5. pořadové číslo ohniska,  
6. typ ohniska,  
7. referenční číslo ohniska souvisejícího s tímto ohniskem,  
8. oblast a zeměpisná poloha hospodářství,  
9. další oblasti, pro něž byla stanovena omezující opatření,  
10. datum potvrzení výskytu nákazy,  
11. datum vzniku podezření z výskytu nákazy,  
12. odhadované datum první infekce,  
13. původ nákazy,  
14. opatření přijatá pro tlumení nákazy;  
15. počet zvířat vnímavých na nákazu v příslušném areálu:  

 a) skot,  
 b) prasata,  
 c) ovce,  
 d) kozy,  
 e) drůbež,  
 f) koňovití,  
 g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo 

počtu × 1 000 vnímavých živočichů,  
 h) volně žijící druhy zvířat,  
 i) v případě nákaz včel se uvede počet úlů vnímavých na nákazu;  

 16. počet zvířat s klinickými příznaky nákazy v příslušném areálu:  
 a) skot,  
 b) prasata,  
 c) ovce,  
 d) kozy,  
 e) drůbež,  
 f) koňovití,  
g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo 

počtu × 1 000 živočichů s klinickými příznaky,  
h) volně žijící druhy zvířat,  
i) v případě nákaz včel se uvede počet úlů s klinickými příznaky;  

 17. počet uhynulých zvířat v příslušném areálu:  
 a) skot,  
 b) prasata,  
 c) ovce,  
 d) kozy,  
 e) drůbež,  
 f) koňovití,  
 g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo 

počtu × 1 000 uhynulých živočichů,  
 h) volně žijící druhy zvířat;  

 18. počet poražených zvířat:  
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a) skot,  
b) prasata,  
c) ovce,  
d) kozy,  
e) drůbež,  
f) koňovití,  
g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury (týká se pouze korýšů a ryb) je 

případně třeba uvést hmotnost nebo počet × 1 000 poražených živočichů,  
h) volně žijící druhy zvířat;  

 19. počet neškodně odstraněných těl mrtvých zvířat:  
 a) skot,  
 b) prasata,  
 c) ovce,  
 d) kozy,  
 e) drůbež,  
 f) koňovití,  
 g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je případně třeba uvést 

hmotnost nebo počet × 1 000 živočichů, kteří byli odstraněni a likvidováni,  
 h) v případě nákaz včel je třeba uvést počet odstraněných úlů.  

20. Případné (odhadované) datum dokončení utrácení.  
21. Případné (odhadované) datum dokončení neškodného odstranění.  
  

B. 
  

 V případě moru prasat se uvádějí tyto doplňující informace:  
1. vzdálenost od nejbližšího hospodářství s chovem prasat,  
2. počet a kategorie prasat (plemenná, na výkrm a selata, za něž se považují zvířata mladší 

3 měsíců) v areálu s nákazou,  
3. počet a kategorie prasat (plemenná, na výkrm a selata, za něž se považují zvířata mladší 

3 měsíců) s klinickými příznaky nákazy v areálu s nákazou,  
4. diagnostická metoda,  
5. nebyla-li nákaza potvrzena v příslušném areálu, zda byla potvrzena na jatkách nebo v 

dopravním prostředku,  
6. potvrzení primárních případů u volně žijících prasat (primárními případy u volně žijících 

prasat se rozumějí případy výskytu nákazy v pásmech prostých nákazy, tzn. mimo pásmo 
s omezením pro klasický mor prasat u volně žijících prasat).  

  
 V případě primárních ohnisek nebo případů klasického moru prasat na jatkách či v 
dopravních prostředcích se uvádějí také následující informace:  
1. počet podezřelých prasat v ohnisku, na jatkách či v dopravních prostředcích;  
2. počet uhynulých prasat z každé kategorie v hospodářství, na jatkách či v dopravních 

prostředcích;  
3. u každé kategorie počet prasat, u kterých byl zjištěn klasický mor prasat, a počet prasat, u 

kterých byl klasický mor prasat potvrzen;  
4. počet prasat utracených v ohnisku, na jatkách či v dopravních prostředcích;  
5. počet neškodně odstraněných (zpracovaných) kadáverů;  
6. v případě ohniska jeho vzdálenost od nejbližšího hospodářství s chovem prasat;  
7. v případě, že byl klasický mor prasat zjištěn na jatkách či v dopravních prostředcích, 

umístění jednoho nebo více hospodářství původu nakažených prasat nebo kadáverů.  
  
 Po předání informací v souvislosti s jakýmkoli ohniskem nebo případem klasického 
moru prasat v hospodářství, na jatkách či v dopravních prostředcích, následuje co nejdříve 
písemná zpráva Komisi a ostatním členským státům, uvádějící:  
1. datum utracení prasat v hospodářství, na jatkách či v dopravních prostředcích a 
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neškodného odstranění (zpracování) kadáverů;  
2. výsledky laboratorního vyšetření vzorků odebraných při utracení prasat;  
3. v případech odlišného postupu podle § 42 odst. 1 této vyhlášky počet utracených prasat a 

neškodně odstraněných (zpracovaných) kadáverů, počet prasat, která se porazí později, a 
časový limit stanovený pro jejich porážku;  

4. jakékoli informace související s možným původem nákazy nebo původ nákazy, pokud byl 
zjištěn;  

5. v případě primárního ohniska nebo v případě výskytu klasického moru prasat na jatkách či 
v dopravních prostředcích genetický typ viru odpovědného za vznik ohniska nebo případu;  

6. pokud byla prasata utracena v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích s 
prasaty podezřelými z nákazy virem klasického moru prasat, poskytují se také informace 
o datu utracení a počtu utracených zvířat z každé kategorie v každém hospodářství, o 
epizootologické souvislosti mezi ohniskem nebo případem klasického moru prasat a 
každým kontaktním hospodářstvím, anebo o důvodech, které vyvolaly podezření z 
výskytu klasického moru prasat v každém podezřelém hospodářství, a o výsledcích 
laboratorního vyšetření vzorků odebraných prasatům v hospodářství a při jejich utracení. 
Jestliže nebyla prasata v kontaktních hospodářstvích utracena, je nutno podat zprávu o 
důvodech takového postupu.  

