
 

 

II. 
 

Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne .................................. 2015, 

 
kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy  

a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz  
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 
Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona  
č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., 
zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 5 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 3 
písm. a), c), f) až h) a § 51a odst. 3 zákona: 

 
Čl. I 

 
Vyhláška 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky  

č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 
  
1. V § 1 úvodní části ustanovení, § 2 odst. 1 písm. s), § 4 odst. 1, § 7 písm. b) bodě 1, § 11 

odst. 3, § 18, § 24 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 1 písm. h), § 28 odst. 2 písm. g), § 37 odst. 3 
písm. c) bodě 2, § 42 odst. 1 písm. i), § 42 odst. 3 písm. f), § 43 písm. c), § 60, § 62, příloze 
č. 2 odst. 5, příloze č. 3 úvodní části ustanovení a bodech 1 a 2, příloze č. 7 odst. 2 písm. b) 
úvodní části ustanovení, příloze č. 9 odst. 3 písm. b) bodě 2, odst. 4 písm. b) bodě 2 a odst. 
5 písm. b) bodě 2 a v příloze č. 10 odst. 10 se slova „Evropských společenství“ nahrazují 
slovy „Evropské unie“. 
 

2. V příloze č. 9 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slova „v odstavci 4 písm. a), nebo v odstavci 5 
písm. a),“ zrušují. 
 

 
CELEX: 32005L0094R(01) 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 
 
 
 

Ministr: 
 

 

 



1 

 

III. 
 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární 
influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 

Jedná se o jednoduchou úpravu, jejíž nutnost plyne z opravy směrnice Rady 
2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků 
a o zrušení směrnice 92/40/EHS. 
  
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Návrh vyhlášky je v souladu s veterinárním zákonem a s jeho zmocněním.  

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

nedotýká se mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, včetně Smlouvy  
o Evropské Unii, a je plně slučitelná s právními akty a právem Evropské unie. 

 
Navrhovaná vyhláška souvisí s těmito předpisy: 

 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro 
tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. 

 
Návrh vyhlášky je s uvedeným zákonem a uvedeným předpisem Evropské unie plně 

slučitelný. 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti změny 
 

Oprava dotčeného bodu směrnice upravuje možnost výběru z variant podmínek, které 
musí splňovat násadová vejce, ze kterých pocházejí jednodenní kuřata přesouvaná  
z hospodářství nacházejících se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se mimo 
oblast očkování.  

 
Nově je nutno splnit podmínky vyjmenované v odstavci 3 písm. a) přílohy č. 9 vyhlášky  

č. 36/2007 Sb. To znamená, že násadová vejce, ze kterých pocházejí jednodenní kuřata 
přesouvaná z hospodářství nacházejících se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících 
se mimo oblast očkování musí pocházet z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo 
vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou, před zahájením přepravy 
musí být náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou, musí být 
přepravena přímo do určené líhně a musí být v líhni zpětně dohledatelná. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

 
Hospodářské a finanční dopady  

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na státní rozpočet ani 

na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Dopady na podnikatelské prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na podnikatelské prostředí.  

V praxi však může nastat spíše teoretická situace, která by znamenala náklady pro 
vývozce/obchodníka ve výší cca 20 000 Kč na jedno vyšetřené hejno rodičů jednodenních kuřat.     
Navrhovaná změna stanovuje pravidla přesunů ve vztahu k pásmům, kde se očkuje proti 
aviární influenze. Vakcinace proti aviární influenze v České republice se v souladu 
s vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, neprovádí. Případný výskyt 
aviární influenzy by se v České republice zavedením vakcinace neřešil. Vakcinace by 
přicházela v úvahu jen, pokud by se nákazová situace významně zhoršila a aviární influenza 
by se v chovech opakovaně vyskytovala (jako je tomu např. v Itálii). V současné době je 
dozor nad výskytem nákaz, systém včasného odhalení výskytu aviární influenzy a včasných 
opatření nastaven tak, že tato situace je teoretická. Z uvedených důvodů proto nelze reálně 
předpokládat náklady za vyšetření hejna rodičů jednodenních kuřat.  

Sociální dopady 
 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné 

dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. 
 
Dopady na životní prostředí 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné dopady na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 

diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává.  
 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se u předloženého 

návrhu neočekávají.  
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná opravu vyhlášky vynucenou opravou směrnice Rady 
2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků 
a o zrušení směrnice 92/40/EHS, nebyly k návrhu zpracovány obecné zásady pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  
 
 
II. Zvláštní část 
 
K článku I 
K bodu 1 
 

Znění vyhlášky se přizpůsobuje podmínkám souvisejících s přijetím Lisabonské 
smlouvy a odkazy na předpisy „Evropských společenství“ se nahrazují odkazy na předpisy 
„Evropské unie“. 
 
K bodu 2 
 

Na základě opravy Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005  
o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS 
se ustanovení upravuje v tom smyslu, že je nutno splnit podmínky vyjmenované v odstavci 5 
písm. a) přílohy č. 9.  

 
K článku II 
 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje, s ohledem na předpokládanou délku 
legislativního procesu, dnem 1. ledna 2016. 
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IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ  

vybraných ustanovení vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární 
influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, 
s  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 :  

 

ČÁST PRVNÍ 
 

OPATŘENÍ PRO TLUMENÍ AVIÁRNÍ INFLUENZY 
 

HLAVA I 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství Evropské 
unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství Evropské 
unie2) (dále jen "předpisy Evropských společenství Evropské unie ") stanoví  
a) podrobnosti, způsob a lhůty ohlašování aviární influenzy,  
b) opatření k zdolání a zabránění šíření (dále jen "tlumení") aviární influenzy a veterinární 

požadavky na ochranu zvířat před touto nákazou,  
c) způsob, rozsah a veterinární podmínky očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného 

v zajetí proti aviární influenze a pravidla jeho provádění,  
d) hlediska pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu aviární influenzy (dále 

jen "pohotovostní plán"),  
e) požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře 

pro aviární influenzu.  
  

