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Slovo ústředního ředitele 
 VAZENI,  DIKY VYTRVALE PRACI NAS VSECH JSME MOHLI V LONSKEM ROCE OPET VYZNAMNE PRISPET K PLNENI POSLANI STATNI VETERINARNI SPRAVY A TO ZEJMENA V OBLASTECH VETERINARNI HYGIENY, DOVOZU/VYVOZU ZBOZI A OCHRANY ZDRAVI A POHODY ZVIRAT.  NA NASLEDUJICICH STRANKACH NAJDETE RUZNE PRIKLADY TOHO, JAKY MA V PRAXI NASE INSTITUCE VYZNAM A JAK MUZE PRIMO OVLIVNOVAT VYSE ZMINENE OBLASTI.  VSECHNO, CO STATNI VETERINARNI SPRAVA VYKONAVA, JE PECLIVE NAVRZENO TAK, ABY BYLO MOZNE PODPOROVAT V CO NEJVYSSI MIRE VETERINARNI MEDICINU A VYZKUM, PROSAZOVAT PRIROZENOU POHODU ZVIRAT A INFORMOVAT VEREJNOST O VSECH NASICH VYZNAMNYCH KROCICH S CILEM ZVLADNOUT VSECHNY NASTRAHY A NELEHKE SITUACE, KTERE VETERINARNI OBLAST PRINASI – A TO NEJEN DNES, ALE I DO BUDOUCNA.  JAKO ORGAN STATNI SPRAVY V REZORTU ZEMEDELSTVI MA STATNI VETERINARNI SPRAVA JEDINECNE POSTAVENI, NEBOT SPOLUPRACUJE SE STOVKAMI MEZINARODNICH ORGANIZACI A VEDECKYCH PRACOVNIKU, S TISICI SOUKROMYCH VETERINARU A PODNIKATELSKYCH SUBJEKTU A S MILIONY MAJITELU DOMACICH ZVIRAT.  JSEM PRIJEMNE POTESEN, ZE MAME TOLIK PRATEL A SPOLUPRACOVNIKU, KTERI SDILEJI STEJNOU FILOSOFII A VERI, ZE MA NASE PRACE VYZNAM.   Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.  ústřednı́ ředitel     
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Veterinární hygiena 
Věděli jste, že… … Státnı́ veterinárnı́ správa (SVS) dozoruje vı́ce než 5 000 podniků, které zpracovávajı ́produkty živočišného původu, nebo s nimi manipulujı́. … podniky lze rozdělit podle různých hledisek. Nejčastěji podle komodity, kterou zpracovávajı́ – jatky, masozpracujı́cı́ závody, mlékárny, zpracovny vajec, medu atd. Podle tohoto členěnı́ jsou podniky uveřejňovány na internetových stránkách SVS. Dalšı́ velkou skupinou jsou podniky dozorované, ale nezveřejňované (typicky maloobchodnı́ prodejny). … členěnı ́ podle druhu evidence vycházı́ z toho, že podniky zpracovávajı́cı́ živočišné produkty musı́ být schválené podle nařı́zenı́ Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  853/2004. Jiné podniky mohou být pouze registrované (podle nařı́zenı́ Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004), např. prodejny. Menšı ́ skupinu tvořı́ podniky evidované podle národnı́ legislativy (např. producenti mléka, kteřı ́ je prodávajı ́přı́mo spotřebitelům). … v dozorovaných schválených podnicı́ch je, podle vyhodnocenı́ mı́ry nebezpečı ́a rizik, naplánován určitý počet kontrol. Těch bylo v loňském roce plánováno 30 806. Ve skutečnosti jich bylo ještě o něco vı́ce (31 219), protože v některých provozech bylo třeba frekvenci zvýšit. Dalšı́ch cca 30 000 následných a mimořádných kontrol bylo v podnicı́ch registrovaných. Dozorové akce lze tedy rozdělit do následujı́cı́ch typů:  

• Plánované – centrálně je určena základnı́ minimálnı́ frekvence, kterou je možné změnit na základě analýzy nebezpečı́ a dalšı́ch okolnostı́; 
• Neplánované – vyvolané závadou zjištěnou při plánované akci, podnětem apod.; 
• Mimořádné – specificky zaměřené na určitý konkrétnı́ problém. … z plánovaných akcı́ ve schválených podnicı́ch bylo vı́ce než 380 akcı́ se závadou, v registrovaných podnicı́ch a při neplánovaných akcı́ch jich alespoň s jednou závadou bylo téměř 950. … některá zjištěnı́ mohou mı́t dopad i na zahraničnı́ subjekty. Takové přı́pady se hlásı́ systémem rychlého varovánı́ (RASFF). V roce 2013 SVS řešila 61 přıṕadů RASFF, z toho bylo 22 přıṕadů oznámeno námi a 38 přı́padů bylo přijato z jiných států.    



