
Krajská veterinární správa  

Státní veterinární správy svspes6e474bb9 

pro Středočeský kraj 

Černoleská 1929, 256 38 Benešov 

č. j. SVS/2018/157569-S 

ROZHODN UTÍ 
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.(l) 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 svodu ZO ČSCH Kolín 1, Za Školou, 

Kolín VI- Štítary, 280 02, doručené dne 6.12.2018, v souladu s 67 zákona č.500/2004 Sb., správní 

řád, takto: 

Pro konání akce — svodu vodní a hrabavé drůbeže z chovů evidovaných podle zákona č. 

154/2000 Sb. (plemenářský zákon) 

Název akce: Nedělní trhy v areálu ZO ČSCH Kolín 1 - Štítary 

Místo konání: Chovatelský areál ZO ČSCH Kolín 1 - Štítary 

Datum konání: každou neděli v průběhu roku 2019 

Pořadatel: ZO ČSCH Kolín 1, za školou, Kolín Vl- Štítary, 280 02 

Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Jiří Král, 603852423 

se stanovují tyto veterinární podmínky: 

Obecné podmínky: 

Veterinární přejímku zvířat provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Zvířata, 

která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu. Prostory a 

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

a ošetřeny protiplísňovým prostředkem. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k 

přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány. Tyto 

veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Ve všech 

případech, kdy se hovoří o „potvrzení”, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým 

veterinárním lékařem. 

Speciální podmínky 

Vodní drůbež: 

Zvířata starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že jsou klinicky zdravá. 

Hrabavá drůbež a bažanti 

1) Zvířata starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním 

svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného 



výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno — datum poslední vakcinace, název a operační 

číslo vakcíny). 

 

Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena v souladu s 

Národními programy pro tlumení salmonel. 

2) Mláďata druhů zvířat uvedených v bodu l, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace 

musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu. 

3) Zvířata, která se zúčastní svodu v rámci kraje, musí být doprovázena potvrzením nebo doklady, 

ze kterých bude patrno, že u zvířat byly provedeny požadované zdravotní zkoušky (např. 

laboratorní protokol). 

Veterinární přejímka zvířat se uskuteční každou neděli vždy od 5:30 do 6:30 hodin v místě konání 

akce. 

Odůvodnění 

Výše uvedený pořadatel svodu koní podal dne 6.12.2018 v souladu s ss 9 odst.(3) veterinárního 

zákona žádost o stanovení veterinárních podmínek pro konáni výše uvedené akce, Žádost byla 

doručena KV S pro Středočeský kraj dne 6.12.2018. Dnem doručení této žádosti bylo dle 44 odst.(l) 

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. 

P o u č e n í 
Výše uvedené veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo 

zrušeny. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ustřední 

veterinární správě Státní veterinární správy, prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní 

veterinární správy 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 27.12.2018 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel podepsáno 
elektronicky v 
zastoupení 

Obdrží: ZO čscH Kolín 1, za školou, Kolín Vl- Štítary, 280 02 



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě 

Ověřuji pod pořadovým číslem 114411374-225436-181231103558, že tento dokument v listinné 

podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, 

se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl. 

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v 

dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. 

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 3 1 .12.2018 v 10:36:09. 

Zaručený elektronický podpis byl 

 

shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo 

provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31 .12.2018 

09:20:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 3A OD 02, 

kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 

PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 471149831 pro podepisující osobu (označující 

osobu) MVDr. Pavel Bohatec, Státní veterinární správa, 210062, Státní veterinární správa [IČ 

000185621. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost 

časového ražítka byla ověřena dne 31.12.2018 v 10:36:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas 

27.12.2018 14:20:49, číslo kvalifikovaného časového razítka 00 AE 12 5B, kvalifikované časové 

razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA TSACMRSA 

05/2017, První certifikační autorita, a.s.. 

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl: 

Státní veterinární správa  

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 

31.12.2018 

 

Poznámka: 
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky. 

 

dokumentu  provedla: 



 


