Úřední deska: Státní veterinární správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Č. j. SVS/2019/016236-T

ROZHODNUTÍ
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 (déle jen ,,veterinární zákon“) v řízení o přestupcích
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 takto:
I.

Obviněný z přestupků, chovatel pan Petr Velan, nar. 21.12.1970, OP č. 113512530, bytem
Korunní 637/67, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, (dále též jen „chovatel“),
se
uznává vinný ze spáchání přestupků

1. t í m, ž e jako chovatel psů starších šesti měsíců chovaných na adrese: Pionýrů 829/4, 708
00 Ostrava-Poruba
-

francouzský buldoček jménem Falco, pohlaví pes, nar. 19.9.2017, barva hnědobéžová,
číslo pasu CZ 200000633802, čip č. 941000021163603, stáří 6 měsíců dosáhl 19.3.2018,

-

francouzský buldoček jménem Vilma, pohlaví fena, barva plavá, nar. 12.3.2018, číslo pasu
CZ 200000510716, čip č. 967000009684907, stáří 6 měsíců dosáhl 12.9.2018,

-

pomerian slyšící na jméno Bambina, v ukrajinské pasu číslo UA 0120011 zapsané jméno
Aelita Starlight, čip č. 991003000147792, pohlaví fena, nar. 2.2.2018, stáří 6 měsíců
dosáhl 2.8.2018,

-

pomerian jménem Tommy Stefisano, pohlaví pes, barva černá, nar. 20.6.2016, číslo pasu
CZ 200000510749, čip č. 967000009684864, stáří 6 měsíců dosáhl 20.12.2016,

-

čivava jménem Chanel, pohlaví fena, nar. 4.6.2014, číslo pasu CZ 200000631440, čip č.
941000021163564, stáří 6 měsíců dosáhl 4.12.2014,

-

čivava jménem Kewin, dle sdělení chovatele nar. 2.3.2018, bez očkovacího průkazu či
pasu, stáří 6 měsíců dosáhl 2.9.2018,

-

yorkšírský teriér jménem Adonis, pohlaví pes, barva modrá, tříslová, nar. 31.8.2011, číslo
pasu CZ 20000217440, čip č. 203098100313980, stáří 6 měsíců dosáhl 28.2.2012,
nezajistil platnou vakcinaci těchto psů proti vzteklině, kdy tyto měl navakcinovat osobně
ačkoli není k tomuto způsobilou osobou a nepředložil doklad o platné vakcinaci proti
vzteklině těchto psů, jak bylo zjištěno během ústního jednání dne 16.1.2019 a zapsáno
v protokole z ústního jednání č.j. SVS/2019/008751 ze dne 16.1.2019;

t e d y jako chovatel psů nezajistil, aby byli jeho psi, ve stáří od 3 do 6 měsíců, platně očkováni
proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni,
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neuchovával doklady o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání je nepředložil
úřednímu veterinárnímu lékaři;
a d o p u s t i l s e t a k přestupku ve formě úmyslného zavinění dle § 71 odst. 1 písm. a)
veterinárního zákona porušením § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona;
2. tím, že jako osoba podílející se na obchodování přivezl do ČR bez veterinárního osvědčení za
účelem dalšího prodeje tyto psy: dne 9.11.2018 koupené 2 ks šibu inu při cestě z Vídně (
jménem Chita, pohlaví fena, nar. 12.9.2018, čip č. 900118000234461, slovenský očkovací
průkaz a jménem Charlie, pohlaví pes, nar. 12.9.2018, čip č. 900118000234457, slovenský
očkovací průkaz), 14.11.2018 přivezené 2 francouzské buldočky, stáří přibližně 5 měsíců a 4
bílé špice ze Slovenska staré dle sdělení chovatele 6 týdnů, 2 křížence bíločerné barvy, pohlaví
fena a pes, 2,5 měsíce staré, darované z Chorvatska a přivezené 9.11.2018 bez dokladů, špic
německý trpasličí, černé barvy, přivezený z Chorvatska, a který byl prodán 13.10.2018 v
Ostravě, jak vyplývá z protokolu o provedení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a
pozemků, postoupeného Policií České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, oddělení
hospodářské kriminality, Na Hradbách 1500/22, 702 00, Ostrava, ze dne 15.11.2018, č. j.
KRPT-183439-60/TČ-2018-070781 a z protokolu z ústního jednání č.j. SVS/2019/008751 ze
dne 16.1.2019;
t e d y jako osoba, která se podílí na obchodování se zvířaty, nesplnila zákonem stanovenou
povinnost obchodovat pouze se zvířaty, která odpovídají požadavkům stanoveným tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské unie, zejména, která jsou
označena a evidována podle plemenářského zákona, a provázena veterinárním osvědčením;
a d o p u s t i l s e t a k přestupku ve formě nedbalostního zavinění dle § 71 odst. 1 písm. g)
porušením ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) bod 3. veterinárního zákona.