§ 2 
 

Vymezení pojmů 
 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí  
a) aviární influenzou jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 1 přílohy č. 1 k této 

vyhlášce,  
b) vysoce patogenní aviární influenzou (dále jen "HPAI") jakákoli z infekcí influenzy 

popsaných v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
c) nízkopatogenní aviární influenzou (dále jen "LPAI") jakákoli z infekcí influenzy popsaných 

v bodě 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
d) drůbeží všichni ptáci, kteří jsou chováni nebo drženi v zajetí pro produkci masa, 

konzumních vajec nebo jiných produktů, pro doplnění stavů lovného ptactva (dále jen 
"zazvěření") nebo pro účely šlechtitelských programů produkce těchto druhů ptáků,  

e) jiným ptactvem chovaným v zajetí veškeré ptactvo jiné než drůbež, které je chováno pro 
jiné účely než účely uvedené pod písmenem d), včetně ptactva chovaného za účelem 
přehlídek, výstav, závodů, soutěží, plemenného chovu nebo prodeje,  

f) volně žijícím ptactvem ptactvo, které není chováno v žádném hospodářství ve smyslu 
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odstavce 2,  
g) úředně registrovanými vzácnými plemeny drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 

veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které bylo zařazeno do Národního 
programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu 
a zemědělství3) a uvedeno v pohotovostním plánu podle § 58,  

h) komerčním drůbežářským hospodářstvím hospodářství, v němž je drůbež chována 
pro účely podnikání,  

i) nekomerčním hospodářstvím hospodářství, v němž chovatel chová drůbež nebo jiné 
ptactvo chované v zajetí pro vlastní spotřebu nebo užití, anebo jako zvířata v zájmovém 
chovu,  

j) úsekem chovu drůbeže nebo úsekem chovu jiného ptactva chovaného v zajetí jedno nebo 
více hospodářství, jež spadají pod společný systém řízení biologické bezpečnosti 
a v nichž je drženo hejno drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se stejným 
nákazovým statusem, pokud jde o aviární influenzu, podrobené odpovídajícímu dozoru, 
opatřením pro tlumení nákazy a opatřením biologické bezpečnosti,  

k) produkční jednotkou jednotka v hospodářství, u níž se úřední veterinární lékař ujistil, že je 
zcela nezávislá na jakékoli jiné jednotce v témž hospodářství, pokud jde o její umístění 
a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které jsou v ní 
chovány,  

l) hejnem veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v jedné produkční jednotce,  
m) jednodenními kuřaty všechna drůbež mladší 72 hodin, dosud nekrmená, a kachny 

pižmové (Cairina moschata) nebo jejich kříženci, mladší 72 hodin, krmení nebo nekrmení,  
n) násadovými vejci vejce určená k líhnutí,  
o) drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením z nákazy jakákoli drůbež 

nebo jiné ptactvo chované v zajetí s klinickými příznaky nebo postmortálními lézemi 
či reakcemi na laboratorní testy, které jsou takové, že nelze vyloučit přítomnost aviární 
influenzy,  

p) savcem zvíře třídy Mammalia,  
q) úředním dozorem pečlivé sledování nákazového statusu drůbeže nebo jiného ptactva 

chovaného v zajetí nebo savců v hospodářství s ohledem na aviární influenzu, prováděné 
v rámci státního veterinárního dozoru,  

r) úředním dohledem činnosti vykonávané v rámci státního veterinárního dozoru za účelem 
ověření, zda jsou dodržovány nebo byly dodrženy požadavky podle této vyhlášky 
a veškeré pokyny orgánů vykonávajících státní veterinární dozor ohledně způsobu plnění 
těchto požadavků,  

s) neškodným odstraněním shromažďování (sběr), přeprava (svoz), uskladnění, zpracování 
a využití nebo zneškodnění vedlejších živočišných produktů a manipulace s nimi 
v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie4),  

t) kadávery drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které uhynuly nebo byly utraceny 
a jsou tedy nevhodné pro lidskou spotřebu, anebo jejich části,  

u) kontaktním hospodářstvím hospodářství, do něhož se mohla dostat nebo být zavlečena 
aviární influenza v důsledku jeho polohy, pohybu osob, drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí, dopravních prostředků, anebo jakýmkoli jiným způsobem,  

v) předpokládaným ohniskem hospodářství, v němž má příslušný orgán podezření na výskyt 
aviární influenzy,  

w) primárním ohniskem ohnisko, které nesouvisí z epizootologického hlediska s předchozím 
ohniskem ve stejném kraji (§ 3 odst. 4 zákona) nebo první ohnisko v jiném kraji,  

x) bankou očkovacích látek Evropské unie (dále jen "Unie") vhodné zařízení zřízené 
a určené orgány Unie pro skladování zásob očkovacích látek Unie,  

y) strategií odlišení infikovaného zvířete od očkovaného zvířete (dále jen "DIVA") strategie 
očkování, která umožňuje rozlišování mezi očkovanými infikovanými a očkovanými 
neinfikovanými zvířaty pomocí diagnostického testu k detekci protilátek vyvolaných volně 
se vyskytujícím virem a využití neočkovaných, kontrolních indikátorových ptáků,  

z) opatřeními biologické bezpečnosti vhodná a proveditelná opatření ke snížení rizika 
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přenosu aviární influenzy z volně žijícího ptactva na drůbež a jiné ptactvo chované 
v zajetí, spočívající zejména v zabránění přímému či nepřímému kontaktu volně žijícího 
ptactva, především vodního, na jedné straně a drůbeže a jiného ptactva chovaného 
v zajetí na straně druhé, a oddělení domácích kachen a hus od jiné drůbeže.  