  
C. 
  

 V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod písmenem B 
přílohy I směrnice 82/894/EHS ve znění přílohy I rozhodnutí Komise 2008/650/ES se uvádějí 
tyto doplňující informace:  
 1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě 
prostém nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., 
o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty 
akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů,  
 2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1 a která budou považována za 
sekundární ohniska v souladu s § 8 odst. 1 této vyhlášky,  
 3. sekundární ohniska nákaz živočichů pocházejících z akvakultury, která jsou 
hlášena jednou měsíčně.  

 
C. 

 
V případě nákaz suchozemských živočichů uvedených pod písmenem A.2 

přílohy I směrnice 82/894/EHS ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU se uvádějí tyto 
doplňující informace: 
1. potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti původce nákazy ve stádě, jak je 

stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce, nebo v hospodářství, jak je 
stanoveno v příloze č. 24 k této vyhlášce, nebo odnětí statusu stáda nebo 
hospodářství úředně prostého nákazy v případě takového stáda nebo hospodářství 
na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je 
stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této 
vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle této 
vyhlášky, nesouvisejících z epizootologického hlediska s předchozím ohniskem, je 
hlášeno jako primární ohnisko podle § 2 písm. b) Komisi  
a členským státům do jednoho týdne, 

2. jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či přítomnosti původce nákazy nebo odnětí 
statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě jakéhokoliv 
stáda nebo hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo 
epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této 
vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti 
úředně prosté nákazy podle této vyhlášky je hlášeno jako sekundární ohnisko 
podle § 8 odst. 1, 
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3. sekundární ohniska jsou hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně, 
4. v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a brucelózy ovcí a koz jsou v hlášení 

uvedeny také názvy patogenních druhů, jsou-li známy. 
 

D. 
 

V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod 
písmenem B v příloze I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 
2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace: 
1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě 

prostém nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 
290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a 
na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz 
vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, je hlášeno jako primární ohnisko, 

2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1, jsou hlášena jako sekundární 
ohniska v souladu s § 8 odst. 1, 

3. sekundární ohniska jsou hlášena jednou měsíčně Komisi a členským státům; 
v hlášení se uvede dále název a popis oblasti nebo jednotky. 

 
*** 

 
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.  

 
Stádo, stát nebo jeho část úředně prosté tuberkulózy, prosté nebo úředně prosté 

brucelózy a enzootické leukózy skotu  
 

I. 
 

Tuberkulóza 
  

 1. Stádo skotu je úředně prosté tuberkulózy, jestliže  
a) všechna zvířata jsou prostá klinických příznaků tuberkulózy;  
b) veškerý skot starší 6 týdnů byl vyšetřen s negativním výsledkem nejméně 2 

intradermálními tuberkulinacemi provedenými podle přílohy č. 20 této vyhlášky, přičemž 
první byla provedena za 6 měsíců po vyloučení jakékoli infekce ze stáda a druhá za 6 
měsíců po první tuberkulinaci. Pokud však jsou ve stádě výhradně zvířata, která pocházejí 
ze stád úředně prostých tuberkulózy, provede se první tuberkulinace alespoň 60 dnů po 
shromáždění zvířat a druhá se již nepožaduje;  

c) po provedení první tuberkulinace nebyl žádný skot starší 6 týdnů zařazen do stáda, pokud 
nereagoval negativně na intradermální tuberkulinaci, provedenou a posouzenou podle 
přílohy č. 20 této vyhlášky a provedenou během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu 
vstupu zvířete do stáda. V tomto případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od 
ostatních zvířat stáda takovým způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo 
nepřímému styku s ostatními zvířaty do té doby, než je potvrzeno, že zvíře je (zvířata 
jsou) negativní. Provedení této tuberkulinace však nemusí být požadováno pro přemístění 
zvířat v rámci území státu, jestliže přemístěná zvířata pocházejí ze stáda úředně prostého 
tuberkulózy a nejde o přemístění mezi stády zařazenými do systému sítí 
epizootologického sledování.  

  
 2. Stádo skotu má i nadále status stádo úředně prosté tuberkulózy, jestliže  
a) jsou nadále plněny podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) a c);  
b) všechna zvířata vstupující do hospodářství přicházející ze stád se statusem stádo úředně 

prosté tuberkulózy;  
  
c) všechna zvířat zvířata v hospodářství, s výjimkou telat narozených v hospodářství a 
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mladších 6 týdnů jsou podrobena v ročních intervalech běžné tuberkulinaci v souladu s 
přílohou č. 20 této vyhlášky. Státní veterinární správa však může pro stát nebo jeho část, 
kde jsou všechna stáda skotu podrobena úřednímu programu boje proti tuberkulóze, 
změnit frekvenci běžných testů takto:  

aa) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která 
jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních ročních kontrolních 
období vyšší než 1 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným 
testováním stáda zvýšen na 2 roky. Samci k výkrmu v izolované epizootologické jednotce 
mohou být zproštěni tuberkulinací, pokud přicházejí ze stád úředně prostých tuberkulózy 
a pokud je zaručeno, že nebudou použiti k plemenitbě a půjdou přímo na porážku;  

bb) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která 
jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních dvouletých kontrolních 
období vyšší než 0,2 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným 
testováním zvýšen na 3 roky, anebo může být věk, ve kterém jsou zvířata podrobena 
těmto testům, zvýšen na 24 měsíců;  

cc) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která 
jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních tříletých kontrolních 
období vyšší než 0,1 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným 
testováním zvýšen na 4 roky, anebo může Státní veterinární správa upustit od 
tuberkulinací stád, jestliže  
- před vstupem do stáda je veškerý skot podroben intradermální tuberkulinaci s 

negativními výsledky, nebo  
- veškerý poražený skot je vyšetřen na tuberkulózní změny a každá z těchto změn je 

podrobena histopatologickému a bakteriologickému vyšetření na průkaz tuberkulózy.  
 Státní veterinární správa také může, se zřetelem na stát nebo jeho část, zvýšit 
frekvenci tuberkulinací, jestliže došlo ke zvýšení výskytu tuberkulózy.  
  
