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Č. j. SVS/2020/097479-A 

 

 

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom MěVS v Praze SVS), 

jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 

odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen „veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona a s ustanovením vyhlášky č. 18/2018 

Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a 

zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek v platném znění, 

nařizuje tato 

 

mimořádná veterinární opatření 

 

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v hlavním městě 

Praze. 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 
 

Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti 
v katastrálním území Praha – Řeporyje 745251.  
Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této 
nebezpečné nákazy. Nařízení je určeno všem chovatelům včel v pásmu. 
 

Čl. 2 

Vymezení ochranného pásma 

Zřizuje se ochranné pásmo, složené ze všech celých katastrálních území, spadajících do 
oblasti v okolí ohniska nákazy v katastrálním území Praha – Řeporyje 745251 s přihlédnutím 
k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám. 
 
Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry obcí: 
 

750573 Holyně 

745251 Řeporyje 

755541 Stodůlky 

770353 Třebonice 

745278 Zadní Kopanina 
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Čl. 3 

Ochranná a zdolávací opatření 

 

Opatření pro ochranné pásmo: 
 

1. Zakazuje se přemisťování včel a včelstev z pásma. 

2. Přemístění včel a včelstev uvnitř pásma je možné jen se souhlasem MěVS v Praze SVS 

vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního 

vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru 

včelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním 

ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 

12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze 

stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány. 

3. Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést do 15.9.2020 prohlídku 
včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním 
včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu 
o tom v tentýž den uvědomit MěVS v Praze SVS, prostřednictvím následujících kontaktů: 
tel. č. 720 995 214 , nebo e-mail: epodatelna.kvsa@svscr.cz, nebo prostřednictvím datové 
schránky ID 8fm8b8u. 

4. Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli, 

nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve 

stanoveném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním 

ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 

12 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu 

vyšetření nejpozději v termínu do 31.10.2020.   

Ke vzorku bude připojena objednávka k laboratornímu vyšetření, která před odesláním 

musí být potvrzena inspektorem MěVS v Praze SVS. Je možné vytvářet hromadnou 

objednávku na místní organizaci na její jednotlivé členy.  

Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem: 

a. V případě odběru směsných vzorků včelí měli vloží chovatelé do všech včelstev 

chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí 

měli ve vegetačním období. Nejdříve po 14 dnech od umístění jednorázových podložek 

do včelstev je chovatelé vyjmou, zabalí, označí adresou, registračním číslem včelaře, 

registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých směsný vzorek pochází. Jeden 

směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev. Směsné vzorky 

včelí měli předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. 

Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce 

laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků. 

b. V případě odběru vzorku včel ošetřujících plod je nutné včely před odesláním do 

laboratoře utratit mrazem. Vzorek v množství minimálně 5 g (což odpovídá asi 50 ks 

včel) je nutné vložit do nepropustných vzorkovnic, které se zabalí a označí adresou, 

registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých 

vzorek pochází. Vzorky se předají k bakteriologickému vyšetření do státního 
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veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen 

na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků. 

5. Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků od 

všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k 

vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu do 15.02.2021. Požadavek na 

vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce laboratorního 

vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků. Vzorek se odebere v souladu 

s postupy uvedenými v bodě 4.  

Čl. 4 
Všeobecná ustanovení 

 
MěVS v Praze SVS zruší ochranná a zdolávací opatření, jestliže budou zavedena a plněna 
všechna stanovená opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném 
bude příznivá. Opatření nemohou být zrušena dřív, než 6 měsíců od jejich vyhlášení. 

 

Čl. 5 

Sankce 

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 

opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 

pokutu až do výše:  

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.  

 

Čl. 6 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí 
na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na 
dobu nejméně 15 dnů. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce 
Magistrátu hl. m. Prahy. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, 
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Toto nařízení může být 
kdykoliv z nákazových důvodů změněno. 

V Praze dne 26.08.2020 

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 
ředitel Městské veterinární správy v Praze 

Státní veterinární správy 
podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

1. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodářské správy, Mariánské náměstí 2, Praha 110 01, 48ia97h 

2. Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, zv6bsur 

3. Úřad Městské části Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje, zb9bzi9 

4. Úřad Městské části Praha-Zličín, Tylovická 207155 21 Praha – Zličín, cnbbtxh 

5. Úřad Městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5-Slivenec, 7p9bt2g 

6. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 00, Praha 4, rkiai5y 

7. Komora veterinárních lékařů, Palackého 1-3, 612 42 Brno - Královo Pole 73qadir 

8. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01, zpqai2i 
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