  
(2) Kde se v této vyhlášce hovoří o hospodářství, rozumí se tím pro účely této 

vyhlášky jakékoli zemědělské nebo jiné zařízení, včetně líhní, cirkusů, zoologických zahrad, 
obchodů se zvířaty v zájmovém chovu, ptačích trhů a voliér, kde je chována nebo držena 
drůbež či jiné ptactvo chované v zajetí, s výjimkou jatek, dopravních prostředků, 
karanténních zařízení a středisek, pohraničních veterinárních stanic a laboratoří, kterým dal 
příslušný orgán oprávnění k manipulaci s virem aviární influenzy.  
  

 
Hlášení podezření z výskytu aviární influenzy nebo výskytu této nákazy 

 
§ 4 

 
 (1) Státní veterinární správa oznámí způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této 
vyhlášce Evropské komisi (dále jen "Komise") a členským státům Unie (dále jen "členský 
stát") i výskyt aviární influenzy, který byl potvrzen na jatkách, v dopravním prostředku, 
na pohraniční veterinární stanici, na jiném místě na hranicích Evropských společenství 
Evropské unie nebo v karanténním středisku provozovaném v souladu se zvláštními 
právními předpisy5).  
  (2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních 
předpisů6) o hlášení výskytu ohnisek některých nákaz.  
  (3) Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích úředního dozoru 
prováděného v souvislosti s virem aviární influenzy u savců.  
  

§ 7 
 

 Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik a s ohledem na přijatá 
opatření biologické bezpečnosti a místo určení, na které mají být drůbež, jiné ptactvo 
chované v zajetí nebo jejich produkty přemístěny, povolit odchylky z opatření uvedených 
v § 6 odst. 1 písm. c), a to z opatření uvedených  
a) v bodech 3 až 5;  
b) v bodě 6, mají-li být vejce zaslána za podmínek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce  

1. přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských 
společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena 
v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8), nebo  

2. za účelem jejich neškodného odstranění;  
c) v bodě 8, jde-li o případ, kdy je jiné ptactvo chované v zajetí drženo v nekomerčním 

hospodářství.  
  

§ 11 
 
 (1) Krajská veterinární správa může povolit odchylky z opatření uvedených v § 10 
odst. 1 písm. a) větě první, jestliže byl výskyt HPAI potvrzen v nekomerčním hospodářství, 
cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, 
anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro 
vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo 
úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.  
  
 (2) Povolí-li krajská veterinární správa odchylky podle odstavce 1, zajistí, aby drůbež 
nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylky týkají,  
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a) byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li 
toproveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny 
na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží 
nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená 
opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;  

b) byly podrobeny dalšímu úřednímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou 
a nebyly přemísťovány, dokud nebude laboratorními testy prokázáno, že již nepředstavují 
významné riziko dalšího rozšíření HPAI;  

c) nebyly přemísťovány z hospodářství původu s výjimkou přepravy za účelem porážky nebo 
přepravy do jiného hospodářství, které se nachází  

1. v České republice, a to v souladu s pokyny krajské veterinární správy,  
2. v jiném členském státě, jestliže tento stát určení vyslovil s přepravou souhlas.  

(3) Krajská veterinární správa může povolit také odchylky z opatření uvedených 
v § 10 odst. 1 písm. e), jde-li o vejce, která mají být zaslána za podmínek stanovených 
v příloze č. 3 k této vyhlášce přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle 
předpisů Evropských společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde 
budou ošetřena v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8).  

 
§ 18 

 
Zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy 

z hospodářství 
 

 Krajská veterinární správa zajistí, aby použitá podestýlka, hnůj nebo kejda 
z hospodářství v ochranném pásmu nebyly bez jejího souhlasu přemísťovány nebo 
rozmetány. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však mohou být 
přepravovány hnůj nebo kejda do určeného podniku za účelem jejich ošetření nebo 
dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropských 
společenství Evropské unie4) zničit případné přítomné viry aviární influenzy.  
  

§ 24 
 

Přímá přeprava násadových a konzumních vajec 
 
 (1) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu 
násadových vajec, a to buď z kteréhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném 
pásmu a určené krajskou veterinární správou (dále jen "určená líheň"), anebo z hospodářství 
nacházejícího se v ochranném pásmu do kterékoli určené líhně, za těchto podmínek:  
a) prarodičovská a rodičovská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena 

v souladu s diagnostickou příručkou a v příslušných hospodářstvích není podezření 
z výskytu aviární influenzy,  

b) násadová vejce a jejich obaly byly před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna 
možnost jejich zpětného dohledání,  

c) násadová vejce jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním 
veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,  

d) v určené líhni jsou podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatňována vhodná 
opatření biologické bezpečnosti.  

  
 (2) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu vajec  
a) do balírny určené krajskou veterinární správou (dále jen "určená balírna"), jsou-li tato 

vejce balena do obalů určených k jednorázovému použití a jsou-li podle pokynů úředního 
veterinárního lékaře uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti,  

b) přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských 
společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena 
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v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8), nebo  
c) za účelem jejich neškodného odstranění.  