 

3  

Dozorové akce v jednotlivých oblastech za rok 2013 

 Při kontrolách se zjišťujı́ nedostatky, závady, které lze shrnout do určitých skupin 
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Ochrana zdraví zvířat 
Věděli jste, že…  … CR v roce 2013 úspěšně plnila kritéria monitoringu pro udrženı́ statutu země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcı́ a Aujeszkyho choroby u prasat. … zhoršená nákazová situace byla zaznamenána v chovech ryb, kde bylo zjištěno 5 nových ohnisek virové hemorhagické septikémie1. … u konı́ bylo třetı́m rokem provedeno plošné vyšetřenı́ na přı́tomnost protilátek proti viru západonilské horečky a výskyt těchto protilátek byl potvrzen v populaci konı ́na územı́ CR. … klasický mor prasat (KMP) se na územı́ CR nevyskytuje od roku 1999, kdy byl zjištěn poslednı́ přı́pad výskytu viru u černé zvěře. … vakcinace proti nákaze „ptačı́ chřipky“ se neprovádı́ a v současnosti je i zakázána, protože sledovánı́ nákazy je založeno na průkazu specifických protilátek. Postižené hejno drůbeže se likviduje a dosud nebyl prokázán přenos virů z volně žijı́cı́ch ptáků na lidi. … v chovech kuřat na maso byl v roce 2013 zjištěn ve srovnánı́ s rokem 2012 pokles prevalence sledovaných sérotypů i celkové prevalence všech sérotypů salmonel. … vzteklina je virové onemocněnı́ teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končı́ smrtı́. V současné době neexistuje účinná terapie, možná je pouze preventivnı́ vakcinace. V CR je povinná vakcinace psů staršı́ch 3 měsı́ců. I přes přı́znivou nákazovou situaci nadále pro chovatele zvıř́at platı́ povinnost předvést zvı́ře, které pokousalo člověka, k vyšetřenı́ veterinárnı́m lékařem a to 1. a 5. den po pokousánı́. V roce 2012 bylo takto vyšetřeno 4 726 zvıř́at. V roce 2013 bylo vyšetřeno 3 151 psů, kteřı́ poranili člověka. … v roce 2013 byla spuštěna aplikace aktuálnı́ch map s přehledem ohnisek a ochranných pásem přıṕadů moru včelı́ho plodu, která je dostupná pro veřejnost. Tyto mapy zobrazujı́ vyhlášená ohniska ke konkrétnı́mu datu a aktuálně platná ochranná pásma k těmto ohniskům, což pomáhá chovatelům včel v rychlé orientaci v nákazové situaci na územı́ Ceské republiky.   
                                                        1 Virová hemoragická septikémie je vysoce infekční virové onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie lososovitých ryb a štik. 
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TRACES - Export živých zvı́řat z CR v roce 2013 
Země určení Skot Prasata Ovce Kozy Drůbež 

