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Informace pro orgány státní správy myslivosti a uživatele honiteb - AMP
Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) jako ústřední orgán státní správy myslivosti
doporučuje orgánům státní správy na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, aby se důkladně seznámily s podmínkami Mimořádných
veterinárních opatření a jejich změnami a informovali v rámci své působnosti a kompetencí
veškeré uživatele honiteb ČR. Současně MZ doporučuje, aby byly při vyplňování Mysl (MZe)
1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře aktualizovány údaje kontaktů na zástupce
uživatelů honiteb z důvodů pružnější informovanosti o Africkém moru prasat, možném
zástřelném a eventuálním čerpání dalších náhrad v rámci nařízených Mimořádných
veterinárních opatření a využitelnosti Policie ČR a ostatních účastníků nehod způsobených
střetem se zvěří.
Prakticky je území ČR rozděleno na Zlínský okres (zamořená oblast), oblast intenzivního
lovu a zbytek republiky. Státní veterinární správa (dále jen SVS) nově uveřejnila na svých
webových stránkách „Úplné znění nařízení AMP 04 ČR 2017-07-20“, „Úplné znění nařízení
AMP 05 Oblast intenzivního odlovu 2017-07-20“ „Nařízení AMP 06 Zlín 2017-07-18“ a
Nařízení AMP 07 Zlín 2017-07-21“ (https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydanasvs/ ).
Zlínský okres – zamořená oblast
Okres je rozdělen na dvě zóny. Vysoce riziková oblast je specifikována Nařízením AMP
06 a je zde zatím lov zakázán. Zbytek okresu je definován Nařízením AMP 07. Zde jsou
uvedeny i podmínky, za kterých je možné lov provádět a definovány zákazy lovu
( https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydana-svs/ ),
-

Uživatelé honiteb a myslivci byli pracovníky Státní veterinární správy proškoleni k lovu
prasat a následné manipulaci s odlovenými kusy. Presentace ze školení je volně
přístupná na https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/ ,

-

V části Zlínského okresu, kde je umožněn lov, je dle úpravy Metodiky kontroly zdraví
zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 vypláceno zástřelné na základě „Žádosti o
proplacení ulovených divokých prasat“ (https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizenivydana-svs/ ) podané na Krajskou veterinární správu. Zástřelné se vyplácí lovci
s aktuální saznou 1 000,-/kus.

Uživatelé honiteb nemusí po dobu platnosti Mimořádných veterinárních opatření žádat
o odlov prasete divokého ani dle § 36 odst. 5, ani podle § 39 zákona o myslivosti. Možnost
lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití zakázaných
způsobů lovu vyplývá přímo z veterinárních opatření.
Oblast intenzivního lovu
- Je vymezena v čl. 1 „nařízení AMP 05 (viz. odkaz https://www.svscr.cz/africky-morprasat-narizeni-vydana-svs/ ),
- je nařízeno využití některých zakázaných způsobů lovu (viz nařízení AMP 05 odkaz
https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydana-svs/ ),
- Zakazuje se přikrmovat prasata divoká vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého.
Povoluje se pouze vnadění s tím, že se najednou na vnadišti nesmí nacházet více než
5 kg krmiva a smí být umístěno jedno vnadiště na 100 ha honitby,
-

Je nově zavedena povinnost odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve,
a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny a plic, vyplnit „Objednávku laboratorního
vyšetření na africký mor prasat“, jejíž vzor je uveden v příloze mimořádných veterinárních
opatření
(https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-apri-lovu/ ) a tuto objednávku předat spolu se vzorkem v místě pro příjem vzorků k
vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní
veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení. Vzorky se odevzdávají i z kusů,
které uživatel honitby prodává do zařízení pro zpracování zvěřiny (výkupu). Ampulky na
krev (barvu) je možné vyzvednout na pracovišti Krajské veterinární správy,

-

Dle úpravy Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 je aktuálně
zavedeno zástřelné ve výši 1 000 Kč. Pro jeho vyplacení je nutné odevzdání vzorků
k vyšetření na Africký mor prasat (viz výše). Vyplněná „Žádost o proplacení ulovených
divokých prasat“ (https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokehoprasete-a-pri-lovu/ ) se následně podá na příslušnou Krajskou veterinární správu.
Zástřelné se vyplácí lovci,

-

Další povinností je předávání všech vedlejších živočišných produktů (např. kůže, kosti,
lebky či vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s živočišnými produkty. Bližší vysvětlení je
uvedeno v dokumentu „Lov zvěře v oblasti s intenzivním odlovem“ bod 5
(https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri-lovu/ ),

-

Uživatelé honiteb nemusí po dobu platnosti Mimořádných veterinárních opatření žádat
o odlov prasete divokého ani dle § 36 odst. 5, ani podle § 39 zákona o myslivosti.
Možnost lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití
zakázaných způsobů lovu vyplývá přímo z veterinárních opatření,

-

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré
vedlejší živočišné produkty vzniklé při zacházení s uloveným kusem prasete divokého
(např. kůže, kosti, lebky, vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými
produkty. Protože se jedná o nařízení v rámci Mimořádného veterinárního opatření,
budou veškeré uznatelné a prokazatelné náhrady spojené se splněním této povinnosti
hrazeny Státní veterinární správou podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon.
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Formulář
na
úhradu
uznatelných
nákladů
je
možné
nalézt
na
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/ozdravovaci-programy-dotace-nahrady/
Případné dotazy je potřebné směrovat na Ministerstvo zemědělství, odbor 17210
(juraj.saksun@mze.cz), který je současně příjemcem žádostí.
Území ČR mimo zamořenou oblast a mimo oblast intenzivního lovu
je nařízeno využití některých zakázaných způsobů lovu (viz nařízení AMP 04),
zakazuje se přikrmovat prasata divoká vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého.
Povoluje se pouze vnadění s tím, že se najednou na vnadišti nesmí nacházet více než
5 kg krmiva a smí být umístěno jedno vnadiště na 100 ha honitby,
-

Uživatelé honiteb nemusí po dobu platnosti Mimořádných veterinárních opatření žádat
o odlov prasete divokého ani dle § 36 odst. 5, ani podle § 39 zákona o myslivosti.
Možnost lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití
zakázaných způsobů lovu vyplývá přímo z veterinárních opatření.

Žádáme, aby s tímto sdělením obecní úřady obcí s rozšířenou působností seznámily
uživatele honiteb ve svém správním obvodu.
Závěrem upozorňujeme, že Státní veterinární správa může svá nařízení průběžně podle
potřeby aktualizovat, a proto je třeba sledovat případně změny na www stránky
https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydana-svs/ . Ministerstvo zemědělství se
vynasnaží v rámci možností o těchto změnách informovat orgány státní správy myslivosti a
širokou mysliveckou veřejnost.

S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
v z. Ing.et Ing. Václav Kroutil
Rozdělovník:
Obdrží:
Krajské úřady – odbory životního prostředí
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností – odbory životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Na vědomí:
Státní veterinární správa
Myslivecká rada ministra
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