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Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Moravskoslezský kraj 
Na Obvodu 51, 703 00  Ostrava - Vítkovice 

Č. j. SVS/2016/034993-T 

P Ř Í K A Z  

 

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 
rozhodla příkazem dle § 87 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů takto: 

obviněná z přestupku, paní Kateřina Potyková, datum narození 12.10.1995, trvale bytem Haškova 
664/11, 734 01 Karviná – Ráj, přechodné bydliště Haškova 663/13, 734 01 Karviná – Ráj (dále též 
jen „chovatel“) se 

 

uznává vinným ze spáchání přestupku 

 

t í m ,  ž e  jako chovatel dvou psů starších šesti měsíců, a to psa, křížence dlouhé srsti, černé barvy, 
narozeného 01.06.2014 a feny plemene americký pitbul, černé barvy s bílou náprsenkou, starší šesti 
měsíců, v době veterinární kontroly provedené dne 15. 03. 2016 na adrese Haškova 663/13, 734 01 
Karviná – Ráj, nepředložil  na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři doklady o platném očkování proti 
vzteklině výše uvedených psů a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně stanoveném termínu; 

 

tedy jako chovatel nesplnil povinnost zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti 
vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat 
doklady o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři; 

a dopustil se tak přestupku dle § 71 odst. 1 písm. a) porušením § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního 
zákona. 

Za spáchání tohoto přestupku ukládá správní orgán dle § 71 odst. 2 písm. b) veterinárního zákona 

 

pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských). 

 

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 (12101995). Jako specifický 
symbol uveďte část čísla jednacího tohoto příkazu: (2016034993). 

 

Odůvodnění: 

 

Na základě stížnosti podané na KVS SVS pro MS kraj ve věci podezření z týrání psů, byla dne 
15.03.2016 provedena úředním veterinárním lékařem KVS SVS pro MS kraj, MVDr. Gabrielou 
Pellarovou, veterinární kontrola podmínek chovu psů na adrese: Haškova 663/13, 734 01 Karviná – Ráj. 

Protokol o kontrole č. T1600315001S81055, ze dne 15.03.2016 byl chovatelem podepsán a převzat, 
v zákonem stanovené lhůtě nebyly proti předmětnému protokolu podány námitky. 
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Kontrolou bylo zjištěno, že na uvedené adrese chovatel chová 2 psy, a to psa, křížence dlouhé 
srsti, černé barvy, narozeného 01.06.2014 a fenu plemene americký pitbul, černé barvy s bílou 
náprsenkou, starší šesti měsíců. Chovatel v době kontroly nepředložil na požádání úředního 
veterinárního lékaře doklady o platném očkování proti vzteklině výše uvedených psů. Tím 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. Během kontroly chovatel uvedl, že 
očkovací průkazy psů předloží dodatečně v termínu do 30.03.2016, avšak tak neučinil.  

Do dne vydání tohoto příkazu nebyly uvedené doklady úřednímu veterinárnímu lékaři 
předloženy. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán považuje za prokázané porušení 
předmětného ustanovení veterinárního zákona, a jelikož nejsou pochybnosti o tom, že obviněný 
z přestupku se přestupku dopustil, uložil pokutu za spáchání přestupku příkazem. 

Při rozhodování o výši pokuty správní orgán přihlížel k závažnosti protiprávního jednání, kdy 
vzteklina je onemocněním, které je přenosné ze zvířat na lidi a jejímu přenosu lze zamezit vakcinací 
vnímavých zvířat a potvrzením o této vakcinaci je např. záznam v očkovacím průkazu psa. Jako 
přitěžující okolnost bylo správním orgánem posouzeno množství nepředložených očkovacích průkazů, 
kdy se jedná celkem o 2 psy, k nimž chovatel nepředložil doklady o platném očkování proti vzteklině. 

Správní orgán dále konstatuje, že v daném případě nedošlo k šíření tohoto onemocnění, ani ke 
vzniku dalších negativních následků a jedná se o první porušení zákonem stanovené povinnosti u tohoto 
chovatele. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že tímto jednáním obviněného z přestupku nebyla 
způsobena škoda. 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. 

 

            Poučení: 

 

Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 15 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 rozhodnutí. 

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. Nepřihlásí-li 
se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu 
podle tohoto odstavce má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Pokud Vám nebyl 
předmětný příkaz doručen poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu 
ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu byl uložen na poště, potom se za den doručení považuje desátý 
den od tohoto uložení, nikoli až následně faktické převzetí příkazu po uplynutí této desetidenní lhůty.  
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V tomto případě se lhůta pro případné podání odporu nepočítá od faktického převzetí 
předmětného příkazu účastníkem řízení, ale již jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

V Ostravě dne 31.03.2016 

 

 

 

otisk úředního razítka                    

 

                                                        

                                                                                                         MVDr. Severin Kaděrka 

              ředitel 

  podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Obdrží do vlastních rukou: Kateřina Potyková, Haškova 664/11, 734 01 Karviná – Ráj 
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