EU           

Belgie 27 087 4 0 5 0

Bulharsko 0 228 33 0 696 540

Dánsko 0 0 0 0 0

Estonsko 70 0 0 0 24 300

Finsko 0 1 0 0 0

Francie 7 208 0 100 0 0

Irsko 0 0 0 0 0

Itálie 11 212 1 511 1 746 0 62 700

Kypr 0 0 0 0 0

Litva 91 28 0 0 722 563

Lotyšsko 0 0 0 0 20 000

Lucembursko 0 0 0 0 0

Maďarsko 320 111 699 311 0 424 600

Malta 108 0 0 0 0

Německo 32 566 35 822 4 014 3 9 480 588

Nizozemsko 19 767 94 447 0 119 466

Polsko 6 874 3 280 0 0 16 617 101

Portugalsko 0 0 0 0 14 240

Rakousko 54 876 6 882 6 789 0 164 206

Rumunsko 368 2 355 16 0 22 690 810

Řecko 2 075 0 0 0 35 150

Slovensko 1 661 106 897 1 462 76 41 004 283

Slovinsko 9 527 0 0 0 16 560

Spojené království 0 0 0 3 47 760

Španělsko 4 125 21 0 0 92 400

Švédsko 0 0 0 0 0

celkem EU 177 935 268 822 14 918 87 92 233 267

třetí země           

Chorvatsko 15 011 6 200 9 0 0

Norsko 0 0 0 0 0

Rusko 0 177 250 0 212 280

Švýcarsko 7 0 0 0 2 500

Turecko 2 855 0 0 0 0

Ukrajina 668 1 164 31 82 8 398 300

jiná třetí země 10 748 1 533 0 2 792 534

celkem třetí země 29 289 9 074 290 84 9 405 614

CELKEM 207 224 277 896 15 208 171 101 638 881 
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… ve dnech 10. – 13. 6. 2013 proběhlo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v hospodářstvı́ Vojenských lesů a statku Heroltovice součinnostnı́ cvičenı́, které bylo zaměřeno na činnosti úřednı́ch veterinárnı́ch lékařů v přı́padě podezřenı́ (potvrzenı ́ohniska) na některou z nebezpečných nákaz zvı́řat. … laboratornı́ vyšetřovánı́ vzorků odebı́raných v rámci veterinárnı́ch sledovánı́ jsou prováděna ve státnı́ch veterinárnı́ch ústavech (SVU) v Praze, Ceských Budějovicı́ch, Jihlavě, Hradci Králové a Olomouci. Diagnostické služby jsou poskytovány jak pro účely státnı́ho veterinárnı́ho dozoru, tak zákaznı́kům z řad chovatelů, zpracovatelů živočišných produktů, výrobců, obchodnı́ků a občanů. …v r. 2013 došlo v okrese Louny k utracenı́ 81 397 ks nosnic z důvodu výskytu nebezpečné nákazy. … v r. 2013 došlo dı́ky možnosti sledovánı́ systému TRACES2 k exportu vı́ce než 100 000 000 živých zvıř́at z CR.  Cinnost pohotovostnı́ch středisek pro likvidaci nákaz zvıř́at v r. 2013 
Nákaza Okres Druh zvířat Počet 

utracených  
Způsob 
utracení 

Datum 
utracení PSMS3 

Pseudomor 
drůbeže Prostějov holub 22 ks CO2 Big Bag 11. 1. 2013 Brno 

Salmonela Kroměříž nosnice 1 000 ks CO2 
kontejner 1. 3. 2013 Brno 

Salmonela Opava nosnice 10 000 ks CO2 
kontejner 16. 4. 2013 Brno 

Salmonela Louny nosnice 40 000 ks CO2 
kontejner 14. 5. 2013 Brno, Hradec 

Králové 

Salmonela Liberec nosnice 15 000 ks CO2 
kontejner 25. 6. 2013 Brno, Hradec 

Králové 
Virová 
hemorhagická 
septikémie (VHS) 

Šumperk Pstruh 
duhový 8 000 kg CO2 ve vodě 2. 8. 2013 Brno, Hradec 

Králové 

VHS Frýdek-
Místek 

Pstruh 
duhový 1 200 kg CO2 ve vodě 14. 8. 2013 Hradec Králové 

VHS Šumperk Pstruh 
duhový 300 kg CO2 ve vodě 16. 9. 2013 Brno 

Salmonela Louny nosnice 81 397 ks CO2 
kontejner 

18. 9. – 19. 9. 
2013 

Brno, Hradec 
Králové 

VHS Č. Krumlov 

Pstruh 
duhový, 
Pstruh 
obecný 

15 000 kg CO2 ve vodě 
31. 10. 2013 

Brno, Hradec 
Králové 6. 11. 2013 

                                                        2 TRAde Control and Expert System (TRACES) je nástroj pro sledování pohybu zvířat a produktů živočišného původu na území Evropské unie i mimo něj. Zaměřuje se také na dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu, jakož i rostlin, osiva a rozmnožovacího materiálu. 3 Pohotovostní středisko pro mimořádné situace 
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Pohoda zvířat 
Věděli jste, že… … velkou roli při kontrolách v oblasti ochrany zvı́řat a péče o jejich pohodu sehrávajı ́podněty, nejčastěji od občanů, často formou stı́žnosti nebo upozorněnı́ na týránı ́nebo jakékoliv podezřenı́ na špatné zacházenı́ se zvı́řaty. … na základě analýzy zjištěných porušenı́ je relativně nejvyššı́ počet zjišťovaných nedostatků v chovech zájmových zvı́řat. Vyplývá to často z neznalosti podmı́nek chovu zvı́řat, z módnı́ch trendů chovu některých druhů nebo plemen apod. … v roce 2013 bylo v chovech zájmových zvı́řat provedeno 1 730 kontrol. Počet kontrol v chovech zvı́řat v r. 2013 
Kontrolní bod Počet kontrol 

