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]
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Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

27.4.2017

Popis: [Předloženíslužebního průkazu

|

POPÍSI [Oznámení o ukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

28.4.2017

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:
Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:
§ 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[] § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

[] § 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zakon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

nc: :
Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

IM—

l

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

|

Kód katastrálního území: |651338

|

Souřadnice:

|

|

_|

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: E] Kontrolovaná osoba

Jménoapřnmenf:

_

Datum narozeni:

|_

Číslo OP nebo pasu:

|_

Protokol c Vyvěsit:
P0í<170427003
5_
01.02.2019

DPovinná osoba

I
]

|

Sejmout: 03.04.2019
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Úřední deska: Státní veterinární správa
Předmět provedené kontroly:
Kontrola na podnět

Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 27. 4. 2017 od
10:20 do 11:30.

Byl předložen služební průkaz SKontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno na základě podnětu,
který byl ohlášen na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina dne 18. 4.
2017 a bylo zaevidováno pod č.j. SVS/2017/043460-B. Dle stěžovatele nemá chovatel uděleno
oprávnění na dodávání králíků do uživatelského zařízení.
Kontrolou bylo zjištěno:

Chovatel _má od KVS SVS pro kraj Vysočina udělena čísla malého hospodářství (CZ
pro dodávání králíků na jatky. Chovatelské zařízení se nachází v obcích
Veterinárním inspektorem byla provedena
kontrola chovu v Chlístově.
Chovatelské zařízení v Chlistové se nachází v prostorech bývalé výrobní haly, kde jsou ve 3 řadách
v klecich chováni králíci. Po stranách chovné samice, které jsou chovány po 1 ks a uprostřed výkrmovi
králíci chovaní po 2 ks. Rozměry klece pro samici: 50x40 cm / 1 ks a pro výkrm 30x30 cm / 2 ks.

Napájení je zajištěno centrálním rozvodem vody s kolíkovými napáječkami, které jsou umístěny v každé
kleci. Krmení je podáváno ručně ve formě granulí. Trus propadává z klece na zem, kde je dle potřeby
odklizen. V areálu je zavedena účinná ventilace, nebyly cítit stopy čpavku.
Všechna zvířata byla v dobrém výžívném a zdravotním stavu a nevykazovala známky poranění či
onemocnění.

Při dotazu, kam chovatel dodává v'krmové králíky, bylo sděleno, že hlavním odběratelem jsou firmy
ále se veterinární inspektor dotázal, zda chovatel někdy
dodal králíky do firmy
Chovatelem bylo sděleno, že ano, že občas dle
potřeby firmy
dodává králíky i do této firmy. Chovatel i věděl, kjakým účelům jsou
následně kráIIC| vyuzrv ní. Poslední prodej proběhl v průběhu ledna, kde chovatel dodal 300 králíků.
Chovatel byl vyzván k předložení uděleného oprávnění k chovu a dodávce pokusných zvířat, které je

vyžadováno při dodávání pokusných zvířat do uživatelského zařízení, jímžje ﬁrma —
_Chovatel tento doklad nepředložil.
Tím, že chovatel dodal zvířata do uživatelského zařízení k používání pokusných zvířat a nebylo mu
uděleno oprávnění k chovu a dodávce pokusných zvířat, došlo k porušení § 15a, odst. 1 zákona č.

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde je dáno, že chovat, dodávat nebo používat pokusná
zvířata smí jen osoba, které bylo k těmto činnostem uděleno oprávnění.
Pří kontrole byla pořízena fotodokumentace přístrojem Panasonic (inventární číslo 5920000280) aje

přílohou k tomuto protokolu:
Obr. 1: Daňový doklad - firma _
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Počet stran příloh k tomuto protokolu:
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

|:J Přiloženo pověření přizvané osoby

28.4.2017

Poučenk

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu,
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
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Úřední deska: Státní veterinární správa
Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tim doručení protokolu o kontrole na místě.

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinné osoby

MVDr- —
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky
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