
Rozhodnutí str. 1 z 3 

Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj 

Černoleská 1929, 256 38  Benešov 

Č. j. SVS/2022/039710-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 svodu 
Drahomíry Košvancové,  Strašnov 103, 294 31 Krnsko, IČ 04473621  doručené dne 10.3.2022 

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

Pro konání akce – svodu koní 

Název akce: Westernové závody Seesee Cup 

Místo konání: Farma Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Registrační číslo provozovatele svodu CZ 21908077 

Datum konání: 23. 4. 2022 

Pořadatel:          Drahomíra Košvancová, IČ04473621 

Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail):  Drahomíra Košvancová 
 Strašnov 103, 294 31 Krnsko, 
 mob.: 775 571 818 
 

se stanovují tyto veterinární podmínky: 

1) Všechna zvířata účastnící se svodu musí být klinicky zdravá, v dobré kondici a musí 
pocházet z chovů prostých nákaz přenosných na tento živočišný druh (lichokopytníky). 

2) Veterinární přejímku zvířat ve stanovené době provede a veterinární službu v průběhu 
celé akce zajistí privátní veterinární lékař (SVL), kterého zajistí na vlastní náklady 

pořadatel svodu. Jméno tohoto SVL (včetně jeho registračního čísla KVL), místo a čas 
přejímky nahlásí pořadatel nejpozději 7 dnů před zahájením svodu pracovišti-inspektorátu 
KVS pro Středočeský kraj v Kosmonosech ( tel.:326 724 655 , e-mail: insp.mlada-

boleslav.kvss@svscr.cz). Koně, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se 
nesmí svodu zúčastnit. 

3) Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, 

účastnících se svodu, kde bude uvedeno: 

 jméno koně 

 majitel koně (jméno, příjmení, adresa) 

 datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku 

 číslo průkazu koně 

 registrační číslo hospodářství (adresa stáje) 
 číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní 

ze zahraničí) 

Po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého veterinárního lékaře 
potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku. 
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4) Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří 
podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní 
na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se budou koně během akce zdržovat, musí být 
průběžně udržovány v čistotě a minimálně po ukončení svodu dezinfikovány, popř. 
ošetřeny protiplísňovým prostředkem. 

5) Umístění, pohyb a manipulace se zvířaty se musí dít způsobem vylučujícím v maximální 
možné míře jejich poranění, příp. poranění ostatních účastníků akce. 

6) Koně musí být doprovázeni průkazem koně (jeho vzor je uveden v příloze č.8, části 5 

vyhlášky MZe č.136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich 
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem) 
obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedených zdravotních 
zkouškách a předepsaných vakcinacích s uvedením data poslední vakcinace, názvu 

a operačního čísla příslušné vakcíny: 

 Koně nad 12 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřeni s  negativním 
výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců,  

30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření nesmí být koně 
alergologicky vyšetřeni 

 Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního 

schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední 
vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním dané akce.  

Výše uvedené dokumenty musí být k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru 
u odpovědné osoby na závodišti nejpozději 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se 
kůň účastní. 

7) Všechna zvířata bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich registraci a označení 
podle §13 až §15, Vyhlášky MZe č.136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování 
zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským 
zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy ES a jsou označeni 
v souladu s těmito předpisy se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené 
v souladu s touto vyhláškou. 

8)  Koně pocházející z členských zemí EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením 
(TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 

nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2020/688. 

9) Koně pocházející ze třetích zemí, popřípadě jejich částí, které jsou uvedeny na seznamu 
třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, musí být 
doprovázeni platným dokumentem CHED (Společný zdravotní vstupní doklad) a kopií 
příslušného veterinárního osvědčení. Na koňovité se nevztahují pravidla čl. 26 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Znamená to, že nemusí zůstat v zařízení 
určení po dobu nejméně 30 dnů ode dne jejich příjezdu do tohoto zařízení. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Výše uvedený pořadatel svodu koní podal dne 10.3.2022 v souladu s § 9 odst.(3) 
veterinárního zákona žádost o stanovení veterinárních podmínek pro konání výše uvedené 
akce. Žádost byla doručena KVS pro Středočeský kraj dne 10.3.2022 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. 
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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 Ústřední 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 21.03.2022 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží do datové schránky: 

  

Drahomíra Košvancová 

Strašnov 103 

294 31  Strašnov 
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