 3. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté tuberkulózy  
  
 3a. Status stádo úředně prosté tuberkulózy se pozastaví, jestliže  
a) podmínky uvedené v bodě 2 nejsou dodržovány, nebo  
b) jedno nebo více zvířat je považováno za reagující pozitivně na tuberkulinaci, anebo bylo 

vysloveno podezření na tuberkulózu při vyšetření po poražení. Je-li nějaké zvíře 
považováno za pozitivního reagenta, vyřadí se ze stáda a porazí. U pozitivního reagenta 
nebo u poraženého podezřelého zvířete se provedou vhodná postmortální a laboratorní 
vyšetření a epizootologická šetření. Status stáda zůstane pozastavený až do doby 
dokončení všech laboratorních vyšetření. Není-li přítomnost tuberkulózy potvrzena, může 
být pozastavení statusu stádo úředně prosté tuberkulózy zrušeno poté, když je provedena 
s negativními výsledky tuberkulinace všech zvířat starších 6 týdnů, a to nejméně 42 dnů 
po odstranění reagujícího zvířete (reagujících zvířat), nebo  

c) ve stádě jsou zvířata neurčeného statusu, jak je popsáno v příloze č. 20 této vyhlášky (v 
bodě 2.2.5.3.3). V tomto případě zůstane status stádo úředně prosté tuberkulózy 
pozastavený až do doby, než je vyřešen status těchto zvířat. Tato zvířata se izolují od 
ostatních zvířat stáda až do doby, kdy je jejich status objasněn buď další tuberkulinací po 
42 dnech, anebo postmortálním a laboratorním vyšetřením. Jsou-li však prováděny běžné 
tuberkulinace stáda pomocí srovnávací tuberkulinace popsané v příloze č. 20 této 
vyhlášky a jde-li o stádo, v němž nebyl potvrzen žádný reagent po dobu nejméně 3 let, 
může Státní veterinární správa rozhodnout, že nebude omezeno přemísťování ostatních 
zvířat ve stádě s podmínkou, že status všech dubiózních reagentů je objasněn další 
tuberkulinací po 42 dnech a že až do jeho objasnění žádné zvíře z hospodářství 
nevstoupí do obchodování v rámci Unie. Má-li při této další tuberkulinaci jakékoli zvíře 
buď pozitivní nebo dubiózní reakci, postupuje se podle písmene b). Je-li výskyt nákazy 
následně potvrzen, všechna zvířata opouštějící hospodářství od doby posledního jasného 
testování stáda se vyhledají a vyšetří.  
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 3b. Status stádo úředně prosté tuberkulózy se odejme, jestliže je výskyt tuberkulózy 
potvrzen izolací M. bovis při laboratorním vyšetření. Státní veterinární správa může odejmout 
tento status, jestliže  
a) podmínky uvedené v bodě 2 nejsou nadále plněny, nebo  
b) při postmortálním vyšetření jsou zjištěny klasické tuberkulózní změny, nebo  
c) epizootologickým šetřením je stanovena pravděpodobnost nákazy, nebo  
d) existuje nějaký jiný důvod, pro který je odejmutí statusu nezbytné se zřetelem na tlumení 

tuberkulózy.  
 V těchto případech Státní veterinární správa zahájí sledování a vyšetřování každého 
stáda, o kterém se domnívá, že má epizootologickou souvislost se stádem, o jehož status se 
jedná. Status stádo úředně prosté tuberkulózy zůstane odebrán až do doby, než jsou 
dokončeny čištění a dezinfekce budov a nářadí a než všechna zvířata starší 6 týdnů reagují 
negativně na nejméně 2 po sobě provedené tuberkulinace, z nichž první se provede nejdříve 
po 60 dnech a druhá nejdříve po 4 měsících a nejpozději za 12 měsíců po odstranění 
posledního pozitivního reagenta.  
  
 4. Na základě informací poskytovaných každoročně Komisi o výskytu nákaz mohou 
být stát nebo jeho část prohlášeny úředně prostými tuberkulózy, jestliže splňují následující 
podmínky:  
a) každoročně v 6 po sobě následujících letech procento stád skotu potvrzených jako 

nakažená tuberkulózou nebylo vyšší než 0,1 % ze všech stád a nejméně 99,9 % stád 
skotu dosáhlo status stádo úředně prosté tuberkulózy, přičemž výpočet tohoto druhého 
procentního ukazatele se provádí k 31. prosinci každého kalendářního roku;  

b) veškerý skot je identifikován v souladu s předpisy Evropské unie;  
c) veškerý poražený skot je podroben úřednímu vyšetření po poražení;  
d) jsou dodržovány postupy pro pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté 

tuberkulózy.  
  
 5. Stát nebo jeho část si ponechají status úředně prosté tuberkulózy, jestliže se 
nadále uplatňují podmínky uvedené v bodě 4. Jestliže však existuje důkaz o významné 
změně situace, pokud se týká tuberkulózy ve státě nebo jeho části, které byly uznány úředně 
prostými tuberkulózy, může Komise přijmout rozhodnutí, kterým pozastaví nebo odejme 
uvedený status až do doby, kdy jsou splněny požadavky stanovené jejím rozhodnutím.  
  
 Poznámka: Pro účely části I se výrazem „skot“ rozumí veškerý skot, s výjimkou zvířat 
podílejících se na kulturních nebo sportovních událostech.  
  

II. 
  

