Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, 256 38 Benešov
Č. j. SVS/2016/052821-S

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS
pro Středočeský kraj) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst.(1) písm.k)
zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořadatele svodu Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR,
Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00 Brno, IČ 63109859, doručené dne 11.4.2016, v souladu s § 67
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, takto:
Pro konání akce – Jarní výstava romanovských ovcí
Název akce:
Místo konání:
Datum konání:
Pořadatel:

Jarní výstava romanovských ovcí
sportovní areál Sokol Horní Bučice
11.6.2016
Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00 Brno,
IČ 63109859,
Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Ing. Petr Zajíček
GSM: +420 608 044 468, +420 323 640 865
se stanovují tyto veterinární podmínky:
1)

Ovce a kozy musí být doprovázeny potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že byly během 24 hod.
před přemístěním na svod klinicky vyšetřeny a nejeví příznaky onemocnění.
Ovce - (starší 6 měsíců) musí být doprovázeny potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že:
a) ovce pochází z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz (B. melitensis). V tomto
případě se před přemístěním neprovádí zdravotní zkoušky, do potvrzení se uvede datum
provedení zdravotní zkoušky, která byla provedena v souladu s aktuální „Metodikou kontroly
zdraví a nařízené vakcinace“ (dále jen „Metodika"). V případě, že zvířata nepochází z výše
uvedeného hospodářství, musí být v průběhu 30 dnů před přemístěním sérologicky vyšetřena
(u zvířat od 6 měsíců stáří) na brucelózu ovcí a koz s negativním výsledkem,
b) ovce, pocházející z hospodářství prostých Maedi-visny se nesmí zúčastnit svodu společně
s ovcemi z hospodářství, v nichž je nákaza sérologicky potvrzena nebo s ovcemi z hospodářství
na Maedi-visnu neprošetřenými. Jednotný nákazový status vystavovaných zvířat stanoví
pořadatel a oznámí KVS pro Středočeský kraj. Před přemístěním na svod se sérologické
vyšetření neprovádí. U ovcí, pocházejících z hospodářství prostých, se do potvrzení uvede
datum zdravotní zkoušky, provedené v souladu s „Metodikou kontroly zdraví a nařízené
vakcinace“.
Kozy -(starší 6 měsíců) musí být doprovázeny potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že:
c) kozy pochází z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz (B. melitensis). V tomto
případě se před přemístěním neprovádí zdravotní zkoušky, do potvrzení se uvede datum
provedení zdravotní zkoušky, která byla provedena v souladu s Metodikou. V případě, že zvířata
nepochází z výše uvedeného hospodářství, musí být v průběhu 30 dnů před přemístěním
provedeno sérologické vyšetření (u zvířat od 6 měsíců stáří) na brucelózu ovcí a koz
s negativním výsledkem,
d) kozy, pocházející z hospodářství prostých artritidy a encefalidity koz (CAE) se nesmí zúčastnit
svodu společně s kozami z hospodářství, v nichž je nákaza sérologicky potvrzena nebo
s kozami z hospodářství na CAE neprošetřenými. Jednotný nákazový status vystavovaných
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zvířat stanoví pořadatel a oznámí KVS pro Středočeský kraj. Před přemístěním na svod se
sérologické vyšetření neprovádí. U koz, pocházejících z hospodářství prostých, se do potvrzení
uvede datum sérologického vyšetření, které nesmí být starší než 1 rok.
Mláďata - druhu zvířat uvedených v bodu 1, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních
zkoušek, musí být doprovázena potvrzením o provedení zdravotních zkoušek (popř. nařízených
vakcinací) u zvířat stáda původu v souladu s Metodikou.
Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“ musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen
soukromým veterinárním lékařem.
Zvířata musí být vždy doprovázena potvrzením nebo doklady, ze kterých bude patrno, že u zvířat
byly provedeny požadované zdravotní zkoušky (např. laboratorní protokol).
Veterinární přejímku zvířat ve stanovené době provede a veterinární službu v průběhu celé akce
zajistí soukromý veterinární lékař (SVL), kterého zajistí na vlastní náklady pořadatel svodu.
Jméno tohoto SVL nahlásí pořadatel nejpozději 7 dnů před zahájením svodu místně příslušnému
pracovišti KVS pro Středočeský kraj se sídlem v Kutné Hoře (Čáslavská 92, 284 80 Kutná Hora,
tel.: 327 512 171, fax.: 327 513 161 e-mail: insp.kutna-hora.kvss@svscr.cz).
Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam
chovatelů ovcí a koz, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat tyto údaje:
- jméno a název chovatele
- adresu a sídlo chovatele
- registrační číslo hospodářství a identifikační čísla zvířat s uvedením počtu zvířat,
původem z jednotlivých hospodářství
- v případě zahraničního chovatele dále uvede číslo veterinárního osvědčení a zemi
původu dovezených zvířat
- zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit
svodu.
Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny,
dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.
Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí
být po vyložení zvířat vyčištěny, dezinfikovány a ošetřeny dezinfekčním prostředkem.

Odůvodnění
Výše uvedený pořadatel svodu podal dne 11.4.2016 v souladu s § 9 odst.(3) veterinárního zákona
žádost o stanovení veterinárních podmínek pro konání výše uvedené akce. Žádost byla doručena
KVS SVS pro Středočeský kraj dne 11.4.2016. Dnem doručení této žádosti bylo dle § 44 odst.(1)
správního řádu zahájeno správní řízení ve věci určení veterinárních podmínek pro konání svodu.
Správní orgán žádost přezkoumal a posoudil zejména z hlediska, zda žadatel, jakožto pořadatel svodu,
splňuje podmínky pro konání výše uvedené akce a na základě zjištěných skutečností rozhodl o určení
veterinárních podmínek pro konání svodu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Výše uvedené veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární
správě Státní veterinární správy, prostřednictvím KVS SVS pro Středočeský kraj. Toto rozhodnutí
o určení veterinárních podmínek svodu zvířat slouží m.j. jako podklad pro rozhodnutí obce v souvislosti
s vydáním povolení ke konání výše uvedené akce, v žádném případě však toto rozhodnutí obce
nenahrazuje.
V Benešově dne 5.5.2016
otisk úředního razítka

MVDr. Otto Vraný
ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží:Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR , Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00 Brno, IČ 63109859
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