Úřední deska: Státní veterinární správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Č. j. SVS/2019/025237-T

PŘÍKAZ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též jen „KVS
SVS pro MS kraj“) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1
písm. u) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „veterinární zákon“), v řízení o přestupku
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodla příkazem podle § 90 zákona o odpovědnosti
za přestupky takto:
obviněná z přestupku, paní Veronika Pintrová, nar. 13.9.1990, trvale bytem Horní 791/3, 700 30
Ostrava - Hrabůvka, doručovací adresa Bohumíra Četyny 930/2, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, se
uznává vinnou ze spáchání přestupku
t í m, ž e jako chovatelka jednoho psa a to:
– kříženec, pohlaví pes, barva černá, většího vzrůstu, jménem Rasty, stáří psa 8 let
nepředložila na požádání úřední veterinární lékařce doklady o očkování proti vzteklině svého psa
staršího 6 měsíců, což bylo zjištěno při kontrole chovu psa chovatelky paní Veroniky Pintrové, bytem
Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, v místě chovu psa na adrese Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava
- Dubina dne 06.12.2018 a bylo zapsáno v protokolu o kontrole č. POK181206001S81040,
t e d y jako chovatelka psa nepředložila na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři doklad o platném
očkování svého psa proti vzteklině;
d o p u s t i l a se přestupku ve formě nedbalostního zavinění dle § 71 odst. 1 písm. a) porušením § 4
odst. 1 písm. f) veterinárního zákona;
Za spáchání tohoto přestupku ukládá správní orgán obviněné z přestupků podle § 71 odst. 2 písm. a)
veterinárního zákona
pokutu ve výši 1 000,- Kč
(slovy: jedentisíc korun českých).
Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet KVS SVS pro MS kraj
číslo 19-9426761/0710, jako konstantní symbol uveďte 1148 pro platbu převodem z účtu, 1149 pro
platbu v hotovosti, variabilní symbol uveďte Vaše datum narození (13091990), jako specifický symbol
uveďte část čísla jednacího tohoto příkazu (2019025237).

Odůvodnění
V rámci kontroly provedené úředními veterinární lékařkou KVS SVS pro MS kraj dne 06.12.2018
ve věci chovu psa a koček na adrese Bohumíra Četyny 930/2, 700 30 Ostrava - Dubina bylo zjištěno,
že chovatelka psa paní Veronika Pintrová, nar. 13.9.1990, trvale bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava
- Hrabůvka, doručovací adresa Bohumíra Četyny 930/2, 700 30 Ostrava - Hrabůvka chová 1 psa,
kříženec, pohlaví pes, barva černá, většího vzrůstu, jménem Rasty, stáří psa 8 let.
Při kontrole byla chovatelka úřední veterinární lékařkou vyzvána k předložení dokladu o vakcinaci
uvedeného psa proti vzteklině, kdy chovatelka nepředložila žádný doklad o vakcinaci tohoto psa proti
vzteklině.
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O kontrole byl sepsán protokol o kontrole č. POK181206001S81040, který si chovatelka
převzala dne 20.12.2018. V zákonné lhůtě 15 dnů nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné
námitky.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán považuje za prokázané porušení
veterinárního zákona, a jelikož nejsou pochybnosti o tom, že obviněná z přestupku se přestupku
dopustila, rozhodl o uložení sankce příkazem. Při rozhodování o výši pokuty správní orgán přihlížel
k přitěžujícím okolnostem, za kterou považuje zejména skutečnost, že vzteklina je onemocnění, které
je přenosné ze zvířat na člověka a jejímu přenosu lze zamezit právě vakcinací vnímavých zvířat. Dále
správní orgán přihlížel k polehčujícím okolnostem, k míře zavinění, kdy správní orgán konstatuje, že
nebylo prokázáno úmyslné jednání ve formě aktivního konání, k osobě pachatele, kdy šetřením nebylo
prokázáno, že by výše uvedené jednání vyvolalo další negativní následky. Správní orgán vyhodnotil
stupeň závažnosti jako nízký. Z těchto důvodů byla pokuta stanovena ve výši, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto příkazu. Správní orgán přihlédl ke všem zjištěným skutečnostem případu a ve
vazbě na jejich posouzení je vyhodnotil tak, že vzhledem k charakteru přestupku a převažujících
polehčujících okolností, plní uložená sankce svým druhem i výší jak preventivní tak sankční charakter.
Po zvážení všech uvedených důvodů správní orgán ukládá pokutu a považuje ji za dostatečný
trest za uvedený přestupek. Její výše má především splnit preventivně výchovnou funkci a přimět
účastníka řízení, aby si uvědomil závažnost svého protiprávního jednání a vyvaroval se jeho opakování.

Poučení
Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne
oznámení příkazu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Odpor se
podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Příkaz, proti kterému byl podán odpor, se stává prvním
úkonem ve správním řízení, tedy zahájením správního řízení.
Jako účastník řízení máte práva v souladu se správním řádem, zejména právo dát se
zastupovat dle § 33, nahlížet do spisu dle § 38 a právo navrhovat důkazy a jejich doplnění dle § 51
citovaného zákona.
V souladu s § 52 správního řádu Vám tímto dáváme možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí,
označit důkazy na podporu svých tvrzení, to vše dle § 36 odst. 1 správního řádu. Příkaz, proti němuž
nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
Peněžité plnění je splatné nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.
Příkaz doručuje správní orgán, který jej vyhotovil prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky. Není-li to možné proto, že adresát písemnosti nemá zřízenou či zpřístupněnou datovou
schránku podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, lze je doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Příkaz, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

V Ostravě dne 22.2.2019

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
podepsáno elektronicky
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