2012 
Počet kontrol 
2013 Rozdíl 

Počet 
kontrol se 
závadami 
2012 

Počet 
kontrol se 
závadami 
2013 

Rozdíl 

Stáje a prostory pro chov 
hospodářských zvířat 3 323 2 687 -636 299 279 -20 

Vnitrostátní přeprava 
hospodářských zvířat 318 237 -81 10 7 -3 

Mezinárodní přeprava 
hospodářských zvířat 544 303 -241 3 2 -1 

Přeprava ostat. zvířat 
(mimo hospod. zvířat) 121 142 21 2 4 2 

Porážení hospodářských 
zvířat 825 596 -229 17 1 -16 

Denní kontrola jatek 
101 423 skot 99 336 skot -2 087 

      57 065 prasata 55 899 prasata -1 166 
6 602 drůbež 6 217 drůbež -385 

Rituální porážky 3 3 0 0 0 0 
Chovy zájmových zvířat 1 655 1 730 75 378 426 48 
Chovy zvířat vyžadujících 
zvláštní péči 522 571 49 17 18 1 

Obchody se zájmovými 
zvířaty 758 723 -35 15 14 -1 

Útulky a zách. stanice 
pro handic. zvířata 209 214 5 0 1 1 

Zoologické zahrady 30 36 6 0 2 2 
Cirkusy - chov 13 25 12 1 2 1 
Pokusy na živých 
zvířatech 72 100 28 0 1 1  … celkem bylo v definovaných kontrolách v oblasti pohody zvı́řat uděleno 106 blokových pokut v celkové výši téměř 100 000,- Kč.  
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… strategickým cı́lem SVS v oblasti kontroly ochrany proti týránı́ a péče o pohodu zvı́řat je také kontrola využıv́ánı́ pokusných zvı́řat v souladu s požadavky revidované legislativy EU. … v oblasti rituálnı́ch porážek byly v roce 2013 provedeny 3 kontroly a shodně s rokem 2012 nebyly zjištěny žádné závady. … v útulcı́ch a záchranných stanicı́ch pro handicapovaná zvı́řata bylo provedeno celkem 214 kontrol, pouze 1 z kontrol záchranných stanic byla se závadou.  … při podezřenı́ na porušenı́ ustanovenı́ trestnı́ho zákona byly postoupeny podněty orgánům činným v trestnı́m řı́zenı́. V roce 2013 bylo stı́háno za týránı ́zvıř́at celkem 13 osob, pravomocně odsouzeno bylo 21 osob. … malý podı́l nedostatků je zjišťován u řádně vedených a evidovaných chovů, resp. podniků obchodujı́cı́ch se psy (převážně v rámci EU), kde je zajištěn průběžný veterinárnı́ dozor a kde tato činnost již prakticky nespadá pod zájmový chov. … v chovech skotu, prasat, ovcı́ a koz je opakovaně zjišťováno nedodrženı ́minimálnı́ch standardů u jednotlivých věkových kategoriı ́ (nedodržovánı́ prostorových nároků, neprováděnı́ izolace nemocných a poraněných zvıř́at, rutinnı́ zkracovánı́ ocásků selat), nezajištěnı́ dostatečné výživy a napájenı́ (zejména nezabezpečenı ́ čerstvé napájecı́ vody v chovech, nezajištěnı ́přı́stupu k zařı́zenıḿ ke krmenı́ a napájenı́ – zápolenı́ mezi zvı́řaty) a nezajištěnı́ stanovených pomůcek (např. pomůcky k pomoci při porodu). 
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Vztahy s EU, dovozy a vývozy 
Věděli jste, že…  … účast expertů SVS na jednánı́ch Evropské rady (Rada) a Evropské komise (Komise) je povinná, neúčast expertů na jednánı́ch by mohla mı́t nepřı́znivé dopady na Ceskou republiku, např. pro chovatele zvıř́at nebo zpracovatele živočišných potravin. … v roce 2013 přesáhly aktivnı́ účasti na zahraničnı́ch pracovnı́ch cestách čı́slo 100, což klade vysoké nároky na experty SVS jak z hlediska odborné přı́pravy, tak časové náročnosti, a to i nad rámec běžné pracovnı́ doby. … mimo vlastnı́ aktivnı́ účasti na jednánı́ch SVS rovněž připravuje instrukce na jednánı ́pracovnı́ch orgánů Rady, jako je Pracovnı́ skupina pro zemědělské attaché, Coreper, mandáty pro zasedánı́ Rady pro zemědělstvı́ a rybářstvı́, stanoviska k dokumentům projednávaným v Evropském parlamentu či pozice pro Parlament CR. ... SVS se rovněž v roce 2013 účastnila jednánı́ Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Světové obchodnı́ organizace (WTO), Mezinárodnı́ organizace pro zdravı́ zvı́řat (OIE) a dalšı́ch jednánı́ mimo orgány Komise, předevšı́m z hlediska vývozů veterinárnı́ho zbožı́ do třetı́ch zemı́. Přehled jednánı́ v roce 2013 
Jednání Rady Jednání EK Jednání mimo 

