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Informace k povinnostem obcí jako orgánů veterinární péče 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci týkající se aviární influenzy a častému hlášení úhynů volně 
žijících ptáků připomínáme následující povinnosti obcí vztahující se k  nakládání s kadávery uhynulých 
zvířat a součinnosti ve stanovených pásmech kolem ohniska nebezpečné nákazy zvířat. Předně 
uvádíme, že obec je orgánem veterinární péče v souladu s § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„veterinární zákon“).  

Na základě výše zmíněného se obec podílí na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, 
pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních 
opatření nařízených Státní veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito 
opatřeními. 

V souladu s § 40 odst. 2 veterinárního zákona jsou chovatelé povinni zajistit neškodné odstranění 
vedlejších živočišných produktů, které vzniknou v souvislosti s jejich činností nebo v jejich zařízení. 
Pokud tedy dojde k úhynu zvířat u chovatele drůbeže a příslušná Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy neshledá důvod k odběru kadáverů a jejich zaslání k vyšetření, musí chovatel zajistit 
na své náklady jejich neškodné odstranění.  

Není-li znám chovatel, má v souladu s § 40 odst. 3 veterinárního zákona ohlašovací povinnost ten, 
komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady 
neškodného odstranění kadáveru obec. V případě nálezu volně žijících ptáků na veřejném 
prostranství musí tedy obec nahlásit výskyt těchto kadáverů osobě, která provádí jejich shromažďování 
a přepravu (asanační podnik). Pokud nahlásí majitel, případně správce určité parcely nález kadáveru 
volně žijícího ptáka nebo drůbeže neznámého původu, musí je nahlásit asanačnímu podniku, avšak 
likvidaci hradí obec. Do doby odvozu by kadávery měly být umístěny v nepropustné, dobře čistitelné, 
dezinfikovatelné a uzavíratelné nádobě. Pro tyto účely lze doporučit pořízení plastové popelnice a její 
umístění na kontrolovatelné místo. 

V případě, že obci bude nahlášen úhyn drůbeže, žádáme Vás, abyste vždy kontaktovali Krajskou 
veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, nikoliv složky Integrovaného 
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záchranného systému. V případě úhynů v chovech drůbeže musí být vždy provedeno epizootologické 
šetření k vyloučení podezření z nákazy a případně již na místě vydána opatření proti možnému šířené 
nákazy v souladu s veterinárním zákonem.  

V případě úhynů volně žijících ptáků provádí Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Jihočeský kraj také místní šetření, avšak podle místa nálezu kadáverů dochází k jeho zajištění 
v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému (např. v případě výskytu uprostřed řek 
apod.). V případě, že bude situace vyhodnocena s výsledným rozhodnutím nezasílat kadáver volně 
žijícího ptáka na vyšetření, odstraní kadáver na své náklady obec, jak je uvedeno výše. 

V případě, že je v orgánech uhynulých volně žijících ptáků potvrzen virus vysoce patogenní aviární 
influenzy, informujeme písemně obec, na jejímž území byl uhynulý pták nalezen, dále příslušenou obec 
s rozšířenou působností, Krajský úřad Jihočeského kraje a další složky Integrovaného záchranného 
systému. K zaslání informace dochází i z důvodu předání informací obyvatelům obce vzhledem ke 
zvýšenému riziku výskytu aviární influenzy v chovech drůbeže v dané obci. Z katastrů těchto obcí již 
dále nebudou uhynulí volně žijící ptáci zasíláni na vyšetření, jelikož již byl v této lokalitě virus vysoce 
patogenní aviární influenzy potvrzen. V těchto obcích budou dále šetřeny pouze úhyny drůbeže. Dosud 
byl zjištěn výskyt viru vysoce patogenní aviární influenzy v orgánech uhynulých volně žijících ptáků na 
území následujících obcí: České Budějovice, Písek, Tábor, Roudná u Soběslavi, Tučapy, Veselí nad 
Lužnicí a Gmünd (informace předána obci České Velenice) 

Přikládáme kontakty na asanační podniky provádějící sběr a svoz uhynulých zvířat z území Jihočeského 
kraje: 

1. VETAS České Budějovice s.r.o., Dobřejovice 97, 373 62 Chotýčany 
Hlášení úhynů tel.: 387 220 894 

2. ASAVET, a.s., Biřkov 43, 334 01 Přeštice 
Hlášení úhynů tel.: 376 393 283 

3. ASAP s.r.o., Věž u Havlíčkova Brodu 145, 582 56 Věž u Havlíčkova Brodu 
Hlášení úhynů tel.: 569 423 860 

  

S pozdravem 

MVDr. František Kouba 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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