 
Oddíl 4 

 
Opatření v pásmu dozoru 

 
§ 28 

 
 (1) Krajská veterinární správa nařídí, aby byla v pásmu dozoru uplatňována tato 
opatření:  
a) pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství, a to co nejdříve;  
b) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec 

v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy, která zajistí, aby byla uplatněna 
vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento 
zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční 
a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;  

c) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, 
jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo 
dozoru;  

d) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující 
do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;  

e) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných 
k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy 
a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být 
kontaminovány, v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;  

f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců 
do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto 
omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných 
prostorů v hospodářství, v nichž nemají  
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí 

v tomto hospodářství,  
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo 

chované v zajetí chovány;  
g) neprodlené oznámení každé zvýšené nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného 

poklesu produktivity v hospodářství krajské veterinární správě, která provede vhodná 
šetření v souladu s diagnostickou příručkou;  

h) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu 
krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však 
může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného 
podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření 
s cílem v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie4) zničit případné 
přítomné viry aviární influenzy;  

i) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí;  

j) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.  
  
 (2) Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. c) 
přímou přepravu  
a) jatečné drůbeže na určené jatky za účelem její okamžité porážky, jsou-li splněny 

podmínky uvedené v § 21 odst. 1 písm. a), b) a d),  
b) jatečné drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru na určené 

jatky uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následnou přepravu 
drůbežího masa získaného z této drůbeže,  
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c) kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná 
jiná drůbež. V tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou 
vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,  

d) jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto 
hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, 
v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou 
v hospodářství určení nejméně 21 dní, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla 
z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné 
pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které 
byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky 
bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec 
s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn 
drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,  

e) násadových vajec do určené líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto 
pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna 
možnost jejich zpětného dohledání,  

f) konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených 
k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře 
uplatněna opatření biologické bezpečnosti,  

g) vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských 
společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena 
v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8),  

h) vajec za účelem jejich neškodného odstranění.  
 

Díl 2 
 

Opatření při potvrzení výskytu LPAI 
 

Oddíl 1 
 

Opatření v hospodářstvích, samostatných produkčních jednotkách a kontaktních 
hospodářstvích 

 
Hospodářství 

 
§ 37 

 
 (1) V případě potvrzení výskytu LPAI krajská veterinární správa na základě 
posouzení rizik a se zřetelem ke kritériím uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce  
a) nařídí uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) bodech 1, 2, 3, 5, 7 a 8, a dále, 

aby  
1. bylo provedeno pod úředním dohledem utracení nebo poražení veškeré drůbeže 

v hospodářství a veškerého jiného ptactva chovaného v zajetí náležejících k druhům, 
u nichž byl potvrzen výskyt LPAI (dále jen "depopulace"), a to takovým způsobem, aby 
se zabránilo rozšíření aviární influenzy. Depopulace může být rozšířena i na jiné 
ptactvo chované v zajetí, a to na základě posouzení rizik, která tito ptáci představují 
pro další rozšíření nákazy, jakož i na jiná hospodářství, která mohou být na základě 
epizootologického šetření podle § 5 považována za kontaktní hospodářství. Před 
depopulací musí být zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného 
vzajetí do hospodářství nebo z hospodářství bez souhlasu krajské veterinární správy,  

2. byly pod úředním dohledem neškodně odstraněny kadávery a násadová vejce 
z hospodářství;  

 b) stanoví v souladu se zvláštními právními předpisy11) způsob provedení depopulace, 
zejména zda se drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí co nejdříve utratí, anebo porazí 
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na určených jatkách. Provádí-li se depopulace formou porážky na určených jatkách, 
drůbež  
1. je podrobena dalšímu úřednímu dozoru a testování,  
2. může být přemístěna z hospodářství na určené jatky teprve tehdy, až je krajská 

veterinární správa přesvědčena o tom, že riziko dalšího šíření LPAI je minimální, 
a to zejména s ohledem na výsledky šetření a laboratorních testů, zaměřených 
na určení rozsahu vylučování viru drůbeží a prováděných v souladu s diagnostickou 
příručkou.  

 (2) Porážka na určených jatkách podle odstavce 1 písm. b) může proběhnout pouze 
za předpokladu, že  
a) drůbež je zaslána z hospodářství přímo na určené jatky,  
b) každá zásilka je před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod 

jeho dohledem,  
c) každá zásilka zůstane zaplombovaná po celou dobu přepravy na určené jatky,  
d) další opatření biologické bezpečnosti stanovená krajskou veterinární správou jsou 

dodržována,  
e) úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován a souhlasí s přijetím 

drůbeže,  
f) dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, jakož i materiálů a látek, 

které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně vyčištěny a dezinfikovány v souladu 
s jedním nebo několika postupy podle § 46,  

g) vedlejší produkty takové drůbeže na jatkách jsou neškodně odstraněny.  
  (3) Krajská veterinární správa nařídí dále tato opatření:  
 a) násadová vejce sebraná v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným 

zavlečením LPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v této vyhlášce 
se podle možnosti dohledají a vylíhnutí proběhne pod úředním dohledem;  

 b) drůbež již vylíhnutá z vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby uvedené pod 
písmenem a) se podle možnosti podrobí úřednímu dozoru a provedou se šetření 
v souladu s diagnostickou příručkou;  

 c) vejce nacházející se v hospodářství a dále produkovaná v hospodářství před depopulací 
jsou přepravena, pokud je minimalizováno riziko šíření LPAI,  
1. do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití 

a jsou-li uplatněna podle pokynů úředního veterinárního lékaře všechna opatření 
biologické bezpečnosti,  

2. do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských 
společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena 
v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8), nebo  

3. za účelem jejich neškodného odstranění;  
d) veškerý materiál nebo látky, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu 

nebo několika postupům podle § 46;  
e) hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu 

nebo několika postupům podle § 46;  
f) budovy používané po depopulaci k chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, 

zařízení, která by mohla být kontaminována, a dopravní prostředky používané k přepravě 
kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, 
které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně podrobeny jednomu nebo několika 
postupům podle § 46;  
  

g) zákaz vstupu domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu 
krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají 
přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají  
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, jež se nacházejí 

v tomto hospodářství,  
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, ve kterých jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo 
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chované v zajetí chovány.  
  (4) V případě primárního ohniska LPAI musí být izolát viru podroben laboratorním 
testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru a co nejdříve 
předán referenční laboratoři Unie [§ 49 odst. 1 písm. c)].  
  (5) Státní veterinární správa informuje neprodleně Komisi o přijetí opatření uvedených 
v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2.  
  