orgány EU Celkem 

26 87 19 132  … v roce 2013 bylo Ustřednı́ veterinárnı́ správou SVS (UVS SVS) nově vyjednáno nebo aktualizováno 33 veterinárnı́ch osvědčenı́ pro vývoz do třetı́ch zemı́ (tzn. do zemı́ mimo EU) - vzory těchto osvědčenı ́ jsou uveřejněny na webových stránkách SVS:  
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/obchodovani-vet-zbozi/. Veterinárnı́ osvědčenı́ je dokument, ve kterém jsou shrnuty podmı́nky, jejichž plněnı́ pro dovoz určité komodity konkrétnı́ třetı́ země vyžaduje. Tento dokument musı́ být potvrzen úřednı́m veterinárnıḿ lékařem a musı́ doprovázet zásilku při vývozu. … bylo rozjednáno dalšı́ch 12 veterinárnı́ch osvědčenı́ pro vývoz do třetı́ch zemı́ a na základě žádostı́ vývozců byla vedena jednánı́ se třetı́mi zeměmi ohledně veterinárnı́ch podmı́nek pro vývoz dalšı́ch 11 komodit. … SVS vyjednala s veterinárnı́mi autoritami Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny zrušenı́ restrikcı́ zavedených těmito zeměmi kvůli ojedinělému výskytu Newcastelské choroby v chovech holubů v CR a obnovenı́ vývozu drůbeže a drůbežı́ch produktů do těchto zemı́. 
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… SVS jednala s veterinárnı́mi autoritami Ruské federace a Kazachstánu za účelem zrušenı́ restrikcı́ zavedených kvůli podezřenı́ na výskyt katarálnı́ horečky ovcı́ u zásilky skotu původem z CR a s veterinárnı́mi autoritami Bosny a Hercegoviny a Turecka za účelem zrušenı ́ restrikcı́ zavedených těmito zeměmi kvůli nákaze způsobené virem Schmallenberg a obnovenı́ vývozu skotu, ovcı́ a koz do těchto zemı́. ... SVS zajišťuje tisk, evidenci a distribuci osvědčenı́ tištěných na ceninovém papı́ře s ochrannými prvky, která jsou v současné době vyžadována při vývozu do Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu. ... SVS v roce 2013 za účelem schválenı́ CR pro vývoz spermatu býků do Cı́ny a Peru vypracovala v rámci komplexnı́ schvalovacı́ procedury obsáhlé dotaznı́ky (týkajı́cı́ se mj. aktuálnı́ nákazové situace, systému dozoru a platné legislativy v CR) a v přıṕadě Peru také přı́slušné veterinárnı́ osvědčenı́.  … v roce 2013 proběhl v CR audit veterinárnı́ch autorit USA zaměřený na vývoz spermatu skotu a prasat do USA. ... SVS na základě žádosti dovozců zvı́řat a živočišných produktů, pro jejichž dovoz nebyly podmı́nky harmonizovány legislativou Evropské unie, stanovila za rok 2013 veterinárnı́ podmı́nky pro celkem 369 dovozů ze třetı́ch zemı́ do Ceské republiky. Ve 201 přı́padech se jednalo o veterinárnı́ podmı́nky pro dovoz zvıř́at, zbývajı́cı́ část, tedy 168, tvořily veterinárnı́ podmı́nky pro dovoz živočišných produktů. … v přı́padě živočišných produktů se většina stanovených podmı́nek vztahovala k dovozu výzkumných a diagnostických vzorků, které zahrnujı́ předevšı́m studijnı́ materiál určený k výzkumným účelům, jež dovážejı ́ zejména české školy či jiná pracoviště. … pokud jde o zvıř́ata, většinu stanovených podmı́nek tvořily veterinárnı ́ podmı́nky pro dovoz terarijnı́ch zvı́řat, přičemž se jednalo zejména o ještěry, hady, žáby a želvy, v menšı́ mı́ře o pavouky. … sdělené veterinárnı́ podmı́nky pro dovoz zvı́řat odpovı́dajı́ celkovému počtu 206 522 zvı́řat. Nicméně dovezený počet zvı́řat však může být ve skutečnosti nižšı́. … z hlediska destinacı́, z nichž jsou do Ceské republiky neharmonizovaná zvı́řata a také živočišné produkty nejčastěji dováženy, zajıḿá prvnı ́ přı́čku USA. Obecně se však dá řı́ci, že k nám jsou veterinárnı́ komodity dováženy prakticky z celého světa. … v závislosti na druhu obdržených žádostı́ o dovoz neharmonizovaných komodit bylo v roce 2013 nově vytvořeno 8 veterinárnı́ch osvědčenı́ (6 pro zvı́řata, 2 pro produkty).   
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Veterinárnı́ osvědčenı́ nově vyjednaná nebo aktualizovaná UVS SVS v roce 2013 
Třetí země 
dovozu 