Brucelóza 
  

 1. Stádo skotu je úředně prosté brucelózy, jestliže  
a) není v něm žádný skot, který byl očkován proti brucelóze, s výjimkou samic, které byly 

očkovány nejméně před 3 lety;  
b) veškerý skot je nejméně po dobu posledních 6 měsíců prostý klinických příznaků 

brucelózy;  
c) veškerý skot starší 12 měsíců byl v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS o 

veterinárních problémech ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř 
Společenství, ve znění směrnice 97/12/ES (dále jen „směrnice 64/432/EHS“) podroben 
jednomu z následujících režimu testování s negativními výsledky:  

aa) 2 sérologickým testům uvedeným v bodě 10 v intervalech více než 3 měsíce a méně než 
12 měsíců, nebo  

 bb) 3 testům se vzorky mléka v intervalech 3 měsíců, následovaným nejméně za 6 týdnů 
sérologickým testem uvedeným v bodě 10;  

d) veškerý skot vstupující do stáda přichází ze stáda, které má status stádo úředně prosté 
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brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, měl titr nižší než 30 mj aglutinace/ml, 
pokud byl aglutinační test se sérem proveden podle přílohy C směrnice 64/432/EHS, 
anebo měl negativní reakci při vyšetření jiným testem schváleným Komisí a provedeným 
během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu jeho vstupu do stáda. Ve druhém 
případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od ostatních zvířat stáda takovým 
způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními 
zvířaty až do doby, než je vyšetřeno (jsou vyšetřena) s negativním výsledkem.  

  
 2. Stádo skotu má i nadále status stádo úředně prosté brucelózy, jestliže  
a) je každoročně prováděn v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS jeden z 

následujících režimů testování s negativním výsledkem:  
aa) 3 kroužkové testy s mlékem provedené v intervalech nejméně 3 měsíců,  
bb) 3 ELISA testy s mlékem provedené v intervalech nejméně 3 měsíců,  
cc) 2 kroužkové testy s mlékem provedené v intervalu nejméně 3 měsíců, následované 

nejméně za 6 týdnů sérologickým testem uvedeným v bodě 10,  
dd) 2 ELISA testy s mlékem provedené v intervalu nejméně 3 měsíců, následované nejméně 

za 6 týdnů sérologickým testem uvedeným v bodě 10,  
ee) 2 sérologické testy provedené v intervalu nejméně 3 měsíců a nejvíce 12 měsíců. Státní 

veterinární správa však může, pokud nejsou stát nebo jeho část úředně prosté brucelózy, 
ale všechna stáda skotu jsou podrobena úřednímu programu boje proti brucelóze, změnit 
frekvenci běžných testů takto:  
- není-li nakaženo více než 1 % stád skotu, stačí provádět každý rok 2 kroužkové testy s 

mlékem nebo 2 ELISA testy s mlékem v intervalu nejméně 3 měsíců, anebo jeden 
sérologický test,  

- bylo-li nejméně 99,8 % stád skotu uznáno za úředně prostá brucelózy nejméně po dobu 
4 let, může být interval mezi kontrolním testováním prodloužen na 2 roky, jestliže jsou 
vyšetřována všechna zvířata starší 12 měsíců, anebo - provádí- li se vyšetřování stád 
každý rok - může být omezeno na zvířata starší 24 měsíců. Kontrolní testování se 
provádí pomocí jednoho ze sérologických testů uvedených v bodě 10;  

b) veškerý skot vstupující do stáda přichází ze stád, která mají status stádo úředně prosté 
brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, měl titr nižší než 30 mj aglutinace/ml, 
pokud byl aglutinační test se sérem proveden podle přílohy C směrnice 64/432/EHS, 
anebo měl negativní reakci při vyšetření jiným testem schváleným Komisí a provedeným 
během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu jeho vstupu do stáda. Ve druhém 
případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od ostatních zvířat stáda takovým 
způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními 
zvířaty až do doby, než je vyšetřeno (jsou vyšetřena) s negativním výsledkem. Provedení 
tohoto testu však nemusí být vyžadováno ve státě nebo jeho části, v nichž procento stád 
skotu nakažených brucelózou nepřesahuje za nejméně poslední 2 roky 0,2 % a v nichž 
zvíře přichází ze stáda skotu úředně prostého brucelózy ve státě nebo jeho části a 
nepřišlo během přepravy do styku se skotem s nižším statusem;  

c) odchylně od písmene b) může být skot ze stáda skotu prostého brucelózy zařazen do 
stáda úředně prostého brucelózy, jestliže je stár nejméně 18 měsíců, a pokud byl očkován 
proti brucelóze, bylo očkování provedeno více než před rokem. Podmínkou je, že tato 
zvířata mají ve 30 dnech předcházejících jejich zařazení do stáda titr nižší než 30 mj 
aglutinace/ml a negativní výsledek reakce vazby komplementu nebo jiného testu 
schváleného Komisí.  

Je-li však samice skotu ze stáda prostého brucelózy takto zařazena do stáda úředně 
prostého brucelózy, považuje se toto stádo za prosté brucelózy po 2 roky od data, ke 
kterému bylo do stáda zařazeno poslední očkované zvíře.  

  
 3. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté brucelózy  
  
 3a. Status stádo úředně prosté brucelózy se pozastaví, jestliže  
a) podmínky uvedené v bodech 1 a 2 nejsou nadále plněny, nebo  
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b) na základě výsledků laboratorních testů nebo na základě klinických příznaků je jeden 
nebo více kusů skotu považováno za podezřelé z brucelózy a podezřelá zvířata byla 
poražena nebo izolována takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli přímému nebo 
nepřímému styku s ostatními zvířaty. Jestliže bylo zvíře poraženo a není nadále k 
dispozici pro vyšetřování, může být pozastavení odvoláno, jestliže byl 2 aglutinačními 
testy se sérem, provedenými podle přílohy C směrnice 64/432/EHS u veškerého skotu ve 
stádě staršího 12 měsíců, zjištěn titr nižší než 30 mj aglutinace/ml. První test se provede 
nejméně 30 dnů po odstranění zvířete a druhý nejméně za dalších 60 dnů. Bylo-li zvíře 
izolováno od zvířat ve stádě, může být znovu zařazeno do stáda a status stádo úředně 
prosté brucelózy může být obnoven, jestliže byl aglutinačním testem se sérem prokázán 
titr nižší než 30 mj aglutinace/ml a výsledek reakce vazby komplementu je negativní, 
anebo jestliže je zjištěn negativní výsledek jakékoli jiné kombinace testů schválených pro 
tento účel Komisí.  