Za spáchání těchto přestupků ukládá správní orgán dle § 71 odst. 2 písm. b) veterinárního zákona
úhrnnou pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských).
Pokuta je splatná 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, jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození: 21121970. Jako
specifický symbol uveďte část čísla jednacího tohoto rozhodnutí (2019016236).
II.
V souladu s § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky správní orgán ukládá dále
obviněnému z přestupku povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Paušální částka nákladů
spojených s projednáváním přestupku činí
1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)
dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů. Tato
částka je splatná do 15-ti 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 (složenkou), variabilní symbol uveďte Vaše datum narození (21121970), jako
specifický symbol uveďte část čísla jednacího tohoto rozhodnutí (2019016236).
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Odůvodnění
KVS SVS pro MS kraj obdržela od Policie České republiky, Městské ředitelství Ostrava dne
02.01.2019 podnět k prošetření porušení veterinárního zákona chovatelem psů panem Petrem
Velanem, nar. 21.12.1970, bytem Korunní 637/67, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Policie České
republiky, Městské ředitelství Ostrava usnesením o vydání věcí, č.j. KRPT-183439-99/TČ-2018-070781
vydala KVS SVS pro MS kraj věci sloužící k páchání trestné činnosti výše uvedeného chovatele, kdy se
jednalo mimo jiné o očkovací průkazy a pet pasy psů, které byly zabaveny při domovní prohlídce Petru
Velanovi, nar. 21.12.1970 na adrese Družební 555/4, 725 26 Ostrava – Krásné Pole. Správní orgán
obdržel i další podnět od Policie České republiky, Městské ředitelství Ostrava, č.j. KRPT-183439135/TČ-2018-070781. Dne 16.1.2019 se chovatel dostavil na písemnou výzvu do sídla KVS SVS pro
MS kraj k podání vysvětlení.
Z podání vysvětlení a následně při ústním jednání a z předmětných očkovacích průkazů a pet
pasů psů bylo zjištěno, že obviněný z přestupku je ke dni 16.01.2019 chovatelem 7 psů starších šesti
měsíců: 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. Z dokladů o očkování (pet pasy zájmových zvířat) bylo zjištěno, že všichni tito psi
nejsou platně očkování proti vzteklině. Žádné jiné další doklady, že psi byli očkovaní proti vzteklině
dříve, chovatel nepředložil.
Chovatel byl poučen a při ústním jednání k případu uvedl: „Jsem skutečně chovatelem výše
uvedených psů. Doklady o očkování psů žádné nemám, protože mi byly zabaveny policií České
republiky a nyní jsou na veterinární správě. Sděluji, že psi, kteří mají uvedenou vakcinaci proti vzteklině
v pasech a v očkovacích průkazech provedenou 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 nezajistil platnou vakcinaci psů proti vzteklině.
Z ústního jednání byl vyhotoven protokol č.j. SVS/2019/008751, který chovatel podepsal a převzal.
Správní orgán vyhodnotil skutečnost, že vakcinace proti vzteklině měla být provedena obviněným
z přestupku, jako neplatnou vakcinaci proti vzteklině. Veterinární zákon stanoví předpoklady pro výkon
určitého druhu odborné veterinární činnosti v zájmu zajištění odpovídající kvality odborné veterinární
činnosti v ČR. Předpoklady pro výkon odborné veterinární činnosti spočívají zejména v dosažení
určitého vzdělání, stupně kvalifikace nebo určitých dovedností nebo v osvědčení znalostí složením
stanovené zkoušky. Tyto předpoklady obviněný z přestupku nesplňuje. Záznam o vakcinaci
