Úřední deska: Státní veterinární správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Č. j. SVS/2019/042849-T

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též
jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a věcně příslušný
správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární
zákon“), v řízení z moci úřední s účastníkem řízení, panem Petrem Velanem, nar. 21.12.1970, trvale
bytem: Korunní 637/67, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 (dále též „chovatel“), rozhodla v
souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle § 52 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona o uložení závazného pokynu takto:
I.

Účastníku řízení, panu Petru Velanovi, nar. 21.12.1970, trvale bytem: Korunní 637/67, Ostrava
– Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 (dále též „chovatel“), se ukládá povinnost předložit
úřednímu veterinárnímu lékaři KVS SVS pro MS kraj doklady o platné vakcinaci proti vzteklině
svých psů
-

francouzský buldoček jménem Falco, pohlaví pes, nar. 19.9.2017, barva hnědobéžová,
číslo pasu CZ 200000633802, čip č. 941000021163603,

-

francouzský buldoček jménem Vilma, pohlaví fena, barva plavá, nar. 12.3.2018, číslo pasu
CZ 200000510716, čip č. 967000009684907,

-

pomerian slyšící na jméno Bambina, v ukrajinské pasu číslo UA 0120011 zapsané jméno
Aelita Starlight, čip č. 991003000147792, pohlaví fena, nar. 2.2.2018,

-

pomerian jménem Tommy Stefisano, pohlaví pes, barva černá, nar. 20.6.2016, číslo pasu
CZ 200000510749, čip č. 967000009684864,

-

čivava jménem Chanel, pohlaví fena, nar. 4.6.2014, číslo pasu CZ 200000631440, čip č.
941000021163564,

-

čivava jménem Kewin, dle sdělení chovatele nar. 2.3.2018, bez očkovacího průkazu či pasu

-

yorkšírský teriér jménem Adonis, pohlaví pes, barva modrá, tříslová, nar. 31.8.20111, číslo
pasu CZ 20000217440, čip č. 203098100313980,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

II.

Odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí s e v y l u č u j e.

III.

Současně podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád správní orgán
ukládá účastníkovi řízení povinnost nahradit náklady tohoto řízení stanovené paušální
částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských).
Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet KVS SVS pro MS kraj č. ú. 19-9426761/0710, jako konstantní symbol
uveďte 1148 pro platbu převodem z účtu, 1149 pro platbu v hotovosti, variabilní symbol vaše datum
narozeni: 21121970. Jako specifický symbol uveďte část čísla jednacího: 042849

