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Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj 

Černoleská 1929, 256 38  Benešov 

Č. j. SVS/2022/061010-S 

R O Z H O D N U T Í  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS 
SVS pro Středočeský kraj) jako správní orgán příslušný 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, rozhodla o žádosti pořadatele Výstaviště 
Lysá nad Labem, spol. s r.o., IČ 43144390 o stanovení veterinárních podmínek svodu, 

podané dne 30.4.2022 v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, takto: 

Pro konání akce 

Název akce: Podzimní zemědělec 2022, Náš chov 2022 

Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, Lysá nad Labem 289 22 

Datum konání: 6.-9.10.2022 

Druhy zvířat: hospodářská zvířata – tur, koza, ovce, drůbež hrabavá a vodní; králíci, holubi 

Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem, IČ 43144390 

Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Eva Švecová (manažerka výstavy), tel: 
734 311 949, e-mail: svecova@vll.cz 
  

se stanovují tyto veterinární podmínky: 

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 (infekce komplexem 

Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis), brucelózy skotu 

(infekce způsobené patogeny Brucella abortus, B. melitensis a B. suis) 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 platným zněním Metodiky kontroly zdraví 

zvířat a nařízené vakcinace (dále jen „Metodika“). Při účasti skotu ze zahraničí musí 

být dodrženy dodatečné záruky týkající se IBR stanovené v článku 11 odst. 2 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.  
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2. Svodu ve vztahu ke katarální horečce ovcí se může zúčastnit skot z jiných států, pokud 

splňuje alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 

bodech 1 – 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.  

3. Provozovatel 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  

− v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat 

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku. 

 
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. 

 

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 
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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. 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.  

 

Veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů: 

1. Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým 

veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že: 

a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky 

vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění, 

b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské 

chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. 

V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo 

šarže. 

2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na 

salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. 

3. Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení 

vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci 

v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem. 

4. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky 

seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující 

údaje: 

− jméno, název, adresa a sídlo chovatele 

− registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno) 

− počet zvířat 
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− v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat 

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.  

Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže: 

1. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které 

vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla 

v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky 

onemocnění. 

2. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky 
seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující 

údaje: 

− jméno, název, adresa a sídlo chovatele 

− registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno) 

− počet zvířat 

− v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat 

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku. 

Pravidla platná pro všechny druhy zvířat: 

Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Provozovatel svodu 

zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení 

konání svodu zvířat je provozovatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy státní 

veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování. Z nákazových 

důvodů mohou být veterinární podmínky kdykoliv změněny nebo zrušeny. 

1. Veterinární přejímku provede dne 5.10.2022 od 7:00 do 18:00 hodin soukromý  

veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel svodu – MVDr. Jaroslav Talacko (Český 

Brod, KVL 3385). 

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

svodu. 

3. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny 

a dezinfikovány. 

4. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na 

svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány. 

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

Středočeský kraj – inspektorát Nymburk (Východní 1109/10, Poděbrady 290 01, tel.: 

325 625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz). 

6. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy může doplnit podmínky pro konání 

svodu v závislosti na aktuální nákazové situaci. 
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O d ů v o d n ě n í  

          Výše uvedený pořadatel svodu koní podal dne 30.4.2022 v souladu s § 9 odst.(3) 
veterinárního zákona žádost o stanovení veterinárních podmínek pro konání výše uvedené 
akce. Žádost byla doručena KVS SVS pro Středočeský kraj dne 30.4.2022. Dnem doručení 
této žádosti bylo dle § 44 odst.(1) správního řádu zahájeno správní řízení ve věci určení 
veterinárních podmínek pro konání svodu. Správní orgán žádost přezkoumal a posoudil 
zejména z hlediska, zda žadatel, jakožto pořadatel svodu, splňuje podmínky pro konání výše 
uvedené akce a na základě zjištěných skutečností rozhodl o určení veterinárních podmínek 
pro konání svodu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 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. 
Veterinární podmínky pro konání svodu zvířat tedy stanovil správní orgán pro skot, ovce a 
kozy, hrabavou a vodní drůbež (evidovaná zvířata); pro další druhy zvířat, která se svodu 
účastní, se veterinární podmínky svodu nestanovují. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední 
veterinární správě Státní veterinární správy, prostřednictvím KVS SVS pro Středočeský kraj. 
Toto rozhodnutí o určení veterinárních podmínek svodu zvířat slouží m.j. jako podklad pro 
rozhodnutí obce v souvislosti s vydáním povolení ke konání výše uvedené akce, v žádném 
případě však toto rozhodnutí obce nenahrazuje. 

 

V Benešově dne 13.05.2022 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

 

Obdrží do datové schránky: 

Výstaviště Lysá nad Labem, ID datové schránky: 6xk9mqj 

 