v očkovacím průkazu respektive pasů předmětných psů provedený obviněným z přestupku pak nedává
jistotu skutečně provedené vakcinace. Provedení vakcinace odborně způsobilou osobou je pro správní
orgán měřítkem pro platnost vakcinace a jejího řádného a skutečného provedení.
Tímto jednáním chovatel porušil ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona, které
ukládá, aby chovatel zajistil, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců
platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky
přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit
úřednímu veterinárnímu lékaři. Tímto jednáním se chovatel dopustil přestupku ve smyslu ustanovení §
71 odst. 1 písm. a) porušením povinností chovatele, stanovených ustanovením § 4 odst. 1 písm. f)
veterinárního zákona.
Dále bylo zjištěno, že chovatel přivezl do České republiky dne 9.11.2018 dva psy plemene šiba
inu koupené při cestě z Vídně (pes jménem Chita, pohlaví fena, nar. 12.9.2018, čip č.
900118000234461, slovenský očkovací průkaz a jménem Charlie, pohlaví pes, nar. 12.9.2018, čip č.
900118000234457, slovenský očkovací průkaz), 14.11.2018 přivezené 2 francouzské buldočky, stáří
přibližně 5 měsíců a 4 bílé špice ze Slovenska staré dle sdělení chovatele 6 týdnů, 2 křížence bíločerné
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barvy, pohlaví fena a pes, 2,5 měsíce staré, darované z Chorvatska a přivezené 9.11.2018 bez dokladů.
Chovatel během ústního jednání k případu uvedl: „U žádného z přivezených psů jsem nezajišťoval
veterinární osvědčení. Nevěděl jsem o této povinnosti. Souhlasím s tím, že výše uvedené psy jsem
dovezl do České republiky z uvedených zemí za účelem dalšího prodeje.
Obviněný chovatel jako osoba, která se podílí na obchodování se zvířaty, nesplnil zákonem
stanovenou povinnost obchodovat pouze se zvířaty, která odpovídají požadavkům stanoveným tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské unie, zejména, která jsou označena a
evidována podle plemenářského zákona, a provázena veterinárním osvědčením. U následujících
přesunů psů: 2 psy plemene šiba inu, koupené při cestě z Vídně (pes jménem Chita, pohlaví fena, nar.
12.9.2018, čip č. 900118000234461, slovenský očkovací průkaz a pes jménem Charlie, pohlaví pes,
nar. 12.9.2018, čip č. 900118000234457, slovenský očkovací průkaz), 14.11.2018 přivezené 2
francouzské buldočky, stáří přibližně 5 měsíců a 4 bílé špice ze Slovenska staré dle sdělení chovatele
6 týdnů, 2 křížence bíločerné barvy, pohlaví fena a pes, 2,5 měsíce staré, darované z Chorvatska a
přivezené 9.11.2018 bez dokladů a dále přivezený do České republiky z Chorvatska pes plemene špic
německý trpasličí, černé barvy, který byl prodán 13.10.2018 v Ostravě, nebyly tyto povinnosti ze strany
obviněného z přestupků splněny.
Tímto jednáním se chovatel dopustil přestupku dle § 71 odst. 1 písm. g) porušením ustanovení § 28
odst. 1 písm. a) bod 3. veterinárního zákona.
Při ústním jednání v sídle KVS SVS pro MS kraj byl dne 16.01.2019 sepsán protokol č.j.
SVS/2019/008751-T.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán považuje za prokázané porušení
předmětných ustanovení veterinárního zákona, a protože nejsou pochybnosti o tom, že obviněný
z přestupků se přestupků dopustil, rozhodl o vině za spáchání přestupků, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí. Správní orgán při dokazování vycházel z výpovědi chovatele učiněné během ústního
jednání dne 16.01.2019 (protokol z ústního jednání č.j. SVS/2019/008751-T). Správní orgán konstatuje,
že byla naplněna jak formální, tak materiální stránka přestupků.
Při rozhodování o výši pokuty správní orgán přihlížel k přitěžujícím okolnostem, zejména
