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ROZIJODNUTI

Ustřední komise pro ochranu zvíŤat' která je podle $ 2l odst. 3 písm. h) zríkona
č,24611992 Sb., na ochranu zviŤat proti ýání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným
orgánem ochrany zvíÍat, vÍízení zahájeném dne 13.3.2007 podle $ 44 odst. l zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ana zák|adě $ 8 odst. 6 zákona
č' 24611992 Sb., na ochranu zviÍat proti ýání, ve znění pozdějších předpisů, ve věci
schválení řádu ochranv zvíŤat rozhodla takto:

Řad Česke jezdecké federace na ochranu zvíÍat při veřejném vystoupení nebo svodu
koní předloŽený na základě $ 8 odst' 6 zákona č,24611992 Sb., na ochranu zvíÍat proti tyrání,
ke schválení Ústřední komisi pro ochranu zvíÍat Českou jezdeckou federací, se sídlem
Atletická |0012, 160 Í7 Praha 6, IČ 48549886, se z hlediska souladu se zákonem
č.246/1992 Sb., na ochranu zvíŤatproti ýání,ve zněnípozdějších předpisů

schva lu j e .



/ "
/  ODUVODNENT

Dne 13.3.2007 byl Ústřední komisi pro ochranu zviŤat, jako příslušnému orgánu
ochrany zviřat dle $ 21 odst. 3 písm. h) zákona č.24611992 Sb., na ochranu zviÍat proti ýrání,
ve znění pozdějších předpisů' doručen návrh na zahájení správního Ťizení o schválení Řádu
České jezdecké federace na ochranu zvíiat při veřejném vystoupení nebo svodu koní podaný
Českou jezdeckou federací (dále jen ,,Žadate|,,).

V pruběhu Ťizení byly se žadatelem konzultovány nutné změny v textu řádu. opravený
řád byl Ústřední komisi pro ochranuzvíŤatdoručen dne2.4.2OO7 '

Ustřední komise pro ochranu zvířat projednala na svém 103. zasedání dne 3,4.2007
návrh na schválení řádu podaný Žadate|em'

Na základě předložené žádosti, po seznámení se s textem řádu ochrany zviŤat, na
zák|adě vyhodnocení spisového materiálu a na doporučení výboru pro ochranu hospodářských
zviŤat, kteý řád ochrany zvíŤat projednal a shledal, Že je v souladu se zákonem č.24611992
Sb., na ochranu zviřat proti !ýráni, ve zněni pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 19212004
Sb', o ochraně zviŤat při chovu, veřejném r,ystoupení nebo svodu, se rozhodla Ústřední
komise pro ochranu zvířat jej schválit.

PoUČnxI ÚČasTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle $ 152 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení rozklad k ministru zemědělství, ato podáním učiněným u Ministerstva
zemědělství - Ústřední komise pro ochranu zviřat.

Doc. MVDr. Richard Sovják' CSc.
předseda Ustřední komise pro ochranu zvířat
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Příloha

/ Řad Česke jezdecké federace na ochranu zvíŤat při veřejném vystoupení nebo svodu koní,
1 svazek

Rozdělovník

Účastník řízení - Česká jezďecká federace, se sídlem Atletická IOO|2, 160 17 Pruha 6,
zastoupená Ing. Františkem Lomským

Vypraveno dne: v 4. e)ty
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