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 14. srpna 2008 byla Státní veterinární správou �R vyhlášena mimo�ádná veterinární opat�ení, 
kterými se všem chovatel�m skotu, ovcí a koz v �R na�izuje p o v i n n é  nouzové o�kování proti 
viru katarální hore�ky ovcí. Mimo�ádná veterinární opat�ení byla vyhlášena obvyklou cestou 
ve�ejnými sd�lovacími prost�edky a jsou vyv�šena na ú�ední desce Ministerstva zem�d�lství �R, 
Krajského ú�adu Libereckého kraje, na webových stránkách Státní veterinární správy �R 
(www.svscr.cz), Krajského zem�d�lského portálu apic (www.apic-kraj.cz). Krajská veterinární 
správa navíc požádala starosty m�st a obcí, aby byla vyv�šena i na ú�edních deskách m�st a obcí 
Libereckého kraje.  
 Nouzová vakcinace je povinná pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 m�síc� (s 
výjimkou zoologických zahrad), s povinností p�eo�kování po 3 týdnech a doo�kování mlá�at vždy 
po 90.dni po jejich narození.  
 Povinnost se vztahuje i na chovatele skotu, ovcí a koz, kte�í dosud nesplnili svoji povinnost 
požádat o registraci chovu v centrální evidenci zví�at.  
 Nouzové o�kování provádí soukromí veterinární léka�i, u kterých se musí chovatelé sami 
p�ihlásit. První o�kování zví�at musí být provedeno nejpozd�ji do 14. zá�í 2008. Krajská 
veterinární správa m�že na základ� písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení 
situace povolit v od�vodn�ných p�ípadech výjimku z na�ízeného nouzového o�kování, která spo�ívá 
zejména v odložení termínu 1.vakcinace, ale vakcinace musí být provedena nejpozd�ji do 15.11.2008 
 Jedná se o jedine�nou akci, ve svém rozsahu první tak rozsáhlou po roce 1989. Vakcinace je 
jedinou ú�innou obranou proti katarální hore�ce ovcí, proti jejímu dalšímu ší�ení. Umož�uje 
bezproblémový obchod v rámci �R, EU i se t�etími zem�mi. Proto se Ministerstvo zem�d�lství �R 
rozhodlo pomoci chovatel�m p�ežvýkavc� stejn� jako v ostatních státech EU a zajistilo financování 
celé akce s využitím zdroj� EU a pov��ilo Státní veterinární správu �R tuto nouzovou vakcinaci 
organizovat.  
 Pokud by se vyskytly nejasnosti nebo se nepoda�ilo získat pro o�kování soukromého 
veterinárního léka�e, obra�te se, prosím, na Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (pro 
okresy Liberec a Jablonec nad Nisou MVDr. Jaroslav Jaroš – tel. 602451874, okres Semily MVDr. 
Michal Švihel – tel. 721751006, okres �eská Lípa MVDr. Jind�ich Dvo�ák – tel. 722577945), 
v od�vodn�ných nebo mimo�ádných p�ípadech p�ímo na �editele odboru ochrany zdraví zví�at 
Krajské veterinární správy – MVDr. Václava Švihela – tel. 602181929). 
 V��ím, že všichni chovatelé skotu, ovcí a koz pochopí výjime�nost situace a povinnosti 
vyplývající z mimo�ádných veterinárních opat�ení splní. Pouze p�i plošném p�eo�kování všech zví�at 
je možné dosáhnout ú�innou ochranu. Nespln�ní této povinnosti by bylo nutno sankcionovat dle 
veterinárního zákona, a to jist� nikdo nechce.  
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