C.j. 2009 /1044 / SVS

Narízení Státní veterinární správy
Státní veterinární správa jako orgán príslušný podle § 48 odst. 1 písmo c) zákona c.
166/1999 Sb., o veterinární péci a o zmene nekterých souvisejících zákonu (veterinární
zákon), ve znení pozdejších predpisu, narizuje podle § 54 odst. 2 písmo a) a odst. 3
veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky C. 299/2003 Sb., o opatreních pro
predcházení a zdolávání nákaz a nemocí prenosných ze zvírat na cloveka, ve znení pozdejších
predpisu, a v souladu s narízením Komise (ES) C. 1266/2007 o provádecích predpisech ke
smernici Rady 2000175/ES, co se týce tlumení, sledování, dozoru a omezení presunu
nekterých zvírat vnímavých druhu ve vztahu ke katarální horecce, ve znení pozdejších
predpisu
mimorádná veterinární opatrení:

Clánek I.
Dnem 13. 3. 2009 se chovatelum skotu, ovcí a koz starších 3 mesícu, chovaných jako
hospodárská zvírata narizuje povinné ockování v uzavreném pásmu pro katarální horecku
ovcí, které tvorí celé území CR, za techto podmínek a požadavku:

1) K ockování a preockování musí b}1 použita pouze inaktivovaná vakcína urcená k ockování
proti katarální horecce ovcí vyvolané virem katarální horecky ovcí sérotyp 8 - ZUL V AC® 8
Bovis pro skot a ZUL VAC® 8 Ovis pro ovce a kozy (dále také ••ockovací látka").
2) Opakované ockování zvírat, která byla již proti katarální horecce ovcí ockována, musí být
provedeno nejpozdeji do 30. 4. 2009. U techto zvírat se již další preockování neprovádí.
3) Ockování zvírat, která dosud nebyla proti katarální horecce ovcí ockována, musí být
provedeno nejpozdeji do 30. 4. 2009. Preockování zvírat musí být provedeno ve lhute
stanovené výrobcem ockovací látky. Ockování nove narozených zvírat, která po 30.4. 2009
dosáhnou stárí 3 mesícu, musí bi1 provedeno vždy nejpozdeji do 3 mesícu. které uplynuly od
predcházejícího ockování.
4) Zabezpecit
lékarem.
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4) U mládat narozených od ockovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence techto
mládat po dobu 90 dnu od jejich narození. V prípade premístení techto mládat na jiné
hospodárství infonnovat písemne chovatele - príjemce o skutecno~i, že zvírata pocházejí od
ockovaných matek.
5) V prípade premístení ockova."1ých ZV1Tatna jiné hospodárství informovat chovatele príjemce o skutecnosti, že jsou zvírata ockována ockovací látkou a predat mu písemné údaje o
datu provedeného ockováni a názv-u ockovací látky.

Clánek II.
Soukromým veterinárním lékarum provádejícím povinné ockování a preockování proti
viru katarální horecky ovcí sérotypu 8 se stanoví tyto podmínky a požadavky:

1) Soukromý veterinární lékar obdrží ockovacÍ látku po uzavrení smlouvy o provedeni
odborné veterinární cinnosti s príslušnou KVS. které v souladu s ustanovením § 61 odstavec I
písmo a) veterinárního zákona oznámil zahájení cinnosti. Minimálními obsahovými
náležitostmi této smlouvy musí být pocet odebraných dávek ockovaCÍ látky a balení ockovaCÍ
látky pro jednotlivé druhy zvíra~ pevná cena za ockování, lhuta, ve které soukromý
veterinární lékar musí KVS vrátit nepoužitou ockovaCÍ látku, záruka soukromého
veterinárního lékare za rádné zacházení s ockovací látkou v souladu s ph'ba1ovou informací
výrobce ockovací látky a sankce za nedodržení ustanovení smlouvy.
2) Provést ockování a preockování v souladu s príbalovou informací výrobce ockovací látky.
Ockovaná zvírata musí být v den ockování klinicky zdravá.
3) O provedeném ockování a preockování ucinit záznam do evidence chovatele na
hospodárství s uvedením poctu ockovaných zvírat, identifikacních císel zvíra~ data ockování
a preockování a názvu ockovaCÍ látky.
5) V prípade ockování skotu ucinit zámam do pruvodního listu skotu, kde uvede datum
ockování a preockování a název ockovací látky ve formátu VacBT -datum ockovánÍ.
6) Predložit KVS nejpozdeji do 14 dnu od provedení ockování nebo preockování chovatelem
odsouhlasené a podepsané potvrzení.

Clánek ID.
1) Chovateli, který prijal ockovaná zvírata, se narizuje provést písemný záznam do vlastní
evidence s uvedenÚ11poctu ockovaných zvírat. identifikacních císel zvírat, data ockování a
preockování a názvu ockovací látky.
2) Chovatel - príjemce mládat narozených od ockovaných matek zajistí neprodlené vedení
evidence techto mládat po dobu 90 dnu od jejich narození. V prípade premístení techto
mládat na jiné hospodárství informuje chovatel písemne chovatele - príjemce o skutecnosti,
že zvírata pocházejí od ockovaných matek.

Clánek IV.
Chovatelum ockovaných zvírat se narizuje v prípade úhynu ockovaného zvírete, zmetáni
alnebo zjištení klinických príznaku infekcního onemocnení do 7 dnu po datu ockování zvírat
oznámit neprodlene tuto skutecnost místne príslušné KVS. která provede epizootologické
šetrení s prípadným odberem vzorku pro laboratorní vyšetrení. Podáni uciní písemne nebo
ústne do protokolu anebo v elektronické podobe podepsané zaruceným elektronickým
podpisem ..

Clánek V.
KVS muže na základe písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení
situace povolit výjimku z narízeného povinného ockování v uzavreném pásmu v techto
prípadech:
- jedná se o býky, kterí budou nejpozdeji 31. 12. 2009 poraženi na jatkách,
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-

jedná se o sko~ ovc-e a kozy starší 3 mesícu chovaných jako hospodárská zvírata,
kterí budou nejpozd~ii do 3 mesícu od podání žádosti vyvezeni do tretí zeme,
jedná se o plemenné býky na schválených inseminacních stanicích, jejichž
spenna je urcené k obchodování s jinými clenskými státy nebo k vývozu do
tretích zemí a býcky urcené do odchoven plemenných býku a v odchovnách
plemenných býku.

Clánek VI.

Státní veterinární správa muže na základe písemné žádosti chovatele po posouzení rizik
a vyhodnocení situace povolit výjimku z narízeného povinného ockování v uzavrené pásmu
v ostatních prípadech neuvedených v clánku V.

Clánek

vn.

Toto narízení Státní veterinární správy o mimorádných veterinárních opatrení v souladu
s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení;
za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvešení na úrední desce Ministerstva
zemedelství.

Dnem 12. 3. 2009 se ruší narízení Státní veterinární správy
veterinárních opatreních c.j. 2008/428/SVS ze dne 22.12.2008.

o mimorádných

V Praze dne 5. brezna 2009

~
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Doe. MVDr. Milan M a len a , Ph. D.
ústrední reditel
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