Komodita 

Austrálie živé laboratorní krysy, potkani a myši 

Bosna a  mléčné výrobky k lidské spotřebě (HTC) 

Hercegovina mléčné výrobky z mléka krav, ovcí, koz a buvolů k lidské spotřebě (HTB) 

Burundi sperma býků 

Černá hora mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu (HTB) 

 mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu (HTC) 

Čína ryby a produkty rybolovu 

JAR embrya skotu 

Makedonie směsné produkty určené k lidské spotřebě 

 konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 

 zpracovaná (jiná než konzervovaná) krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 

 žvýkací pamlsky pro psy 

 domácí prasata k chovu a/nebo k produkci 

Mexiko jednodenní kuřata 

Moldavsko skot určený k chovu a/nebo produkci 

Mongolsko vepřové maso a syrové polotovary z vepřového masa 

 sperma býků 

Nový Zéland sperma býků 

Srbsko násadová vejce drůbeže 

jednodenní kuřata 

vepřové maso k lidské spotřebě 

maso drůbeže a strojně oddělené maso 

čerstvé hovězí maso 

želatina určená k lidské spotřebě 

sudokopytníci ze zoologických zahrad 

plemenný nebo užitkový skot 

krmivo pro rybičky 

Tunisko sperma býků 

USA sperma býků 

embrya skotu 

Uzbekistán plemenný a užitkový skot 

Vietnam chovná a užitková drůbež 

jednodenní kuřata 

násadová vejce    
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… veterinárnı́ osvědčenı́ pro dovoz komodit, pro něž byly podmı́nky harmonizovány na úrovni celé EU, vycházejı́ v Uřednıḿ věstnı́ku jako součást právnı́ch předpisů. Veškerá osvědčenı́ jsou spolu s dalšı́mi informacemi přehledně prezentovány na internetových stránkách SVS, v dvojjazyčné, přı́p. trojjazyčné verzi. Za rok 2013 bylo na internetové stránky vloženo celkem 33 nových veterinárnı́ch osvědčenı ́ a u 19 stávajı́cıćh byly provedeny úpravy. ... SVS provádı́ kontroly činnosti úřednı́ch veterinárnı́ch lékařů Pohraničnı́ veterinárnı ́stanice Praha-Ruzyně (PVS Praha-Ruzyně). V roce 2013 byly provedeny dvě kontroly, během kterých nebyla při prováděnı ́ vstupnıćh veterinárnı́ch kontrol zjištěna žádná závažná pochybenı́. … v roce 2013 bylo na PVS Praha-Ruzyně podrobeno kontrole celkem 911 zásilek. Téměř polovinu, konkrétně 498 zásilek, tvořily zásilky zvı́řat, z nichž 3 byly odmı́tnuty. Produkty živočišného původu se na celkovém objemu podı́lely 413 zásilkami, přičemž 37 bylo odmı́tnuto. … nejčastěji dováženými zvı́řaty vstupujı́cı́mi do EU přes Prahu jsou dlouhodobě akvarijnı́ rybičky a terarijnı́ zvıř́ata. Z produktů živočišného původu pro lidskou spotřebu se nejčastěji dovážejı́ produkty rybolovu a z vedlejšı́ch živočišných produktů zase lovecké trofeje a sperma.   … v souladu s plánem kontroly, který stanovuje parametry, podle nichž majı́ být v rámci běžného monitoringu provedeny analýzy úřednı́ch vzorků z dovážených zásilek, odebrala PVS Praha-Ruzyně v roce 2013 vzorky k laboratornı́mu vyšetřenı́ z 14 zásilek. Všechny testované zásilky, vyjma jedné, vyhověly stanoveným parametrům. … v roce 2013 provedla SVS 4 školenı́ úřednı́ch veterinárnıćh lékařů PVS Praha-Ruzyně a 1 školenı́ inspektorů SZPI (Státnı́ zemědělská a potravinářská inspekce) a úřednı́ch veterinárnıćh lékařů.    
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Přehled stanovených podmı́nek za rok 2013 – Zivočišné produkty 