§ 42 
 
 (1) Krajská veterinární správa zajistí, aby v dalším pásmu s omezením byla 
uplatňována tato opatření:  
a) neprodlené pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství;  
b) provedení laboratorních testů v souladu s diagnostickou příručkou v komerčních 

drůbežářských hospodářstvích v okruhu nejméně jednoho kilometru kolem hospodářství;  
c) zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, 

jednodenních kuřat a vajec v dalším pásmu s omezením nebo do tohoto pásma bez 
souhlasu krajské veterinární správy a stanovení dalších kontrolních opatření, která 
považuje krajská veterinární správa za vhodná. Tento zákaz se však nevztahuje na 
tranzitní přepravu přes další pásmo s omezením při přepravě v silniční a železniční 
dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;  

d) zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, 
jednodenních kuřat a vajec z dalšího pásma s omezením;  

e) neškodné odstranění kadáverů;  
f) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující 

do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;  
g) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných 

k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, 
jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, 
v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;  

h) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců 
do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto 
omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných 
prostorů v hospodářství, v nichž nemají  
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí 

v tomto hospodářství,  
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo 

chované v zajetí chovány;  
i) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu 

krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však 
může být hnůj přepravován z hospodářství nacházejícího se v dalším pásmu s omezením 
do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné 
ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie4) zničit 
případné přítomné viry aviární influenzy;  

j) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí bez souhlasu krajské veterinární správy;  
  
k) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.  

  (2) Krajská veterinární správa může vedle opatření uvedených v odstavci 1 zavést 
na základě posouzení rizik i další opatření.  
  (3) Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. d) 
přímou přepravu  
a) jatečné drůbeže na jatky v České republice,  
b) drůbeže do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, 

v němž se nenachází žádná jiná drůbež. Drůbež zůstane na tomto místě 21 dní 
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a v hospodářství musí být od přijetí drůbeže vykonáván úřední dozor,  
c) jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto 

hospodářství, pokud tato kuřata zůstanou na tomto místě 21 dní a v hospodářství je od 
jejich přijetí vykonáván úřední dozor, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla 
z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo dalšího pásma 
s omezením, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které byla kuřata 
odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným 
pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli 
jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v dalším 
pásmu s omezením, která mají proto odlišný nákazový status,  

d) násadových vajec do určené líhně. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy 
dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,  

e) konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených 
k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře 
uplatněna opatření biologické bezpečnosti,  

f) vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských 
společenství Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena 
v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie8),  

g) vajec za účelem jejich neškodného odstranění.  
 

§ 43 
 

Doba trvání opatření 
 

 Opatření přijatá podle tohoto oddílu musí být uplatňována  
a) po dobu nejméně 21 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného 

hospodářství v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46 a dokud krajská 
veterinární správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených 
v dalším pásmu s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě 
posouzení rizik, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné,  

b) po dobu nejméně 42 dní ode dne potvrzení výskytu LPAI a dokud krajská veterinární 
správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených v dalším pásmu 
s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě posouzení rizik, 
že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné, nebo  

c) po jakoukoli jinou dobu a za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství 
Evropské unie.  

  
§ 60 

 
 Povoluje-li krajská veterinární správa v souladu s právem Evropských společenství 
Evropské unie odchylky z opatření pro tlumení aviární influenzy, činí tak v rámci svého 
rozhodnutí o nařízení, popřípadě změně mimořádných veterinárních opatření k zdolání 
uvedené nákazy a ochraně před jejím šířením § 49 odst. 1 písm. c), popřípadě písm. d) 
zákona.  
  

§ 62 
 
 Provádí-li Komise svými odborníky kontroly na místě v České republice v zájmu 
zajištění jednotného používání právních předpisů Evropských společenství Evropské unie, 
které se týkají tlumení aviární influenzy, poskytuje jim Státní veterinární správa potřebnou 
součinnost k plnění jejich povinností. Bližší pravidla postupu v rámci této součinnosti jsou 
stanovena předpisy Evropských společenství Evropské unie13).  
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 36/2007 Sb. 
 

Hlášení nákazy a dalších epizootologických informací, které jsou povinny podávat 
členské státy (§ 4 odst. 1) 