  
 3b. Status stádo úředně prosté brucelózy se odejme, jestliže na základě výsledků 
laboratorních testů nebo epizootologických šetření byla ve stádě potvrzena infekce 
brucelami. Tento status se neobnoví až do doby, kdy veškerý skot přítomný ve stádě v době 
vzplanutí nákazy je poražen, anebo kdy stádo bylo podrobeno kontrolnímu vyšetření, při 
němž všechna zvířata starší 12 měsíců mají negativní výsledky 2 po sobě následujících testů 
v intervalu 60 dnů, z nichž první se neprovede dříve než za 30 dnů po odstranění pozitivního 
zvířete (pozitivních zvířat). V případě samic skotu, které byly březí v době vzplanutí nákazy, 
provede se konečné kontrolní vyšetření alespoň 21 dnů po otelení posledního z těchto zvířat.  
  
 4. Stádo skotu je prosté brucelózy, jestliže splňuje podmínky uvedené v bodě 1 písm. 
b) a c) a bylo provedeno očkování takto:  
a) samice skotu byly očkovány  

- před dosažením věku 6 měsíců živým očkovacím kmenem 19, nebo  
- před dosažením věku 15 měsíců inaktivní adjuvantní očkovací látkou 45/20, která byla 

registrována, nebo  
- jinými očkovacími látkami registrovanými a schválenými Komisí;  

b) skot mladší 30 měsíců, který byl očkován živým očkovacím kmenem 19, přičemž může mít 
výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší než 30 mj, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, 
a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci má při reakci 
vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech 
méně než 20 jednotek EHS.  

  
 5. Stádo skotu má i nadále status stádo prosté brucelózy, jestliže  
a) je podrobeno jednomu z testovacích režimů uvedených v bodě 2 písm. a),  
b) skot vstupující do stáda splňuje požadavky uvedené v bodě 2 písm. b), nebo přichází  

- ze stád, která mají status stádo prosté brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, 
měl ve 30 dnech předcházejících vstupu do stáda nebo v izolaci po přemístění při 
vyšetření aglutinačním testem se sérem, provedeným v souladu s přílohou C směrnice 
64/432/EHS, méně než 30 mj aglutinace/ml a negativní výsledek reakce vazby 
komplementu, nebo  

- ze stád, která mají status stádo prosté brucelózy, je mladší 30 měsíců a byl očkován 
živým očkovacím kmenem 19. Může mít výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší 
než 30 mj, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic 
očkovaných méně než před 12 měsíci má při reakci vazby komplementu výsledek nižší 
než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS.  

  
 6. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo prosté brucelózy  
  
 6a. Status stádo prosté brucelózy se pozastaví, jestliže  
  
a) podmínky uvedené v bodech 4 a 5 nejsou nadále plněny, nebo  
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b) na základě výsledků laboratorních testů nebo na základě klinických příznaků je jeden 
nebo více kusů skotu staršího 30 měsíců považováno za podezřelé z brucelózy a 
podezřelá zvířata byla poražena nebo izolována takovým způsobem, aby se zabránilo 
jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty. Jestliže bylo zvíře 
izolováno, může být znovu zařazeno do stáda a status stádo prosté brucelózy může být 
obnoven, pokud se následně prokáže aglutinací titr nižší než 30 mj/ml a pokud výsledek 
reakce vazby komplementu nebo jiného testu schváleného Komisí je negativní. Jestliže 
bylo zvíře poraženo a není nadále k dispozici pro vyšetřování, může být pozastavení 
odvoláno, jestliže byl 2 aglutinačními testy se sérem, provedenými podle přílohy C 
směrnice 64/432/EHS u veškerého skotu v hospodářství staršího 12 měsíců, zjištěn titr 
nižší než 30 mj aglutinace/ml. První test se provede nejméně 30 dnů po odstranění 
zvířete a druhý nejméně za dalších 60 dnů. Jsou-li zvířata k vyšetření mladší než 30 
měsíců a byla-li očkována živým očkovacím kmenem 19, mohou být považována za 
negativní, jestliže mají výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší než 30 mj, ale nižší 
než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než 
před 12 měsíci bude při reakci vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, 
ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS.  

  
 6b. Status stádo prosté brucelózy se odejme, jestliže na základě výsledků 
laboratorních testů nebo epizootologických šetření byla ve stádě potvrzena infekce 
brucelami. Tento status se neobnoví až do doby, kdy buď veškerý skot přítomný ve stádě v 
době vzplanutí nákazy je poražen, anebo kdy stádo bylo podrobeno kontrolnímu vyšetření, 
při němž všechna neočkovaná zvířata starší 12 měsíců měla negativní výsledky dvou po 
sobě následujících testů v intervalu 60 dnů, z nichž první test se neprovede dříve než za 30 
dnů po odstranění pozitivního zvířete (pozitivních zvířat). Jsou-li zvířata k vyšetření mladší 
než 30 měsíců a byla-li očkována živým očkovacím kmenem 19, mohou být považována za 
negativní, jestliže mají titr vyšší než 30 mj aglutinace/ml, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a 
to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci bude při reakci 
vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech 
méně než 20 jednotek EHS. V případě samic skotu, které byly březí v době vzplanutí 
nákazy, provede se konečné kontrolní vyšetření alespoň 21 dnů po otelení posledního z 
těchto zvířat.  
  
