Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Plzeňský kraj
Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň
Č. j. SVS/2021/048747-P

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 301 00
Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen „KVSP“ nebo „správní orgán“), jako místně a věcně příslušný správní
orgán 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“),
rozhodla podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti pořadatele svodu Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.,
pracoviště Horažďovice, Šumavská 879, 341 01 Horažďovice, kdy pořadatelem je pan Ing. Marek
Janda, Štorchova 374, Klatovy II, 339 01 Klatovy, ze dne 12.04.2021, o určení veterinárních podmínek
svodu, t a k t o:
KVSP určuje tyto veterinární podmínky pro konání svodu ovcí a koz bez mezinárodní účasti, který se
bude konat pod názvem „Nákupní trh beranů a kozlů“ dne 14. 05. 2021, kdy odpovědnou osobou
jsou p. Václav Maršálek, tel.: 775 702 166 a p. Ing. Marek Janda, tel.: 777 336 433, místo konání:
Úborsko, areál u penzionu „U Jandů“, okres Klatovy:
1) OVCE
1.1.

Vystavované 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 „Metodikou kontroly zdraví
a nařízené vakcinace 2020-2021“ (dále jen „Metodika“). 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 (doložit
potvrzením).

1.2.

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 na KVSP, inspektorát Klatovy (MVDr. Liška, tel. 376310705).
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“.

2) KOZY
2.1

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.

2.2

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 zvířat stanoví
pořadatel a oznámí KVSP, inspektorát Klatovy. Před přemístěním na svod se sérologické
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vyšetření neprovádí. U koz, pocházejících z hospodářství prostých, se do potvrzení uvede datum
sérologického vyšetření, které nesmí být starší než 1 rok.

3) DALŠÍ POŽADAVKY
3.1. Mláďata zvířat, 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“.
3.2. Všechna vystavovaná zvířata musí být klinicky zdravá a musí pocházet z chovů, na které se
nevztahuje žádné omezení z nákazových či jiných důvodů.
3.3. Vystavovaná zvířata musí být označena a evidována ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., v platném
znění a vyhlášky MZe č. 136/2004 Sb., v platném znění.
3.4. Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“ musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen
soukromým veterinárním lékařem.
3.5. Přejímku zvířat provede v den konání výstavy od 09:00 hod. do 09:30 hod. soukromý veterinární
lékař, kterého si zajistí pořadatel na celou dobu konání akce.
3.6. Státní veterinární dozor bude na této akci vykonávat KVSP.
3.7. Areál výstaviště je registrován v ÚE jako hospodářství podle zákona č.154/2000 Sb. v platném
znění – CZ 32082702.
3.8. KVSP si vyhrazuje právo tyto veterinární podmínky z nákazových důvodů změnit nebo zrušit.
3.9. Stanovené veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání výstavy.

Odůvodnění
KVSP přijala dne 19.04.2021 pod č.j. SVS/2021/046952-P žádost od pořadatele svodu Svaz
chovatelů ovcí a koz z.s., pracoviště Horažďovice, Šumavská 879, 341 01 Horažďovice, o určení
veterinárních podmínek pro konání svodu ovcí a koz bez mezinárodní účasti, kterou pořadatel svodu
podal podle § 9 odst. 3 veterinárního zákona. Dnem doručení této žádosti bylo zahájeno podle § 44
odst. 1 správního řádu správní řízení ve věci určení veterinárních podmínek pro konání svodu.
Správní orgán žádost posuzoval z těch hledisek, zda žadatel, jakožto pořadatel svodu, splňuje
podmínky pro konání svodu. Jelikož žadatel těmto požadavkům vyhověl, bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Správní orgán v souvislosti s tímto řízením o žádosti neposkytl účastníkovi řízení poučení
o jeho právech a povinnostech, neboť to není vzhledem k povaze prováděného úkonu potřebné (§ 4
odst. 2 správního řádu). Žádosti účastníka řízení se plně vyhovuje, proto účastník nemůže být zkrácen
na svých procesních právech tím, že nebyl o těchto právech poučen.
Dalšího odůvodnění rozhodnutí není třeba, protože správní orgán účastníkovi v plném rozsahu
vyhověl (§ 68 odst. 4 správního řádu).
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
veterinární správě Státní veterinární správy, podáním u Krajské veterinární
správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň (ust. § 47 odst.
ust. §§ 81-86 správního řádu). Toto rozhodnutí o určení veterinárních
nenahrazuje povolení obce ke konání svodu.

doručení, a to k Ústřední
správy Státní veterinární
7 veterinárního zákona a
podmínek svodu zvířat

V Plzni dne 19.04.2021

MVDr. Václav Poláček
ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží doporučeně do vlastních rukou:
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
Šumavská 879
341 01 Horažďovice
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