 
 (1) Do 24 hodin od potvrzení primárního ohniska nebo zjištění výskytu aviární 
influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku oznámí Státní veterinární správa 
postupem stanoveným orgány Unie tyto údaje:  
a) datum oznámení,  
b) hodinu oznámení,  
c) název státu,  
d) název nákazy,  
e) počet ohnisek nebo pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním 

prostředku,  
f) datum prvního podezření z nákazy,  
g) datum potvrzení nákazy,  
h) metody použité k potvrzení nákazy,  
i) zda byla nákaza potvrzena v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku,  
j) zeměpisnou polohu ohniska nebo pozitivního nálezu aviární influenzy na jatkách nebo 

v dopravním prostředku,  
k) použitá opatření pro tlumení nákazy.  
  (2) V případě pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním 
prostředku poskytne Státní veterinární správa vedle údajů stanovených v odstavci 1 ještě 
tyto informace:  
a) odhadovaný počet vnímavé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách 

nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,  
b) odhadovaný počet uhynulých kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 

na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,  
c) zjištěnou nemocnost a odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného 

v zajetí, u nichž byla potvrzena aviární influenza, pro každou kategorii drůbeže nebo 
jiného ptactva chovaného v zajetí,  

d) odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, utracených nebo 
poražených na jatkách nebo v dopravním prostředku,  

e) odhadovaný počet neškodně odstraněné drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,  
f) v případě jatek vzdálenost od nejbližšího komerčního hospodářství s drůbeží nebo jiným 

ptactvem chovaným v zajetí,  
g) polohu hospodářství původu nakažené drůbeže nebo kadáverů.  
  (3) V případě sekundárních ohnisek musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
poskytnuty ve lhůtě stanovené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních 
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  (4) Státní veterinární správa zajistí, aby po poskytnutí informací v souladu s odstavci 
1, 2 a 3 a v souvislosti s ohniskem nebo pozitivním nálezem aviární influenzy na jatkách 
nebo v dopravním prostředku následovala co nejdříve písemná zpráva určená Komisi 
a ostatním členským státům, která bude obsahovat zejména tyto informace:  
a) datum utracení nebo porážky drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 

v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku a datum neškodného odstranění 
jejich kadáverů,  

b) veškeré informace související s možným, anebo – je-li potvrzen – skutečným původem 
aviární influenzy,  

c) informace o zavedeném kontrolním systému, který má zajistit účinné provádění opatření 
pro kontrolu pohybu zvířat,  

d) v případě zjištění aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku genetický typ 
viru, který způsobil nákazu,  
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e) byla-li utracena nebo poražena drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních 
hospodářstvích nebo v hospodářstvích, v nichž se nachází drůbež nebo jiné ptactvo 
chované v zajetí s podezřením na nákazu virem aviární influenzy, informace o  

1. datu utracení nebo porážky a odhadovaném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí každé kategorie, které byly utraceny nebo poraženy v každém 
hospodářství,  

2. epizootologické vazbě mezi zdrojem nákazy a každým kontaktním hospodářstvím 
nebo o jiných důvodech, které vedly k podezření na přítomnost aviární influenzy,  

3. nebyla-li drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích 
utracena nebo poražena, také informace o důvodech, které vedly k rozhodnutí 
neprovádět utracení či porážku.  

 (5) V případě potvrzení aviární influenzy u živé drůbeže, jiného ptactva chovaného 
v zajetí nebo u drůbežářských produktů, které byly dovezeny nebo se dostaly na hranice 
Evropských společenství Evropské unie, na pohraniční veterinární stanici nebo 
do karanténního střediska provozovaného v souladu s právními předpisy o dovozu zvířat 
a jeho veterinární kontrole, musí Státní veterinární správa neprodleně oznámit toto potvrzení 
Komisi a podat jí zprávu o přijatých opatřeních.  
 (6) Komise a ostatní členské státy musí být do 24 hodin informovány, pokud bylo 
na základě jakéhokoli dozoru zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví.  

 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 36/2007 Sb. 
 

Povolení k přepravě vajec z hospodářství v souladu s § 7 písm. b) a § 11 odst. 3 
 
 Krajská veterinární správa může povolit přepravu vajec z hospodářství podle 
ustanovení § 7 písm. b) a § 11 odst. 3 této vyhlášky do podniku určeného k výrobě 
vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství Evropské unie, jsou-li dodrženy 
tyto podmínky:  

1. vejce mohou opustit hospodářství původu pouze tehdy, když jsou zaslána přímo 
z hospodářství s podezřením na nákazu do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků 
podle předpisů Evropských společenství Evropské unie. Každá zásilka musí být před 
odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem a musí 
zůstat zaplombovaná během přepravy do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků 
podle předpisů Evropských společenství Evropské unie,  

2. úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství původu vajec oznámí úmysl zaslat vejce 
do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství 
Evropské unie krajské veterinární správě příslušné pro místo určení,  

3. krajská veterinární správa uvedená v bodě 2 zajistí, aby  
a) vejce uvedená v bodě 1 zůstala oddělena od ostatních vajec od okamžiku doručení 

přepravené zásilky až do jejich zpracování,  
b) skořápky těchto vajec byly neškodně odstraněny,  
c) obalové materiály použité na vejce byly buď zlikvidovány, anebo vyčištěny a dezinfikovány 

takovým způsobem, aby došlo ke zničení všech virů aviární influenzy,  
d) vejce uvedená v bodě 1 byla přepravována ve vyčištěných a dezinfikovaných dopravních 

prostředcích. Opatření biologické bezpečnosti se použijí na personál, zařízení a dopravní 
prostředky podílející se na přepravě vajec.  
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 36/2007 Sb. 
 

