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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS“) obdržela Vaší
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ohledně

chovu achaltekinských koní v_okr. Strakonice, která byla v rámci státního veterinárního
dozoru řešena v průběhu roku 2018.

K uvedené žádosti sděluje KVS následující:
Na základě podnětu k prošetření nevhodných podmínek chovu klisny v obci-ia pozemku

ve vlastnictví _byla provedena kontrola chovu této klisn , která b la
zahájena dne 1.8.2018. Majitelem této klisny bylod
Dle šetření KVS bylajako chovatel klisny označena třetí osoba, které byla klisna svěřena do péče (údajně
do zástavy). Vzhledem ke skutečnosti, že byla klisna umístěna v nevhodných podmínkách a byla ve

velmi špatném výživněm stavu, byl vydán závazný pokyn k odstranění nedostatků a zároveň podán
podnět obcí s rozšířenou působností (dále jen ,,ORP“) k uložení zvláštního opatření ve smyslu § 28a
odst. 1 pism. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání a to umisténi klisny do náhradní péče. O předběžné
náhradní péči bylo ze strany ORP rozhodnuto dne 6.9.2018. Tato klisna musela být následně vzhledem

k jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a vysokému věku utracena.
V průběhu srpna 2018 b lo na KVS opakovaně podáno telefonické upozornění, že koně v majetku

v obci _jsou bez přístupu krmení a vody. Na místě bylo přítomno
9 klisen, 1 hřebec a 3 hříbata. Dne 6.9.2018 byla provedena kontrola chovu těchto koní na pozemcích
č. půdních bloků 1006/16 a 1006/17 za přítomnosti zástupců ORP a statutárního zástupce společnosti
který předložil na místě průkazy koní a předávací protokol ze dne 6.9.2018,

kterým bylo předáno společnosti
s olečnosti

5 z těchto koní. Následně statutární zástupce
oznámil na KVS, že dne 2.10.2018 oddělil stádo koní ve vlastnictví

od stáda koní ve vlastnictvma vyzval tímto KVS aby
konala a nedošlo ke strádání koní. Na základě mls m o se renl po 0

rzenl uvedené výzvy bylo ze

strany KVS zjištěno, že klisny jménem—s hříbětem,_ hříbětem,_ _
s hříbětem a hřebecjménem_jsou umístění na astvině bez řístu u k vodě a krmeni a

nikdo se o ně nestará. Na základě tohoto zjištění byl * uložen příkaz
k neprodlenému zajištění péče o tato zvířata a zároveň byl předán podnět ORP. Uloženým příkazem byl
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vydán _závazný pokyn k odstranění ziištěných nedostatků, a to konkrétně tak
aby chovatel zajistil péči o hřebce _ klisnu

a

3 hříbata chovaná v_jejich přemístěním do v 0 ne o prostředí, ve kterém bude zajištěno
dostatečné a kvalitni krmeni, které by odpovídalo jejich fyziologickým potřebám dle věku a kategorie
zvířete a kde bude zajištěn dostatečně odborně způsobilý personál, který bude pravidelně kontrolovat
stav těchto koní a v případě potřeby jim poskytne ošetření či zajistí odbornou veterinární péči.

Předsedkyně—byla zároveň kontaktována telefonicky a byla tím na situaci
v chovu koní v Pivkovicích upozorněna, přislíbila, že péči o koně zajistí.
Ze strany KVS nebyla zjištěna identifikace těchto koní z důvodu jejich plachosti, kdy ani dospělí koně
nebyli zvyklí na základní způsob manipulace, koně byli prakticky neovladatelní. Obě stáda byla

oddělena jednatelem společností—umístěním hrazení na pastvinu, kterou tímto
rozdělil na dvě části a odmítl se o koně v majetku _dále starat. Tito koně
neměli zajištěnou kvalitní výživu, napájení ani chovatelskou a veterinární péči, nebyli zvyklí na
manipulaci. Tuto situaci se podařilo vyřešit díky odvozu koní novými operativně zajištěnými majiteli, kteří

se jich ujali na základě příslušných smluv, kdy _bylo povinno najít
bezodkladné řešení a zajistit o zvířata náležitou péči dle uloženého závazného pokynu. Vzhledem

k tomu, že s koňmi nebylo nikdy manipulováno, byl celý proces naložení a odvážení koní k novým
majitelům velmi problémový a zdlouhavý.
Pokud by nedošlo k výše uvedenému řešení celé situace koní, mohl ORP v rámci své kompetence
přistoupit k uložení zvláštního opatření ve smyslu § 28a odst. 1 pism. a) zákona na ochranu zvířat proti

týrání, a to umisténi hřebce—, klisny- _,_, _a 3
hříbat do náhradní péče, protože to vyžadovaly podmínky, ve kterých byli koně chováni. Náklady spojené
s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj pak hradí osoba, již bylo zvíře
odebráno. Další setrvání koní na pastvině bez přístupu k vodě, kvalitnímu krmení a bez zajištění náležité

péče by následně ovlivnilo zdraví koní a v neposlední řadě by mohlo dojít až k jejich úhynu.

S pozdravem

MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
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