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Doplnění podmínek pro svod skotu-Země živitelka 2018 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jihočeský kraj“) vydala dne 28.02.2018 rozhodnutí č.j. SVS/2018/023209-C o určení veterinárních 
podmínek pro konání svodů zvířat s mezinárodní účastí, pořádaných pro rok 2018 subjektem Výstaviště 
České Budějovice a.s., sídlem Husova 523, 370 21 České Budějovice. Dne 17.07.2018 obdržela KVS 
SVS pro Jihočeský kraj žádost o doplnění veterinárních podmínek pro konání svodu skotu v rámci 
Mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2018, konaného ve dnech 23.-28.8.2018.  

Na základě této žádosti a z rozhodnutí pořadatele svodu musí skot vystavovaný v rámci Mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka 2018 splňovat tyto veterinární podmínky pro konání svodu skotu:  

1. Skot musí být doprovázen průvodním listem skotu a zdravotním potvrzením, které je vystaveno 

soukromým veterinárním lékařem, a ve kterém bude uvedeno, že: 

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

b) skot pochází ze stáda úředně prostého tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické 
leukózy skotu. V potvrzení musí být uvedeno datum a druh zdravotních zkoušek (např. 
sérologické vyšetření krve, vyšetření mléka, intradermální tuberkulinace), které byly provedeny 
v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018 (dále jen „Metodika“),  

c) skot pochází z hospodářství či stáda se statusem úředně prostého infekční bovinní 
rinotracheitidy bez vakcinovaných zvířat (dále jen „IBR“). V potvrzení musí být uvedeno 
datum uskutečnění zdravotní zkoušky provedené v souladu s Metodikou a zvířata účastnící se 
svodu budou nejdéle 30 dní před přesunem na svod vyšetřena sérologicky na IBR/IPV 
s negativním výsledkem. Při účasti skotu ze zahraničí musí být dodrženy dodatečné záruky 
týkající se IBR stanovené v článku 2 rozhodnutí Komise č. 558/2004. 
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d) u plemenných býčků a býků musí být negativní výsledek vyšetření na Campylobacter fetus 
spp.veneralis a Tritrichomonas foetus spp.veneralis provedený v souladu s Metodikou. Do 
potvrzení se uvede výsledek vyšetření provedeného nejdéle 30 dní před přesunem na svod. 

e) vzhledem k bovinní virové diarrhoei/slizniční chorobě (BVD/MD) se svodu může zúčastnit 
skot za podmínky, že zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na 
BVD/MD s negativním výsledkem, 

f) vzhledem k paratuberkulóze se svodu může zúčastnit skot za podmínky, že zvířata budou 
nejdéle 30 dní před přesunem sérologicky vyšetřena na paratuberkulózu s negativním 
výsledkem a zvířata nebudou pocházet z chovu, který se nachází v režimu mimořádných 
veterinárních opatření. 

g)  všechna zvířata budou před přesunem na svod odčervena. 

2. Svodu ve vztahu ke katarální horečce ovcí se může zúčastnit skot z jiných států, který pochází 
z uzavřeného pásma a  

− je vakcinován a splňuje podmínky přílohy III, kapitoly A, bod 5 nařízení Komise č. 1266/2007  

nebo  

− byl podroben sérologickému nebo virologickému vyšetření v souladu s podmínkami přílohy III 
kapitoly A nařízení Komise č. 1266/2007. 

KVS SVS pro Jihočeský kraj byla s těmito dodatečnými požadavky pořadatele plně seznámena a 
akceptuje je. 

Další podmínky pro konání svodu skotu, uvedené v části: SKOT, bod  3., 4. a 5. rozhodnutí č.j. 
SVS/2018/023209-C ze dne 28.2.2018, se nemění.  

S pozdravem 

MVDr. František Kouba 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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