Referenční laboratoř Unie pro aviární influenzu 
 

[§ 49 odst. 1 písm. c)] 
 

 (1) Referenční laboratoří Unie pro aviární influenzu je Veterinary Laboratories Agency 
(VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Spojené království.  
  (2) Referenční laboratoř Unie pro aviární influenzu plní tyto funkce a úkoly:  

 a) koordinuje za konzultace Komise metody používané členskými státy pro diagnózu aviární 
influenzy, zejména  
1. typizaci, uchovávání a dodávání kmenů aviární influenzy pro sérologické testy a přípravu 

antiséra,  
2. dodávání standardních sér a dalších referenčních činidel národním referenčním 

laboratořím za účelem standardizace testů a činidel užívaných v jednotlivých členských 
státech,  

3. vytvoření a uchovávání sbírky kmenů a izolátů viru aviární influenzy,  
4. organizaci pravidelných srovnávacích testů diagnostických postupů v rámci Unie,  
5. shromažďování a porovnávání údajů a informací týkajících se používaných diagnostických 

metod a výsledků testů prováděných v rámci Unie,  
6. charakterizaci izolátů viru aviární influenzy pomocí nejmodernějších dostupných metod 

s cílem lépe porozumět epizootii aviární influenzy a proniknout do podstaty epizootie viru 
a vzniku vysoce patogenních a potenciálně patogenních kmenů,  

7. sledování vývoje situace v oblasti dozoru, epizootie a prevence aviární influenzy na celém 
světě,  

8. evidenci odborných posudků týkajících se viru aviární influenzy a jiných příslušných virů 
za účelem umožnění rychlé diferenciální diagnostiky,  

9. získávání poznatků o přípravě a použití produktů veterinární imunologie užívaných 
k tlumení aviární influenzy;  

b) aktivně napomáhá určování ohnisek v členských státech tím, že přijímá izoláty viru ptačího 
původu za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace a epizootologického výzkumu, 
a získává izoláty viru z primárních ohnisek, které jí mají dodávat třetí země, z nichž je 
povolen dovoz živé drůbeže a drůbežího masa do členských států na základě příslušných 
právních předpisů Evropských společenství Evropské unie. Po obdržení izolátů viru 
provede referenční laboratoř Unie zejména  
1. analýzu sekvencí nukleotidů a určí tak sekvence aminokyselin odečtených v restrikčním 

místě molekuly hemaglutininu,  
2. stanovení indexu intravenózní patogenity (IVPI),  
3. antigenní typizaci,  
4. fylogenetickou analýzu přispívající k epizootologickému šetření;  

c) podporuje odbornou přípravu a rekvalifikaci odborníků na laboratorní diagnostiku s cílem 
postupně harmonizovat diagnostické techniky v rámci Unie;  

d) připravuje program a pracovní dokumenty pro výroční schůze národních referenčních 
laboratoří;  

e) napomáhá prostřednictvím dodávání antigenů v rámci programu a schválených testovacích 
postupů při provádění průzkumů zaměřených na aviární influenzu u drůbeže a volně žijícího 
ptactva, které mají provádět členské státy, a při přípravě souhrnné zprávy o výsledcích 
průzkumu;  
  
f) průběžně sleduje možnost přenosu virů aviární influenzy na člověka a spolupracuje 

s mezinárodně uznávanými laboratořemi pro chřipku lidí;  
  
g) vypracovává za konzultace Komise krizový a pohotovostní plán, který obsahuje 

ustanovení o spolupráci s referenční laboratoří pro aviární influenzu Mezinárodního úřadu 
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pro nákazy zvířat (OIE) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), popřípadě 
i o spolupráci s jinými mezinárodně uznávanými laboratořemi v rámci Unie.  

 
 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 36/2007 Sb. 
 

Požadavky týkající se pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 
a drůbežích produktů, uplatňované v souvislosti s nouzovým očkováním  

 
[§ 54 písm. b)] 

 
(1) Opatření pro kontrolu pohybu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, 

očkovaných podle § 54 této vyhlášky, a jejich produktů se použijí tak, jak se stanoví 
v odstavcích 3 až 8 této přílohy v souladu s diagnostickou příručkou.  
 (2) Na jakékoli dopravní prostředky a vybavení používané pro přepravu živé drůbeže 
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec nebo drůbežího masa ve smyslu této přílohy 
se uplatní jednorázově nebo opakovaně postupy pro čištění, dezinfekci nebo ošetření 
uvedené v § 46 této vyhlášky, a to neprodleně po jejich použití.  
 (3) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 
a vajec v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:  
a) násadová vejce:  

1. pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno 
s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,  

2. byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou 
veterinární správou,  

3. jsou přepravena přímo do určené líhně,  
4. jsou v líhni zpětně dohledatelná;  

b) vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno 
s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou a jsou přepravena do:  
1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití 

a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou 
veterinární správou, nebo  

2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství 
Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu 
s předpisy Evropských společenství Evropské unie;  

c) jednodenní kuřata:  
1. pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám, které jsou stanoveny pod 

písmenem a),  
2. jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je 

chována v hospodářství;  
d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:  

1. byly očkovány proti aviární influenze, je-li to stanoveno v plánu očkování,  
2. byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,  
3. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je 

chována v hospodářství;  
e) jatečná drůbež:  

1. byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou 
příručkou,  

2. je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.  
  (4) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 
a vajec z hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování do hospodářství 
nacházejících se v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:  
a) násadová vejce:  

1. jsou přepravena přímo do určené líhně,  
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2. jsou v líhni zpětně dohledatelná;  
b) vejce jsou přepravena do:  

1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití 
a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou 
veterinární správou, nebo  

2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství 
Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu 
s předpisy Evropských společenství Evropské unie;  

c) jednodenní kuřata jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná 
drůbež, která je chována v hospodářství;  

d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:  
1. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je 

chována v hospodářství,  
2. jsou očkovány proti aviární influenze v hospodářství určení, je-li to stanoveno v plánu 

očkování;  
e) jatečná drůbež je odeslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.  
 (5) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 
a vajec z hospodářství nacházejícího se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se 
mimo oblast očkování se uplatňují tyto požadavky:  
a) násadová vejce:  

1. pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno 
s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,  

2. byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou 
veterinární správou,  

3. jsou přepravena přímo do určené líhně,  
4. jsou v líhni zpětně dohledatelná;  

b) vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno 
s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou, a vejce jsou přepravena do:  

