Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
Č. j. SVS/2019/096542-A

ROZHODNUTÍ

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS “) jako
správní orgán příslušný podle jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst.
4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s §
15 odst. 1 písm. a), g), h) a § 54 odst. 1 písm. b), d), l), m), odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního
zákona, dále podle § 27 a § 28 vyhlášky 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 (dále jen „vyhláška č. 290/2008 Sb.“),
v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy - herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi)

1) Ohniskem nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) se stanovuje
hospodářství chovatele
Českého rybářského svazu, z. s., Územní svaz města Prahy, Rybářská 3/5, 147 00 Praha Podolí IČ: 00434094 (dále jen „ČRS“),
část hospodářství Vinoř, CZ 11002745, nádrž Cukrovarský rybník, GPS 50°9'4.600"N, 14°35'39.120"E,
v katastrálním území Praha Vinoř 782378.
2)

Chovateli Českého rybářského svazu, z. s., Územní svaz města Prahy se v ohnisku nařizuje
a. Označit ohnisko výstražnou tabulí „Nebezpečná nákaza - vstup zakázán“.
b. Uzávěra hospodářství CZ 11002745 nádrž Cukrovarský rybník v k.ú.: Praha Vinoř 782378 GPS:
50°9'4.600"N, 14°35'39.120"E. Do ohniska nákazy nelze přemisťovat vnímavé druhy ryb ani
jikry. V rámci zabránění šíření nákazy je chovatel povinen zabezpečit, aby osoby pracující v
ohnisku nákazy vstupovali do jiných provozů s chovem vnímavých druhů ryb pouze v nezbytně
nutných případech při dodržení veškerých protinákazových opatření (dezinfekce osob,
ochranné oděvy, obuv). Z ohniska nelze přesouvat vozidla, technologické vybavení, pracovní
nástroje a pomůcky bez zajištění jejich účinné dezinfekce.
c. Vyklidit ohnisko s tím, že zajistí likvidaci všech vnímavých druhů ryb a ostatních druhů ryb v
ohnisku nákazy, a to buď utracením ryb nebo u ryb tržní hmotnosti bez klinických příznaků
nákazy herpesvirózy Koi, jejich slovením, usmrcením na místě a následně pod dozorem MěVS
v Praze SVS použitím k lidské spotřebě zkonzumováním v domácnosti rybáře, nebo dalšímu
zpracování, a to prodejem konečnému spotřebiteli na samostatném prodejním místě, nebo
dodáním do oprávněného zpracovatelského, za podmínek zabraňujících šíření nákazy
nejpozději do dne 31.8.2019. Mezi vnímavé druhy patří kapr obecný (Cyprinus carpio).
Utracení ryb musí být provedeno způsobem, který není v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatel zajistí utracení ryb
odborně způsobilou osobou. V daném případě požádá prostřednictvím MěVS v Praze SVS
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d.
e.
f.
g.
h.

pohotovostní středisko pro mimořádné situace o provedení utracení ryb v dohodnutém termínu
provedení. Dodávky do oprávněného zpracovatelského zařízení musejí být doprovázeny
veterinárním osvědčením.
Zajistit v případě utrácení ryb v ohnisku nákazy neškodné odstranění jejich kadáverů v souladu
s § 40 veterinárního zákona.
Po splnění bodu c provést mechanickou očistu a dezinfekci všech pomůcek, zařízení a
dopravních prostředků dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel.
Po vyklizení ohniska provést závěrečnou ohniskovou dezinfekci rybníka vyschnutím, dále
provést mechanickou očistu především loviště a účinnou dezinfekci.
Rybník ponechat ladem 6 týdnů po vyklizení ohniska, v případě vyklizení rybníků úředně
prohlášených za zamořené v rámci jednoho vyhlášeného ochranného pásma musí proběhnout
jejich synchronizované ponechání ladem po dobu minimálně 3 týdnů.
Rybník nově doplnit rybami z hospodářství s nákazovým statusem kategorie I, II či III pokud jde
o KHV v souladu s vyhláškou č. 290/2008 Sb.

Nařízeným opatřením se dle platného znění veterinárního zákona odnímá odkladný účinek.
Odůvodnění
MěVS v Praze SVS obdržela dne 1.8.2019 od produkčního podniku akvakultury ČRS oznámení o
zvýšeném úhynu kapra obecného na hospodářství Vinoř, CZ 11002745, konkrétně na rybníce
Cukrovarském v k.ú.: Praha Vinoř 782378, GPS: 50°9'4.600"N, 14°35'39.120"E a to úhyn cca 30 ks
kapra obecného kategorie K1 a K2. Vhledem k výsledku šetření na místě byl odebrán úřední vzorek
kapra obecného z výše uvedeného rybníka a byl odvezen do Státního veterinárního ústavu v Praze,
kam byl doručen dne 6.8.2019. S ohledem na povahu rybníka bylo nutné ryby odchytit na udici, což se
chovateli povedlo až 6.8.2019.
MěVS v Praze SVS obdržela dne 8.8.2019 z Národní referenční laboratoře Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství protokol o zkoušce č. 2239/06 se závěrem, že metodou PCR byla potvrzena
přítomnost viru KHV, původce herpesvirózy Koi, ve vzorku z Cukrovarského rybníku.
Dne 2.8.2019 až 6.8.2019 proběhla kontrola účastníka řízení a na základě předložené dokumentace
bylo zjištěno, že na hospodářství CZ 11002745 produkčního podniku akvakultury je chováno celkem
cca. 100 ks kapra obecného kategorie K1 a K2. Na místě bylo zjištěno, že do dne 6.8.2019 uhynulo 30
ks kapra obecného.
Výše zmíněný rybník, tedy rybník Velká Obůrka, produkčního podniku akvakultury CZ 11002745 tímto
splňují definici epizootologické jednotky v souladu s vyhláškou č. 290/2008 Sb.
MěVS v Praze SVS zahájila dne 9.8.2019 správní řízení ve věci nařízení mimořádných veterinárních
opatření z důvodu potvrzení nálezu původce nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi pod č.j.:
SVS/2019/096541-A.
Mezi vnímavé druhy ryb k nákaze herpesviróza Koi patří v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 290/2008
Sb. kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio). V souladu s nařízením Komise (ES) č.1251/2008, kterým
se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění
živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství,
a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů, není známý žádný přenašeč výše zmíněné nebezpečné
nákazy ryb.Správní orgán postupoval v souladu s ustanovenými § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení a přesně a úplně zjistil skutečný stav věci. Za tím účelem si opatřil potřebné doklady
pro vydání rozhodnutí o nařízení mimořádných veterinárních opatření.

Poučení
1) Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ústřední
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veterinární správě Státní veterinární správy MěVS v Praze SVS.
2) Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný
účinek. Toto rozhodnutí je vykonatelné dnem jeho oznámení (doručení).
V Praze dne 09.08.2019

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
v zastoupení
podepsáno elektronicky
Obdrží do vlastních rukou:
Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5
147 00 Praha - Podolí

Rozhodnutí str. 3 z 3