 
 Přehled stanovených podmı́nek za rok 2013 – Zvıř́ata 
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Legislativa 
Věděli jste, že… … v roce 2013 došlo k návrhu novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinárnı́ péči a o změně některých souvisejı́cı́ch zákonů (veterinárnı́ zákon). … došlo k návrhu vyhlášky o označovánı́ a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodnı́ch přesunech. … vstoupila v platnost vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanovı́ výše paušálnı́ částky nákladů spojených s vytištěnı́m veterinárnı́ho osvědčenı́ k vývozu a výše paušálnı ́částky nákladů spojených s prováděnı́m pohraničnı́ veterinárnı́ kontroly pro roky 2014 a 2015. … vstoupila v platnost vyhláška č. 429/2013 Sb., kterou se měnı́ vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdravı́ zvıř́at a jeho ochraně, o přemı́sťovánı́ a přepravě zvıř́at a o oprávněnı́ a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárnı́ch činnostı́. … došlo k návrhu vyhlášky o kadáverech4 zvı́řat v zájmovém chovu. … v roce 2013 připravoval legislativnı́ a právnı́ odbor za Státnı́ veterinárnı ́ správu stanoviska k návrhům 57 právnı́ch předpisů, které nám zası́lá Ministerstvo zemědělstvı́ v rámci připomı́nkového řı́zenı́. … z moci úřednı́ bylo krajskými veterinárnı́mi správami zahájeno necelých 500 správnı́ch řıźenı́.   

                                                        4 Tělo uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo utraceného zvířete.  
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Přehled správnı́ch řıźenı́ zahájených z podnětu KVS (Krajská veterinárnı́ správa) a dalšı́ch vybraných opatřenı́ KVS 
1. zdraví zvířat (epizootologie + welfare)   

1.1. počet zahájených správních řízení 473 
1.2. počet vydaných rozhodnutí o pokutě 138 
1.3. počet vydaných rozhodnutí o závazných pokynech 32 
1.4. počet vydaných rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních * 300 
1.5. počet vydaných opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 veterinárního zákona ** 86 
1.6. počet předběžných opatření 165 
1.7. počet zastavených řízení 111 
1.8. počet pravomocných příkazů vydaných podle § 150 odstavec 1 až 4 správního řádu  
s výjimkou příkazů o náhradě nákladů podle § 75 veterinárního zákona 431 

1.9. počet pravomocných příkazů na místě vydaných podle § 150 odstavec 5 správního 
řádu 100 

1.10. počet blokových pokut 241 
1.11. celková výše uložených pokut včetně blokových 3 090 351 Kč 

2. veřejné zdraví (veterinární hygiena + ekologie)   

2.1. počet zahájených správních řízení   
2.2. počet vydaných rozhodnutí o pokutě 212 
2.3. počet vydaných rozhodnutí o závazných pokynech 20 
2.4. počet vydaných rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních * 70 
2.5. počet vydaných opatření podle § 53 veterinárního zákona ** 184 
2.6. počet předběžných opatření 51 
2.7. rozhodnutí o pozastavení či odejmutí schválení podle § 22 veterinárního zákona 4 
2.8. počet zastavených řízení 38 
2.9. počet pravomocných příkazů vydaných podle § 150 odstavec 1 až 4 správního řádu  
s výjimkou příkazů o náhradě nákladů podle § 75 veterinárního zákona 953 

2.10. počet pravomocných příkazů na místě vydaných podle § 150 odstavec 5 správního 
řádu 269 

2.11. počet blokových pokut 21 
2.12. celková výše uložených pokut včetně blokových 18 819 540 Kč

