
 
 

 

Věc:   Rozšíření veterinárních podmínek pro svod zvířat v termínu: 22.- 26.4.2023  
a propozice fakturace 

 

Veterinární podmínky pro skot, si jako garant výstavy dovolujeme v bodě 1C (IBR) rozšířit následovně: 
Výstavy se zúčastní pouze nevakcinovaný skot. 
Nejdéle 30 dní před přesunem budou zvířata sérologicky vyšetřena na IBR/IPV s negativním výsledkem. 
BVD/MD – nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na BVD/MD s negativním výsledkem.  

Paratuberkulóza - nejdéle 30 dní před přesunem budou zvířata sérologicky vyšetřena na paratuberkulózu 
s negativním výsledkem a zvířata nebudou pocházet z chovu, který se nachází v režimu mimořádných 
veterinárních opatření. 
Odčervení – všechna zvířata budou před přesunem odčervena. Chovatel zajistí na svoje náklady příslušné 
zdravotní a veterinární zkoušky na základě vydaných veterinárních podmínek pro tuto výstavu. Provedené 
zdravotní zkoušky budou chovateli proplaceny dle propozic. 
Číslo hospodářství výstaviště v Brně: 62062039. 
Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 30 dnů po 
skončení výstavy (tj. ode dne 26.4. 2023, akceptovány budou doklady přijaté nejpozději 31.5.2023), kdy se 
zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy, to znamená 22. - 26.4.2023.   
 
Vzhledem k náročnosti harmonogramu finančního vypořádání výstavy nebude ČMSCH, a.s. brát zřetel a 
proplácet doklady dodané po 31.5.2023!  
 
Adresa pro zasílání dokladů: fakturace@cmsch.cz  
Poštou na:  ekonomické oddělení, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Benešovská 123 252 09 Hradištko 
 
Fakturační údaje: 
Název: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 
Sídlo:    Benešovská 123, 252 09 Hradištko 
IČ:  26162539 
DIČ:  CZ26162539 
 
Na fakturu uvést text (nutné!):  Doprava zvířat (materiálu, techniky, ...) na výstavu zvířat v rámci Národní výstavy 
hospodářských zvířat Brno 2023. 
Zdravotní zkoušky za vystavovaná zvířata v rámci NVHZ  Brno 2023  
(+ výčet čísel vystavovaných zvířat) 
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Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Jihomoravský kraj 
Palackého 174, 612 38  Brno 

Č. j. SVS/2023/015468-B 

R O Z H O D N U T Í  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský 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, na základě žádosti níže uvedeného pořadatele rozhodla 
takto: 
 
Pro konání svodu skotu, ovcí, koz, prasata a koňovitých 

název akce:  Národní výstava hospodářských zvířat 2023 

datum:  22. - 26. 4. 2023 

místo konání:  BVV Brno, CZ 62062039 

pořadatel:  Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Benešovská 123, 252 
09 Hradištko, IČ 26162539  

odpovědná osoba:  Ing. David Lipovský, tel. 602 116 742, lipovsky@cmsch.cz 

přejímka zvířat:  21. 04. 2023, 12.00 – 21:00 a 22. 04. 2023, 07:00 – 10:00 

se stanovují následující 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. 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.  

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. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel 
svodu. 
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4. 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. 

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 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 
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. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel. 
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8. 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.  

Pro konání svodu prasat: 

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 bez výskytu brucelózy u prasat. Do zdravotního potvrzení se uvede, že stádo je 
vyšetřováno v souladu s platným zněním Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace (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. Svodu se mohou zúčastnit pouze prasata, která nepochází z oblastí, které jsou 
v souvislosti s výskytem afrického moru prasat uvedeny v příloze I prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2021/605.   

3. 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. 

4. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel. 

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

− jméno, název, adresa a sídlo chovatele 

− registrační číslo hospodářství 

− počet zvířat 

− identifikační čísla zvířat 

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

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.  
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Pro konání svodu koňovitých: 

1. Označení a evidence koňovitých 

a) Koňovití musí být doprovázeni průkazem koně nebo osla 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 koňovití 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. Koňovití, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství 
se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto 
vyhláškou. 
 

c) Koňovití pocházející z členské země 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. 
 

d) Koňovití pocházející ze třetí země musí být doprovázen 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. 

2. Povinná vakcinace a vyšetření 

Musí být splněny následující podmínky: 

a) Koňovitý 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) Koňovitý starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní 
s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 

3. Provozovatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koňovitých 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 vyčištěny a dezinfikovány. 

4. Veterinární přejímka 
Veterinární přejímku koňovitých provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí 
provozovatel svodu. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení 
veterinární přejímky seznam koňovitých, který bude obsahovat následující údaje: 

− jméno koně/osla 
− číslo průkazu koně/osla 
− registrační číslo hospodářství (adresa stáje)/osla 

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.  
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Další podmínky svodu pro všechny výše vyjmenované druhy zvířat: 

1. Zvířata, která neprošla veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu. 

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

3. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat  
na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny, dezinfikovány a ošetřeny dezinsekčním 
prostředkem.  

4. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy  
pro Jihomoravský kraj 

5. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy může doplnit podmínky pro konání 
svodu v závislosti na aktuální nákazové situaci. 

O d ů v o d n ě n í  

Podáním ze dne 17. 1. 2023, které bylo doručeno na podatelnu Krajské veterinární 
správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj dne 18. 1. 2023, požádal shora citovaný 
pořadatel o určení veterinárních podmínek pro výše konkretizovaný svod.  

Vzhledem k tomu, že při svodu dochází k soustředění zvířat různých chovatelů, čímž 
vznikají určitá nákazová rizika, byly za účelem ochrany zdraví zvířat a s ohledem na aktuální 
nákazovou situaci, stanoveny výše uvedené veterinární podmínky.  

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 - ti dnů ode dne jeho doručení odvolání 
k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím Krajské veterinární 
správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, 612 38 Brno. 

V Brně dne 27. 1. 2023 

MVDr. Jana Kozáková, Ph.D. 
ředitelka 

podepsáno elektronicky 
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