k závažnosti protiprávního jednání, kdy vzteklina je smrtelné onemocnění domácích i volně žijících zvířat
a je přenosné na člověka a jejímu přenosu lze zamezit vakcinací vnímavých zvířat. Vakcinace
dovážených zvířat slouží mezi jinými k zamezení zavlečení této nákazy na území České republiky. Jako
přitěžující okolnost byl vyhodnocen i fakt, že chovatel vědomě falšoval doklady o vakcinaci proti
vzteklině, neboť si dle jeho sdělení sám obstaral vakcíny, osobně je aplikoval psům, ačkoliv není k tomu
oprávněn, obstaral si razítka soukromých veterinárních lékařů, aby záznamy o těchto vakcinacích jejich
jménem potvrdil v očkovacích průkazech či pasech. Toto vše prováděl úmyslně, aby zvýšil zisk z prodeje
zvířat. Jako přitěžující okolnost je vyhodnocen i fakt, že obviněný z přestupků ve velkém množství
během dlouhého období obchodoval v rámci EU ze psy bez patřičných dokladů a bez splnění požadavků
týkajících se vakcinace proti vzteklině, které mají za cíl ochránit území a obyvatelstvo před touto
nákazou.
Dále správní orgán přihlédl k polehčujícím okolnostem, a to zejména k osobě chovatele, kdy
ochotně spolupracoval s orgánem veterinárního dozoru, neboť se dostavil ke správnímu orgánu na ústní
jednání a vysvětlil své počínání týkající se obchodování, které nebylo úmyslné, ale pouze plynulo
z neznalosti zákonů, na které se podílí i ta skutečnost, že obviněný je cizí národnosti.
Po zvážení všech uvedených důvodů správní orgán ukládá pokutu v dolní polovině zákonného
rozpětí a považuje ji za dostatečnou sankci za uvedené přestupky. Správní orgán považuje závažnost
protiprávního jednání chovatele v tom, že obviněný se dopustil dvou přestupků a jeho chování bylo
vedeno za účelem zisku. Správní orgán při ukládání sankce postupoval v souladu s ustanovením § 41
zákona o odpovědnosti za přestupky a uložil správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek
nejpřísněji trestný. Tímto je v tomto případě přestupek dle § 71 odst. 2 písm. b) veterinárního zákona,
který má stanovenou horní hranici 50.000,-Kč. Výše správního trestu má především splnit preventivně
výchovnou funkci a přimět účastníka řízení, aby si uvědomil závažnost svého protiprávního jednání a
vyvaroval se jeho opakování.
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Tím, že obviněný z přestupků vyvolal řízení porušením své právní povinnosti, je správní organ
povinen uložit, aby náklady řízení uhradil paušální částkou v § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za
přestupky. Výše paušální částky činí 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých dle § 6 odst. 1 vyhlášky
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám,
a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava-Vítkovice, odvolacím správním orgánem je
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (§ 81 až 85 správního řádu). Lhůta k odvolání se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (§ 40 odst.
1 písm. a) a c) správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ustanovení § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež
mu předcházelo.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se
za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následně faktické převzetí rozhodnutí
po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od
faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale již jedenáctého dne od uložení
písemnosti na poště.

V Ostravě dne 13.06.2019

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
podepsáno elektronicky

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