1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití 
a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou 
veterinární správou, nebo  

2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství 
Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu 
s předpisy Evropských společenství Evropské unie;  

 c) jednodenní kuřata:  
1. nebyla očkována,  
2. pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám stanoveným v odstavci 3 písm. 

a), v odstavci 4 písm. a), nebo v odstavci 5 písm. a), 
3. jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je 

chována v hospodářství;  
d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:  

1. nebyly očkovány,  
2. byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,  
3. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je 

chována v hospodářství;  
e) jatečná drůbež:  

1. byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou 
příručkou,  

2. je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.  
  (6) Na maso získané z drůbeže chované v oblasti očkování se vztahují tyto 
požadavky:  
a) jde-li o maso získané z očkované drůbeže, tato drůbež  

1. byla očkována očkovací látkou, která je v souladu se strategií DIVA,  
2. byla zkontrolována a testována s negativními výsledky v souladu s diagnostickou 
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příručkou,  
3. byla v průběhu 48 hodin před zahájením přepravy klinicky vyšetřena úředním 

veterinárním lékařem, v případě potřeby byli vyšetřeni úředním veterinárním lékařem 
všichni kontrolní indikátoroví ptáci v daném hospodářství,  

4. byla zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce;  
b) jde-li o jakékoli maso z neočkované drůbeže, zaslané na porážku, je tato drůbež 

sledována v souladu s diagnostickou příručkou.  
 (7) Krajská veterinární správa může povolit přepravu kadáverů nebo vajec 
z hospodářství za účelem jejich neškodného odstranění.  
 (8) Na pohyb balených vajec a masa z drůbeže poražené v souladu s touto přílohou 
se nevztahují žádná další omezení.  
 (9) Aniž jsou tím dotčena jakákoli další opatření orgánů Unie, je zakázáno bez 
souhlasu příslušného orgánu státu určení odesílání drůbeže (včetně jednodenních kuřat) 
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z území České republiky, a to od začátku nouzové 
očkovací kampaně až po schválení plánu nouzového očkování.  
  
 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 36/2007 Sb. 
 

Kritéria pro pohotovostní plán 
 

(§ 58 odst. 1) 
 
 Pohotovostní plán musí splňovat alespoň tato kritéria:  
  (1) Vytvoření krizového střediska na vnitrostátní úrovni, jež koordinuje všechna 
opatření pro tlumení nákazy.  
  (2) Vypracování seznamu místních středisek pro tlumení nákazy, která disponují 
přiměřeným vybavením pro koordinaci opatření pro tlumení nákazy na místní úrovni.  
 (3) Poskytnutí podrobných údajů o personálu zapojeném do opatření pro tlumení 
nákazy, o jeho odbornosti a povinnostech, jakož i o pokynech pro tento personál s ohledem 
na nutnost ochrany osob a na možné riziko, které představuje aviární influenza pro zdraví 
lidí.  
 (4) Zajištění schopnosti každého místního střediska pro tlumení nákazy kontaktovat 
rychle osoby a organizace přímo či nepřímo spojené s ohniskem nákazy.  
  (5) Dostupnost vybavení a materiálů nezbytných k účinnému provedení opatření pro 
tlumení nákazy.  
  (6) Stanovení podrobných pokynů ohledně opatření, která je třeba přijmout v případě 
podezření nebo potvrzení infekce či kontaminace, včetně zamýšlených způsobů neškodného 
odstranění kadáverů.  
 (7) Zavedení programů odborné přípravy pro udržení a rozvoj kvalifikací v oblasti 
dovedností v terénu a správních postupů.  
 (8) Vybavení diagnostických laboratoří pro postmortální vyšetření. Tyto laboratoře 
musí mít nezbytné kapacity pro provádění sérologických, histologických a jiných rozborů 
a pro provedení rychlé diagnózy. Musí být přijata také opatření pro rychlou přepravu vzorků. 
Pohotovostní plán musí dále uvádět testovací kapacitu laboratoře a dostupné zdroje 
v případě výskytu nákazy.  
 (9) Vypracování plánu očkování, který počítá s řadou scénářů a uvádí, které populace 
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mohou být očkovány, jakož i odhadované 
množství požadované očkovací látky a její dostupnost.  
  (10) Přijetí ustanovení (opatření) s cílem zajistit, aby byly k dispozici údaje o registraci 
komerčních drůbežářských hospodářství na území České republiky, a to bez dotčení jiných 
příslušných ustanovení právních předpisů Evropských společenství Evropské unie v této 
oblasti.  
  (11) Přijetí ustanovení (opatření) pro úřední uznávání registrovaných vzácných 
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plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.  
  (12) Přijetí ustanovení (opatření) pro určení oblastí s vysokou hustotou chovů 
drůbeže.  
  (13) Přijetí ustanovení (opatření) k zajištění zákonných pravomocí nezbytných 
k provedení pohotovostního plánu.  
  (14) Zavedení dotazníků k epizootologickému šetření podle § 5.  



V. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,  
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

Novelizační 
bod 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V příloze 9 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slova „v odstavci 
4 písm. a), nebo v odstavci 5 písm. a)“ zrušují. 
 

32005L0094R(01)
 

Oprava 
směrnice 

místo: 
„ii) pocházejí z násadových vajec 
vyhovujících podmínkám 
stanoveným v odst. 2 písm. a), odst. 
3 písm. a) nebo odst. 4 písm. a),“ 
má být: 
„ii) pocházejí z násadových vajec 
vyhovujících podmínkám 
stanoveným v odst. 3 písm. a),“ 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32005L0094R(01) 
 

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení 
influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. 
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