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Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy 
pro Jihočeský kraj 

Severní 9, 370 10  České Budějovice 

Č. j. SVS/2022/085966-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  

zahájením dne 22.06.2022 pod č.j. SVS/2022/083602- C, ve věci určení veterinárních podmínek pro 
konání svodu zvířat bez mezinárodní účasti , podané pořadatelem svodu Výstaviště České  
Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, IČ 60827475 (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 zvířat: 

Název akce:   „Země živitelka 2022“ 
Termín konání:  25. - 30.8.2022 
Místo konání :   areál výstaviště,  Husova 523, 370 21 České Budějovice 

    Registrační číslo CZ 31034067 
Odpovědná osoba :  paní Zdeňka Hambergerová 
Termín přejímky zvířat:  24.8.2022 od 9:00 do 18:00 hodin 

se v plném rozsahu vyhovuje  

a 

současně se určují tyto veterinární podmínky: 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. 

2. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Veterinární podmínky 
nenahrazují povolení obce ke konání svodu. 

3. Pořadatel svodu je povinen zajistit dodržování určených veterinárních podmínek svodu. 

4. Z nákazových důvodů mohou být veterinární podmínky kdykoliv změněny nebo zrušeny.  

5. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Jihočeský kraj. 

6. Svodu se nesmí zúčastnit zvířata, která neprošla veterinární přejímkou. 

7. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny, 
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. Veterinární přejímku zvířat provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel 
svodu pro celou dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná 

osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVS SVS pro Jihočeský kraj.  
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KONĚ  

1. Označení a evidence koní 
a) Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., 

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze I 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262.  

V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního 
veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu,  

kterého se kůň účastní. 

b) Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 

vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni 
v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za 

koně označené v souladu s touto vyhláškou. 

2. Povinná vakcinace a vyšetření 
V průkazu koně musí být uvedeno, že: 
a) kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného 

výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 

dní před konáním svodu, 
b) kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním 

výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 

3. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a  vytvoří podmínky 

pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.  

Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, 

popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.  

4. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k  provedení veterinární přejímky seznam 

koní, který bude obsahovat následující údaje: 

− jméno koně 

− číslo průkazu koně 
− registrační číslo hospodářství (adresa stáje) 

− jméno a adresa majitele koně, 

Pořadatel tento seznam uchová po dobu 1 roku.  

SKOT  

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.  

c) skot pochází z hospodářství či stáda úředně prostého infekční bovinní rinotracheitidy (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. .  

d) 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, 

e) vzhledem k paratuberkulóze se svodu může zúčastnit skot za podmínky, že zvířata budou  

nejdéle 30 dní před přesunem sérologicky vyšetřena na paratuberkulózu s negativním 
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výsledkem zvířata nebudou pocházet z chovu, který se  nachází v režimu mimořádných 

veterinárních opatření. 

f) všechna zvířata budou před přesunem na svod odčervena 

2. Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek, musí být doprovázena 

zdravotním potvrzením vystaveným soukromým veterinárním lékařem, kde budou uvedeny 

zdravotní zkoušky (popř. nařízené vakcinace) zvířat stáda původu provedené v souladu 

s Metodikou. 

3. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k  provedení veterinární přejímky seznam 

chovatelů skotu, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:  

− jméno, název, adresa a sídlo chovatele 
− registrační číslo hospodářství 

− identifikační čísla zvířat 
− počet zvířat, původ zvířat z jednotlivých hospodářství  

Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku. 

PRASATA 

1. Prasata musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které bylo vystaveno soukromým 

veterinárním lékařem, a ve kterém je uvedeno, že: 

a) prasata byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví 

příznaky onemocnění, 

b) prasata pochází z hospodářství úředně prostého Aujeszkyho choroby a brucelózy prasat.  

Do zdravotního potvrzení se uvede, že stádo je vyšetřováno v souladu s  Metodikou kontroly  

zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen „Metodika“). V  případě, že prasata pochází 

z hospodářství, kde se vyšetření neprovádí, musí být v průběhu 30 dnů před přemístěním na 

svod vyšetřena na:  

− brucelózu – sérologickým vyšetřením (u prasat starších 5 měsíců) 

− Aujeszkyho chorobu – sérologickým vyšetřením (u prasat starších 5 měsíců) 

c) svodu se mohou zúčastnit prasata, která byla v průběhu 30 dnů před přemístěním vyšetřena 

s negativním výsledkem na tuberkulózu prasat – jednoduchou tuberkulinací (u prasat starších 

3 měsíců). 

2. Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek, musí být doprovázena 

zdravotním potvrzením vydaným soukromým veterinárním lékařem, kde je uvedeno provedení 

zdravotních zkoušek (popř. nařízených vakcinací) u zvířat z hospodářství původu dle Metodiky.  

3. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k  provedení veterinární přejímky seznam 

chovatelů prasat, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:  

− jméno a název chovatele 

− adresu a sídlo chovatele 

− registrační číslo hospodářství 
− počet zvířat 

− identifikační čísla zvířat 

Pořadatel tento seznam uchová po dobu 1 roku.  

OVCE A KOZY 

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. 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 
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brucelózy ovcí a koz (B. melitensis). Ve zdravotním potvrzení musí být uvedeno datum 

uskutečnění zdravotní zkoušky provedené v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízení 

vakcinace pro rok 2022 (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. 

3. 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  (B. melitensis). Ve zdravotním potvrzení se uvede datum 

provedení zdravotní zkoušky, která byla provedena v souladu s Metodikou kontroly zdraví a 

nařízení vakcinace pro rok 2022. 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. 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. 

5. Pořadatel 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) 

Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.  

O d ů v o 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 28.06.2022 

MVDr. František Kouba, Ph.D. 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

Do datové schránky: Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 37005 České Budějovice  

e-mailem: Zdeňka Hambergerová – hambergerova@vcb.cz 
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