Rozhodnutí str. 1 z 3

Vyvěsit: 04.07.2019

Sejmout: 22.07.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa

Odůvodnění
Správní orgán na základě podnětu postoupeného Městským ředitelstvím Policie Ostrava,
oddělení hospodářské kriminality, č.j. KRPT -183439-135/TČ-2018-070781 a během ústního jednání
dne 16.1.2019 (protokol z ústního jednání č.j. SVS/2019/008751-T) zaznamenal následující skutečnosti:
Chovatel Petr Velan, nar. 21.12.1970, trvale bytem Korunní 637/67, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory a Hulváky, nezajistil u svých 7 psů starších 6-ti měsíců platnou vakcinaci proti vzteklině. Jedná se
o následující psy: francouzský buldoček jménem Falco, pohlaví pes, nar. 19.9.2017, barva
hnědobéžová, číslo pasu CZ 200000633802, čip č. 941000021163603, francouzský buldoček jménem
Vilma, pohlaví fena, barva plavá, nar. 12.3.2018, číslo pasu CZ 200000510716, čip č.
967000009684907, pomerian slyšící na jméno Bambina, v ukrajinské pasu číslo UA 0120011 zapsané
jméno Aelita Starlight, čip č. 991003000147792, pohlaví fena, nar. 2.2.2018, pomerian jménem Tommy
Stefisano, pohlaví pes, barva černá, nar. 20.6.2016, číslo pasu CZ 200000510749, čip č.
967000009684864, čivava jménem Chanel, pohlaví fena, nar. 4.6.2014, číslo pasu CZ 200000631440,
čip č. 941000021163564, čivava jménem Kewin, dle sdělení chovatele nar. 2.3.2018, bez očkovacího
průkazu či pasu a yorkšírský teriér jménem Adonis, pohlaví pes, barva modrá, tříslová, nar. 31.8.20111,
číslo pasu CZ 20000217440, čip č. 203098100313980.
Dne 16.1.2019 během ústního jednání chovatel uvedl: „K dnešnímu dni chovám 2 francouzské
buldočky – Falco – má Očkovací průkaz (OP), Vilma – má OP, 2 Pomeriany – Bambina(Aelita) – má
OP a Tommy – má OP. Čivavy mám nyní celkem 3 Šanel – má OP, Honolulu (tu vlastní dcera, pes
pochází ze Slovenska, pes ještě nemá půl roku) - , Kevin – nemá očkovací průkaz. Yorkšír Adonis – má
OP. Očkovací průkazy mnou chovaných psů byly zabaveny Policií a nyní jsou na veterinární správě.
Sděluji, že tito byly někteří vakcinováni veterinárním lékařem, některé jsem vakcinoval sám. Kevin nemá
očkovací průkaz, nikdy nebyl vakcinován proti vzteklině. Sděluji, že psi, kteří mají v OP uvedenou
vakcinaci MVDr. Šlachtou a MVDr. Hrubým, byli ve skutečnosti navakcinováni mnou osobně.“ Kontrolou
předmětných očkovacích průkazů během ústního jednání bylo zjištěno, že u sedmi psů (francouzští
buldočci Falco a Vilma, pomeraniani Bambina (Aelita) a Tommy, čivavy Chanell a Kevin a jorkšírský
teriér Adonis) chovatel nepředložil doklad o platné vakcinaci proti vzteklině. Z ústního jednání byl
vyhotoven protokol č.j. SVS/2019/008751, který chovatel podepsal a převzal.
.
Dne 26.3.2019 bylo panu Petru Velanovi zasláno oznámení o zahájení řízení z moci úřední ve
věci uložení závazného pokynu k odstranění nedostatku – nenaočkované psy proti vzteklině č. j.
SVS/2019/016234-T, který dne 8.4.2019 chovatel převzal.
Z výše uvedených důvodů byla uložena povinnost účastníku řízení, panu Petrovi Velanovi,
předložit doklady o platné vakcinaci proti vzteklině 7 jeho psů (buldočci Falco a Vilma, pomeraniani
Bambina (Aelita) a Tommy, čivavy Chanell a Kevin a jorkšírský teriér Adonis), jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Co se týče lhůty ke splnění uložené povinnosti ve smyslu § 68 odst. 2 věty třetí správního řádu
ve spojení s § 52 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona, je třeba přihlédnout ke specifickému charakteru
povinnosti, která je předmětem tohoto rozhodnutí. Účastník řízení měl povinnost provést vakcinaci
svých psů. Účelem vydání tohoto rozhodnutí je stanovit účastníku řízení povinnosti, které povedou
k provedení vakcinace u jeho psů proti vzteklině.
Po zvážení všech těchto důvodů správnímu orgánu nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí, přičemž uložení závazného pokynu s vyloučením odkladného účinku
správní orgán považuje za nejefektivnější postup k odstranění protiprávního stavu poté, kdy jiné postupy
nejsou účinné.
Podle § 71 odst. 2 písm. b) veterinárního zákona uloží krajská veterinární správa fyzické osobě
pokutu až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu podle § 71 odst. 1 písm.
r) veterinárního zákona tím, že nesplní závazné pokyny orgánu veterinárního dozoru.

Poučení
Proti výroku I tohoto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k
Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy
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Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.
Proti výroku II tohoto rozhodnutí se v souladu s § 85 odst. 4 in fine správního řádu nelze odvolat.

V Ostravě dne 13.06.2019

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou:
Petr Velan, nar. 21.12.1970, trvale bytem: Korunní 637/67, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky,
709 00
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