 7. Stát nebo jeho část mohou být prohlášeny úředně prostými brucelózy, jestliže 
splňují následující podmínky:  
a) žádný případ potratu způsobený infekcí brucelami a žádná izolace B. abortus nebyly 

zaznamenány po dobu nejméně 3 let a nejméně 99,8 % stád skotu mělo status stádo 
úředně prosté brucelózy 5 po sobě následujících let, přičemž výpočet tohoto procentního 
ukazatele se provádí k 31. prosinci každého kalendářního roku. Jestliže však bude 
rozhodnuto o poražení celého stáda a stáda, jejichž status stádo úředně prosté brucelózy 
byl pozastaven nebo odebrán z jiných důvodů než pro podezření z nákazy, neberou se v 
úvahu pro účely výše uvedeného výpočtu izolované výskyty prokázané epizootologickým 
šetřením a způsobené přemístěním zvířat z území ležícího mimo stát a jeho část, jestliže 
Státní veterinární správa provede roční součet těchto případů a informuje o nich v rámci 
každoročně poskytovaných informací o nákazové situaci Komisi;  

b) veškerý skot je identifikován v souladu s předpisy Evropské unie;  
c) hlášení případů potratu je povinné a tyto případy jsou vyšetřeny krajskou veterinární 

správou.  
  
 8. Stát nebo jeho část si ponechají status úředně prosté brucelózy, jestliže jsou 
nadále plněny podmínky uvedené v bodě 9 a  
a) podmínky uvedené v bodě 7 písm. a) a b) jsou stále dodržovány, hlášení případů potratu s 

podezřením na brucelózu je povinné a tyto případy jsou vyšetřeny krajskou veterinární 
správou;  

b) každý rok po prvních 5 let po získání statusu byl veškerý skot starší 24 měsíců z nejméně 
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20 % stád vyšetřen s negativním výsledkem podle přílohy C směrnice 64/432/EHS 
sérologickým testem, v případě mléčných stád vyšetřením vzorků mléka;  

c) veškerý skot podezřelý z nákazy brucelózou je hlášen krajské veterinární správě a je 
podroben epizootologickému šetření, zahrnujícímu přinejmenším dvě sérologická 
vyšetření krve, včetně reakce vazby komplementu, a mikrobiologické vyšetření vhodných 
vzorků;  

d) během doby podezření, které trvá až do dosažení negativních výsledků testů uvedených v 
písmenu c), se pozastavuje status stádo úředně prosté brucelózy jak v případě stáda 
původu nebo stáda tranzitu podezřelého kusu skotu, tak i v případě stád epizootologicky 
souvisejících;  

e) v případě vzplanutí brucelózy, která se rozšířila, je veškerý skot poražen. Zvířata 
zbývajících vnímavých druhů se podrobí vhodným testům, budovy a vybavení se vyčistí a 
dezinfikují.  

  
 9. Stát nebo jeho část uznané za úředně prosté brucelózy hlásí výskyt všech případů 
brucelózy Komisi. Existuje-li však důkaz o významné změně situace, pokud se týká 
brucelózy ve státě nebo jeho části, které byly uznány úředně prostými brucelózy, může 
Komise přijmout rozhodnutí, kterým pozastaví nebo odejme uvedený status až do doby, kdy 
jsou splněny požadavky stanovené jejím rozhodnutím.  
  
 10. Pro účely části II se sérologickým testem rozumí aglutinační test se sérem, test s 
pufrovaným brucelovým antigenem, reakce vazby komplementu, aglutinační test s plazmou, 
kroužkový test s plazmou, mikroaglutinační test nebo individuální ELISA test s krví, jak je 
popsáno v příloze C směrnice 64/432/EHS, popřípadě i jiný diagnostický test schválený 
Komisí. Testem s mlékem se rozumí kroužkový test s mlékem nebo ELISA test s mlékem.  
  
 Poznámka: Pro účely části II se výrazem „skot“ rozumí veškerý skot s výjimkou 
samců k výkrmu, pokud přicházejí ze stád úředně prostých brucelózy a je zaručeno, že 
nebudou použiti k plemenitbě a budou přemístěni přímo na porážku.  
  

III. 
  

Enzootická leukóza skotu  
 
 A. Stádo skotu je úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže v něm  
a) v posledních 2 letech nebyl zaznamenán žádný případ enzootické leukózy skotu, a to 

klinicky nebo laboratorním vyšetřením, a žádný takový případ nebyl potvrzen, a  
b) v posledních 12 měsících byla všechna zvířata starší 24 měsíců vyšetřena s negativním 

výsledkem dvěma testy, provedenými v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 
64/432/EHS v intervalu nejméně 4 měsíců (Testy při vyšetřování enzootické leukózy 
skotu), nebo  

c) jsou splněny požadavky uvedené pod písmenem a) a stádo se nachází ve státě nebo jeho 
části, které jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu.  

  
 B. Stádo má i nadále status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže  
a) jsou průběžně plněny podmínky uvedené v části A písm. a),  
b) každé zvíře zařazené do stáda přichází ze stáda úředně prostého enzootické leukózy 

skotu,  
c) všechna zvířata starší 24 měsíců mají i nadále negativní výsledky vyšetření, prováděných 

podle přílohy D kapitoly II směrnice 64/432/EHS v intervalech 3 let,  
d) plemenná zvířata zařazená do stáda, pocházející ze třetí země, byla dovezena za 

podmínek stanovených vyhláškou č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.  

  
 C. Status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu se pozastaví, jestliže nejsou 
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splněny podmínky uvedené v části B, nebo jestliže na základě výsledků laboratorních testů 
nebo klinických nálezů jsou jeden nebo více kusů skotu podezřelé z nákazy enzootické 
leukózy skotu a podezřelá zvířata jsou neprodleně poražena.  
  
