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Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Jihočeský kraj 
Severní 9, 370 10  České Budějovice 

Č. j. SVS/2017/053206-C 

R O Z H O D N U T Í  

o určení veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jihočeský kraj“), 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 (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v řízení o žádosti, zahájeném dne 
18.04.2016, pod č.j. SVS/2017/048954-C, ve věci určení veterinárních podmínek pro konání svodu 
skotu bez mezinárodní účasti, podané pořadatelem svodu Zemědělské družstvo Opařany, 
IČ:00114855 (dále i “účastník řízení”), rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “správní řád”) takto: 

Žádosti o určení veterinárních podmínek pro konání svodu skotu bez mezinárodní účasti s názvem 
„Výstava plemenného skotu“, konaného dne 14.09.2017, s termínem přejímky zvířat od 07.00 do 
09.00 hod. v den konání svodu, místo konání: předvadiště Řepeč, odpovědná osoba: Brůžek 
Ladislav, Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66, 391 62 

se v plném rozsahu vyhovuje 

a 

současně se určují tyto veterinární podmínky: 

1. Skot - musí být doprovázen průvodním listem skotu a potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že: 

a) skot byl v den přesunu na svod klinicky vyšetřen a nejeví příznaky onemocnění, 

b) skot musí pocházet ze stáda se statusem stáda úředně prostého tuberkulózy skotu, 
brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu. Do potvrzení se uvede datum a druh 
provedených jednotlivých zdravotních zkoušek (např. sérologické vyšetření krve, vyšetření 
mléka, intradermální tuberkulinace), které byly provedeny v souladu s „Metodikou kontroly 
zdraví a nařízené vakcinace“ (dále jen „Metodika“),  

c) vzhledem k IBR se svodu může zúčastnit skot z hospodářství se stejným nákazovým 
statusem a to pouze ze stád IBR prostých, zvířata nejdéle 30 dní před přesunem na svod 
sérologicky vyšetřena na IBR s negativním výsledkem, 

d) vzhledem k BVD se mohou svodu zúčastnit pouze zvířata nejdéle 30 dní před přesunem 
virologicky vyšetřená na BVD s negativním výsledkem, 

e) vzhledem k paratuberkulóze se mohou svodu zúčastnit pouze zvířata nejdéle 30 dní před 
přesunem sérologicky vyšetřená na paratuberkulózu s negativním výsledkem a nepocházející 
z chovu, který se nachází v režimu opatření k tlumení této nákazy, 

f) u všech zvířat před přesunem na svod musí být provedeno odčervení, 

2. Mláďata, 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. Zvířata musí být vždy doprovázena potvrzením nebo doklady, ze kterých bude patrno, že u zvířat 
byly provedeny požadované zdravotní zkoušky (např. laboratorní protokol nebo karta 
hospodářství), resp. ošetření (repelenty) nebo vakcinace. Ve všech případech, kdy se hovoří o 
„potvrzení“ musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem. 
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4. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.   

5. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam 
chovatelů skotu, 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.  

6. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu. 

7. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, 
dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem. 

8. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí 
být po vyložení zvířat vyčištěny, dezinfikovány a ošetřeny dezinsekčním prostředkem.  

9. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. 

10. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.  

O d ů vo d n ě n í  

Vzhledem k tomu, že bylo účastníku řízení v plném rozsahu vyhověno, upouští se podle ustanovení 
§ 68 odst. 4 správního řádu od odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 68 odst. 5 správního řádu podat odvolání k Ústřední veterinární 
správě Státní veterinární správy a to do 15-ti dnů ode dne jeho doručení podáním na KVS SVS pro 
Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice. 

V Českých Budějovicích dne 27.04.2017 

otisk úředního razítka 

MVDr. František Kouba 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží: 
Do datové schránky: 

Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66, 391 62, IČ: 00114855  
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