Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 – Růžodol 1
Č. j. SVS/2022/056428-L

R O ZH O D N U T Í
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále také KVS
SVS pro Liberecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47
odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. k) a § 77c odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen veterinární zákon), rozhodla dle ustanovení § 9 odst. 3 veterinárního zákona za
použití § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), ve správním řízení zahájeném dne 19.04.2022 dle § 44 správního řádu
o žádosti pořadatele Svaz chovatelů ovcí a koz z. s., Chovatelů 500, 252 09 Hradištko,
IČ 63109859, ve věci určení veterinárních podmínek a stanovila pro konání svodu ovcí a koz
tyto veterinární podmínky:

Název akce: Přehlídka plemenných beranů a kozlů
Datum konání: 09.07.2022
Místo konání: CZ 51059448 – Rakousy u Turnova (Rohliny)
Druh zvířat účastnících se svodu: ovce a kozy
Odpovědná osoba: Ing. Richard Konrád, tel.: 777 754 802
Pořadatel: Svaz chovatelů ovcí a koz z. s., Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, IČ 63109859,
registrační číslo CZ 21908112 (dále také účastník řízení)

Veterinární podmínky pro konání svodu ovcí a koz:

1. Ovce a kozy musí být doprovázeny zdravotním potvrzením, které je vystaveno
soukromým veterinárním lékařem, a ve kterém je uvedeno, že v den přemístění na svod
byly ovce/kozy klinicky vyšetřeny a nejeví příznaky onemocnění.
2. Svodu ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen „KHO“) se mohou zúčastnit ovce a
kozy z jiných států, pokud splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální
horečky ovcí, stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 – 3 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.
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3. Ovce starší 6 měsíců musí být doprovázeny zdravotním potvrzením, které je vystaveno
soukromým veterinárním lékařem, a ve kterém je uvedeno, že ovce pocházejí
z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz (infekce způsobené patogeny
Brucella abortus, B. melitensis a B. suis). Ve zdravotním potvrzení musí být uvedeno
datum uskutečnění zdravotní zkoušky provedené v souladu s platným zněním Metodiky
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (dále jen „Metodika“). Pokud zvířata nepochází
z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz, 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.
4. U plemenných nekastrovaných beranů z jiných členských států musí být ve veterinárním
osvědčení (TRACES) potvrzeno, že:
a) pocházejí z hospodářství, v němž nebyl v předcházejících 12 měsících
zaznamenán žádný případ infekční epididymitidy beranů (Brucella ovis),
b) byli nepřetržitě drženi v uvedeném hospodářství po dobu předcházejících 60 dnů,
c) byli během 30 předcházejících dnů sérologicky vyšetřeni na Brucella ovis
s negativním výsledkem.

5. Kozy starší 6 měsíců musí být doprovázeny zdravotním potvrzením, které je vystaveno
soukromým veterinárním lékařem, a ve kterém bude uvedeno, že kozy pochází
z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz (infekce způsobené patogeny
Brucella abortus, B. melitensis a B. suis). Ve zdravotním potvrzení se uvede datum
provedení zdravotní zkoušky, která byla provedena v souladu s Metodikou. Pokud zvířata
nepochází z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz, 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.
6. Mláďata ovcí a koz, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek, musí
být doprovázena zdravotním potvrzením vystaveným soukromým veterinárním lékařem,
kde jsou uvedeny zdravotní zkoušky (popř. nařízené vakcinace) zvířat stáda původu
provedené v souladu s Metodikou.
7. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel.
8. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky
seznam chovatelů ovcí a koz, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat
následující údaje:
−
−
−
−

jméno, název, adresa a sídlo chovatele
registrační číslo hospodářství
počet zvířat, identifikační čísla zvířat, původ zvířat (z jednotlivých hospodářství)
v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
9. Zvířata, která neprošla veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.
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10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny
a dezinfikovány.
11. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na
svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny, dezinfikovány a ošetřeny dezinsekčním
prostředkem.
12. Z nákazových důvodů mohou být veterinární podmínky kdykoli změněny nebo zrušeny.
13. Veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.
Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Liberecký kraj.

Odůvodněn í
Dne 19.04.2022 byla správnímu orgánu doručena žádost účastníka řízení o určení
veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat dne 09.07.2022 v katastru obce Rakousy u
Turnova (Rohliny), CZ 51059448. Žádost byla přijata KVS SVS pro Liberecký kraj pod č.j.
SVS/2022/053774-L.
Dnem doručení bylo podle § 44 správního řádu zahájeno správní řízení o žádosti.
Správní orgán přezkoumal předloženou žádost a v souladu s § 49 odst. 1 písm. k)
veterinárního zákona určil veterinární podmínky pro konání svodu zvířat s důrazem na tyto
skutečnosti:
Svodem zvířat se dle § 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona rozumí soustředění
hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o
evidovaná zvířata podle plemenářského zákona. Z tohoto důvodu musí zvířata splňovat
podmínky zákona č. 154/2000 Sb., jak je výše uvedeno.
Při svodu zvířat musí být postupováno v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek tak, aby
byly pro zvířata v průběhu svodu zajištěny vhodné chovatelské podmínky a aby byly splněny
podmínky veřejného vystoupení, jak je stanoveno v § 8 tohoto zákona.
Dále musí zvířata účastnící se svodu splňovat podmínky dle veterinárního zákona,
zejména na zdraví zvířat, tj. musí mít provedené úkony dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené
vakcinace pro rok 2021/2022, a na obecná protinákazová opatření.
Účastník řízení je povinen poskytnout nezbytnou pomoc při provádění státního dozoru.
Pokud se jedná o svod zvířat s mezinárodní účastí, vztahuje se na zvířata pocházející
ze zahraničí prováděcí vyhláška č. 382/2003 Sb., k veterinárnímu zákonu.
Veterinární podmínky pro konání svodu zvířat stanovil správní orgán podle druhu
zvířat, která se svodu účastní.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k
Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním u Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 512, 460 01 Liberec 11.

V Liberci dne 25.04.2022

MVDr. Roman Šebesta
ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží do vlastních rukou:
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
Chovatelů 500
252 09 Hradištko
IČ 63109859
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