 D. Status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu zůstane pozastavený až do 
doby, než jsou splněny následující požadavky:  
1. Jestliže jediné zvíře ve stádě úředně prostém enzootické leukózy skotu má při vyšetření 

jedním z testů uvedeným v části B písm. c) pozitivní reakci, anebo jestliže jediné zvíře ve 
stádě je podezřelé z nákazy na základě jiného důvodu,  
a) přemístí se zvíře, které reagovalo pozitivně, a v případě krávy každé její tele, ze stáda 

na porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;  
b) všechna zvířata ve stádě starší 12 měsíců jsou vyšetřena s negativním výsledkem 

dvěma sérologickými testy (v intervalu nejméně 4 měsíců a nejvíce 12 měsíců), 
provedenými v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS nejméně 3 
měsíce po odstranění pozitivního zvířete a jeho případného potomka;  

c) je provedeno epizootologické šetření s negativními výsledky a stáda, která mají 
epizootologickou souvislost s nakaženým stádem, jsou podrobena opatřením 
stanoveným v písmenu b).  

Krajská veterinární správa však může udělit výjimku z povinnosti porazit tele nakažené 
krávy, pokud bylo odděleno od své matky okamžitě po otelení a podrobeno opatřením 
uvedeným v části B písm. c).  

  
2. Jestliže více než jedno zvíře ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu 

reagovalo pozitivně při vyšetření jedním z testů uvedených v příloze D kapitole II směrnice 
64/432/EHS, anebo jestliže více než jedno zvíře ze stáda je podezřelé z nákazy na 
základě jiného důvodu,  
a) přemístí se zvířata, která reagovala pozitivně, v případě krav jejich telata, ze stáda na 

porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;  
b) všechna zvířata ve stádě starší 12 měsíců se vyšetří s negativním výsledkem dvěma 

testy, provedenými v intervalu nejméně 4 měsíců a nejvíce 12 měsíců v souladu s 
přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS;  

c) všechna ostatní zvířata ve stádě se po označení ponechají v hospodářství do dosažení 
věku 24 měsíců a po dosažení tohoto věku vyšetřena podle přílohy D kapitoly II 
směrnice 64/432/EHS; krajská veterinární správa však může povolit, aby tato zvířata 
byla přemístěna přímo na porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;  

d) provede se epizootologické šetření s negativními výsledky a stáda, která mají 
epizootologickou souvislost s nakaženým stádem, se podrobí opatřením uvedeným v 
písmenu b).  

Krajská veterinární správa však může udělit výjimku z povinnosti porazit tele nakažené 
krávy, pokud bylo odděleno od své matky okamžitě po otelení a podrobeno opatřením 
uvedeným v písmenu c).  
  
 E. Na základě informací poskytovaných každoročně Komisi o výskytu nákaz mohou 
být stát nebo jeho část prohlášeny za úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže:  
a) jsou splněny všechny podmínky uvedené v části A a nejméně 99,8 % stád skotu je úředně 

prostých enzootické leukózy skotu, nebo  
b) nebyl ve státě nebo jeho části v posledních třech letech potvrzen žádný případ enzootické 

leukózy skotu a výskyt nádorů, u kterých je podezření, že jsou způsobeny virem 
enzootické leukózy skotu, je povinně hlášen a je provedeno šetření o příčině a  

aa) v případě státu byla všechna zvířata starší 24 měsíců v nejméně 10 % stád, vybraných 
namátkově, v předchozích 24 měsících vyšetřena s negativními výsledky v souladu s 
přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS, nebo  

bb) v případě části státu byla všechna zvířata starší 24 měsíců podrobena v předchozích 24 
měsících s negativními výsledky testu, stanovenému v příloze D kapitole II směrnice 
64/432/EHS, nebo  
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c) bylo jakoukoli jinou metodou prokázáno se spolehlivostí 99 %, že bylo nakaženo méně 
než 0,2 % stád.  

  
 F. Stát nebo jeho část si udrží status úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže  
a) všechna zvířata poražená na území státu nebo jeho části jsou podrobena postmortálním 

vyšetřením, při kterých všechny nádory, které by mohly být způsobeny virem enzootické 
leukózy skotu, jsou zaslány k laboratornímu vyšetření,  

b) všechny případy enzootické leukózy skotu jsou hlášeny Komisi,  
c) všechna zvířata, která reagují pozitivně při vyšetření jakýmkoli z testů uvedených v příloze 

D kapitole II směrnice 64/432/EHS, jsou poražena a stáda, z nichž pocházejí, zůstávají 
podrobena omezením až do obnovení jejich statusu v souladu s částí D, a  

d) všechna zvířata starší dvou let jsou jednou v prvních 5 letech po udělení statusu 
vyšetřována podle přílohy D kapitoly II směrnice 64/432/EHS, anebo v téže době podle 
jakéhokoli jiného postupu prokazujícího se spolehlivostí 99 %, že bylo nakaženo méně 
než 0,2 % stád. Nebyl-li v průběhu nejméně pěti let tří let zaznamenán žádný případ 
enzootické leukózy skotu ve státě nebo jeho části v poměru jedno stádo z 10 000, může 
Komise rozhodnout, že běžné sérologické testy mohou být omezeny za předpokladu, že 
veškerý skot starší 12 měsíců v nejméně 1 % stád, vybraných namátkově každý rok, bude 
podroben testu provedenému v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS.  

  
 G. Status stát nebo jeho část úředně prosté enzootické leukózy skotu může být 
Komisí pozastaven, jestliže se šetřením provedeným podle bodu F zjistí významné změny 
situace, pokud se týká enzootické leukózy skotu ve státě nebo jeho části, které byly uznány 
jako úředně prosté enzootické leukózy skotu. Status státu nebo jeho části úředně prosté 
enzootické leukózy skotu může být Komisí obnoven, když jsou splněna kritéria stanovená 
stejným postupem.“.  
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PL ATNÉ ZNĚNÍ  
vybraných ustanovení vyhlášky 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, ve znění pozdějších 
předpisů, v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n :  

 
*** 

 
Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení  

 
§ 4  

 
(K § 6 odst. 8 zákona)  

 
 (1) Lhůta pro podání žádosti o vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete 
činí alespoň a) 2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, jde-li o 
zvíře, u kterého byly provedeny zdravotní zkoušky nezbytné pro vydání veterinárního 
osvědčení. Jejich rozsah určí Státní veterinární správa v souladu se stanovenými povinnými 
preventivními a diagnostickými úkony [§ 44 odst. 1 písm. d) zákona] k předcházení vzniku a 
šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, 
prováděných v příslušném kalendářním roce (dále jen „povinné preventivní a diagnostické 
úkony“), nebo b) 14 dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířete v ostatních 
případech.  
  