3. zdraví zvířat i veřejné zdraví   

3.1. celkový počet opravných prostředků 94 
3.2. postoupení k vyřízení jinému příslušnému orgánu 404 
3.3. počet vydaných právních předpisů (vyhlášek) 107 
3.4. počet případů použití autoremedury 3 
* bez ohledu na nabytí právní moci 
** míní se obdobná opatření podle plemenářského zákona 
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Hospodaření 
Věděli jste, že… … skutečný počet zaměstnanců SVS v roce 2013 byl 1 264. … celkové přı́jmy  za rok 2013 činily 155 372 000 Kč, z nichž z titulu pokut a správnı́ch poplatků bylo do státnıh́o rozpočtu odvedeno 14 431 000 Kč. … skutečný průměrný měsı́čnı́ plat roku 2013 představuje částku ve výši 30 446 Kč. … celkové běžné výdaje v roce 2013 činily 850 437 000 Kč, z toho účelové a ostatnı ́běžné výdaje organizace činily 225 860 000 Kč. 
Audit 
Věděli jste, že… … na základě auditu systému úřednı́ch kontrol SVS v souladu s nařı́zenı́m Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o	 úředních	 kontrolách	 zajišťujících	 ověřování	
shody	s	krmivovým	a	potravinovým	právem,	veterinárními	předpisy	a	předpisy	o	pohodě	
zvířat bylo uskutečněno 14 auditů v pěti auditovaných systémech na 10 organizačnı́ch jednotkách (Krajské veterinárnı́ správy a Městská veterinárnı́ správa v Praze). … na základě auditu systému managementu kvality SVS podle normy CSN EN ISO 9001 
Systémy	 managementu	 kvality	 –	 Požadavky proběhlo 9 auditnı́ch šetřenı ́ na všech organizačnıćh útvarech UVS a byl proveden audit u 3 vybraných KVS. Dále bylo provedeno nezávislé prověřenı́ funkčnosti a účinnosti systému managementu kvality SVS v rámci recertifikačnı́ho auditu certifikačnı́ autoritou, která prolongovala v rozsahu celé organizačnı́ struktury SVS certifikát ISO 9001 pro výkon státnı ́ správy v oblasti veterinárnı́ péče na územı ́CR. … na základě finančnı ́ auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o	 finanční	 kontrole a prováděcı́ vyhlášky č. 416/2001 k tomuto zákonu bylo během roku 2013 provedeno 8 auditů na organizačnıćh jednotkách v různých oblastech řı́zenı́ a byly realizovány 3 veřejnosprávnı́ kontroly na státnı́ch veterinárnı́ch ústavech. … v souvislosti s vnitřnı́ finančnı́ kontrolnı́ činnostı ́dle plánu kontrolnı́ činnosti na rok 2013 bylo provedeno 18 specializovaných internı́ch kontrol na všech organizačnı́ch jednotkách, Státnı́ch veterinárnı́ch ústavech a v Ustavu pro státnı́ kontrolu veterinárnıćh biopreparátů a léčiv.   
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Informační technologie 
Věděli jste, že… … centrálnı́ servery Státnı ́veterinárnı ́správy jsou umı́stěny předevšıḿ v housingovém centru, tzv. Naganu, v Praze. Jedná se o 15 fyzických serverů, na nichž funguje přibližně 60 virtuálnıćh serverů. Správu těchto serverů a dohled nad jejich funkčnostı́ zajišťovala v roce 2013 smluvně Telefonica O2. Dalšı́ servery jsou pak umı́stěny na pracovištı́ch Ustřednı́ veterinárnı́ správy v Praze a Liberci.  … v roce 2013 byly zahájeny práce na zavedenı́ terminálové emulace v podmı́nkách SVS. Cı́lem je předevšı́m snı́ženı́ komunikačnı́ náročnosti jednotlivých aplikacı́ a informačnı́ch systémů SVS, rozšı́řenı́ jejich dostupnosti z internı́ virtuálnı́ privátnı́ sı́tě SVS (VPN) na veřejný internet, zvýšenı́ bezpečnosti dat SVS a snı́ženı ́ náročnosti na koncová zařı́zenı́ SVS. … v oblasti datových komunikacı ́ je SVS dlouhodobě zapojena do projektu KIVS (komunikačnı́ infrastruktura veřejné správy). Od roku 2012 je majoritnıḿ dodavatelem služeb datových komunikacı́ společnost GTS Czech a řádově menšı́ část služeb si mezi sebe rozdělily Telefonica O2 a Ceské radiokomunikace.  … odbor informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ spravuje uživatelské účty a role zaměstnanců SVS pro přı́stup a práci s různými informačnı́mi systémy, jak vlastnı́mi (kromě e-spisu), tak v rámci rezortu (Integrovaný zemědělský registr, Společný zemědělský registr, Registr půdnı́ch bloků, ISSA, Mezisklad kontrol pro Cross Compliance) i mimo rezort. … v roce 2013 byla rozšı́řena škála komunikačnı́ch možnostı́ v rámci pracovišť SVS o využıv́ánı ́ programu Microsoft LYNC. Jedná se o videokonference. Systém využıv́á předevšı́m ústřednı́ ředitel SVS pro videokonference porady vedenı́ SVS s řediteli všech KVS, ale i jiné skupiny zaměstnanců SVS (krajštı́ informatici a personalisti na centrálnı ́úrovni, jednotlivé KVS pak pro své internı́ videokonference). … odbor udržuje v provozu, spravuje a aktualizuje oficiálnı́ internetové stránky SVS na adrese www.svscr.cz. V průběhu roku 2013 byly stránky na základě přı́kazu ministra zemědělstvı́ převedeny pod společný rezortnı ́ redakčnı́ systém eAgri. Cı́lem bylo grafické sjednocenı́ a uživatelské zpřı́stupněnı́ všech webových prezentacı́ rezortu. V roce 2013 byla na stránky SVS přidána dalšı́ služba pro návštěvnı́ky z řad široké veřejnosti – interaktivnı́ mapy s výsledky z vybraných oblastı́ státnı́ho veterinárnı́ho dozoru, využıv́ajı́cı́ mapy Google. … mezi úkoly, které zajišťuje Odbor informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ patřı ́přı́prava speciálnı́ch datových výstupů pro potřeby vedenı ́SVS i pro potřeby KVS z dat IS SVS (Informačnı́ systém SVS), registrů MZe i TRACES a přı́prava datových kolekcı́ pro export do jiných informačnı́ch systémů, které provozuje Ministerstvo zdravotnictvı́. 