 (2) Zdravotní potvrzení obsahuje údaje, které se týkají označení (totožnosti) zvířete, 
jeho zdravotního stavu a nákazové situace v místě původu. Jestliže byly zvířeti podány 
doplňkové látky nebo léčivé přípravky, obsahuje zdravotní potvrzení též údaje rozhodné pro 
posuzování ochranných lhůt.  
  
 (3) Veterinární osvědčení k přemístění zvířete, jehož součástí je zdravotní potvrzení, 
osvědčuje navíc údaje o nákazové situaci v kraji, v němž je místo původu zvířete.  
  
 (4) Vztahuje-li se na osvědčované zvíře povinnost označování a evidence podle 
jiného právního předpisu, uvede se ve veterinárním osvědčení, popřípadě ve zdravotním 
potvrzení identifikační číslo zvířete a registrační číslo hospodářství místa původu nebo 
odeslání a místa určení shodné s ústřední evidencí, popřípadě veterinární schvalovací číslo 
místa původu nebo odeslání a místa určení. Jde-li o přemístění více zvířat, která se označují 
přidělenými identifikačními prostředky, je seznam jejich identifikačních čísel součástí 
veterinárního osvědčení nebo se k němu připojí.  
  
 (5) Chovatel, popřípadě jiná osoba, která přemísťuje zvíře, předá veterinární 
osvědčení vystavené k přemístění zvířete novému chovateli, k němuž je zvíře přemísťováno.  
  
 (6) Vzor veterinárního osvědčení k přemístění zvířete, s výjimkou včel, je uveden v 
příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí veterinárního osvědčení, popřípadě zdravotního 
potvrzení k přemístění koně jsou základní údaje o koni a jeho slovní a grafický popis 
odpovídající požadavkům jiného právního předpisu6). Vzor veterinárního osvědčení k 
přemístění včel mimo území kraje je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
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*** 
 

§ 14  
 

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát  
 

(K § 70 odst. 3 zákona)  
 
 (1) Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti s 
nebezpečnou nákazou, se podává u Ministerstva zemědělství.  
  
 (2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje údaje o žadateli (jméno, popřípadě jména, 
příjmení, trvalý pobyt, pobyt7) nebo bydliště, 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, bylo-li přiděleno, daňové číslo a číslo účtu, jde-li o 
právnickou osobu), registrační číslo hospodářství, nebo jde-li o chovatele včel, registrační 
číslo chovatele včel.  
  
 (3) Žadatel přiloží k žádosti zejména  
  
a) potvrzení krajské veterinární správy o tom, že náklady a ztráty vznikly, popřípadě že 
zvířata byla utracena nebo nutně poražena za okolností, které zakládají nárok na náhradu 
nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy, a  
  
b) 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.  
  
 (4) Jde-li o žádost o náhradu ušlého výdělku nebo ušlého zisku, anebo o náhradu 
zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování, přiloží žadatel doklady o výši ztráty 
na výdělku nebo zisku, anebo o výši vynaložených nákladů na ubytování a stravování.  
 

*** 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.  
 

Veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje  
 
                                   číslo 
                                   platí do ..............  hod. ........ 
 
Chovatel 
 
Adresa/sídlo                        ............................ 
PSČ                                 ............................ 
Telefonní číslo                     ............................ 
Datum narození/IČ                   ............................ 
 
Adresa místa původu nebo odeslání (stanoviště) přemísťovaných včel 
 
PSČ                                 ............................ 
Parcela číslo                       ............................ 
Kraj                                ............................ 
Registrační číslo hospodářství CZ   ............................ 
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Včely - počet 
včelstev                                ............................ 
 
Současný zdravotní stav včelstev 
 
Bez klinických příznaků          ano - ne 
 
Provedená laboratorní vyšetření na 
 
Mor včelího plodu               datum .............    výsledek ............. 
Hniloba včelího plodu         datum .............    výsledek ............. 
Varroáza včel                     datum .............    výsledek ............. 
Nosemová nákaza             datum .............    výsledek ............. 
Roztočíková nákaza včel   datum .............    výsledek ............. 
Tumidóza                           datum .............    výsledek ............. 
 
 
NÁKAZOVÁ SITUACE V MÍSTĚ PŮVODU 
 
Je v pásmu o poloměru 5 km kolem místa odeslání hlášen výskyt nákazy přenosné na včely 
...   ano - ne 
 
Druh nákazy                         ............................ 
 
Účel vydání (přemístění) 
 
Přemístění na stanoviště            ............................ 
Kočování mimo území kraje       ............................ 
jiný účel                                      ............................ 
 
Příjemce 
 
Adresa/sídlo                        ............................ 
PSČ                                     ............................ 
 
Místo určení Jméno/název            ............................ 
Adresa                                          ............................ 
Registrační číslo stanoviště        CZ ......................... 
Parcela číslo                                 ............................ 
 
 
Použité přípravky nebo látky, které mohou nepříznivě ovlivnit produkty 
 
Název                                    ............................ 
Datum poslední aplikace       ............................ 
Ochranná lhůta                      ............................ 
 
Seznam a označení přemísťovaných včel 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
počet příloh ..........            
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NÁKAZOVÁ SITUACE V KRAJI 
 
V .....................  dne ..........  
 
razítko KVS/MěVS SVS a podpis úředního lékaře ..................... 
 
PROHLÁŠENÍ CHOVATELE 
 
Není mi známo podání látek nebo přípravků, jejichž působením by mohly být ovlivněny 
živočišné produkty. 
 
Dne ............................ 
 
podpis chovatele ..................... 
 
*nehodící se škrtněte 
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