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PROTOKOL O KONTROLE

Č.j..

SVS/2019-

Protokol č. POK190225001
Zahájení kontroly (první kontrolni I'Ikon):

Datum:

25.2.2019

Popis: |Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolni úkon:

Datum:

12.3.2019

Popis |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:
Číslo služebního průkazu.

.

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:
lv

§ 49 3 § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonu. ve znění pozdějších předpisů

i § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a 0 změně a doplnění některých souvisejících zákonů

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

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

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

__

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

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

|

|

_.

Kód katastrálního území: |:::|

Souřadnice:
Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Vyvěsit: 05.04.2019

v Kontrolovaná osoba

! Povinná osoba

Sejmout: 05.06.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
|chovatélka

A

Datum narození:

Číslo OP nebo pasu:

Předmět provedené kontroly:
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Úřední deska: Státní veterinární správa
Zástupci chovatelky jako povinné osobě bylo sděleno, že další kontrola plnění závazného pokynu
proběhne v úterý dne 5. 3. 2019, hodina bude upřesněna v pondělí dne 4. 3. 2019.
Kontrola na místě byla ukončena 25. 02. 2019 v 10:40 hodin.
inarní správy SVS pro _provedla Městská police
d
oledne kontrolu v chovu psů u chovatelky
nacházelo celkem 16 psů.
a zjistila, že se na adrese
"

'

'

Kontrola splnění závazného pokynu — 2. bod

Na žádost krajské veterinární správy svs pro Wake policie dne 4. 3. 2019
dy byla zjištěna přítomnost
kontrolu počtu psů u výše uvedené chovatelky na adrese
18 psů na pozemku.
Byly předloženy služební průkazy č. _ Kontrolní zjištění na místě výkonu
státního veterinárního dozoru bylo rováděno dne 05. 03. 2019 od 09:50 hodin do 10:40 hodin. Byla
hlášená
rovedena kontrola u chovatelky

(dále jen chovatelka), místo kontroly—
na
základě vydaného závazného

ok nu ze dne 20. 02. 2019 pod č. j. SVS/2019/

veterinární s rávou svs moh Kontrolu provedli veterinární inspektoři

jako vedoucí kontrolni skupiny„— za
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v bodu 2 ZP vydaného na místě dne 20. 2. 2019 pod é. j. SVS/2019l-se uvádí;
Zajistit takové opatření, aby psi neunikali z pozemku a zároveň nebyli přivázáni ke stromům (zbudovat
minimální provizorní oplocení).

V době kontroly se na pozemku nacházelo 18 psů a to 9 psů plemene australský ovčák (pohlaví 4 feny
a 5 psů), 2 psi plemene bílý švýcarský ovčák (1 fena a 1 pes) a 1 fena zlatého retrievera a 6 štěňat (3
štěňata australského ovčáka a 3 štěňata kříženci německého ovčáka), dle sdělení chovatelky do věku 6
měsíců. V době první kontroly dne 20. 2. 2019 předložila chovatelka 11 pet pasů, ze kterých vyplynulo,
že všechna tato zvířata jsou čipována. Proto bylo všech 12 psů zkontrolováno čtečkou čipů, byla
provedena identifikace, ůdaje odpovídají předloženým dokladům. Chovatelka poskytla součinnost při
identifikaci. Při kontrole dne 20. 2. 2019 chovatelka nepředložila ke dvěma psům doklady o platném
očkováni, tyto předložila až při této kontrole dne 5. 3. 2019. U těchto 2 jedinců byla vakcinace platná (viz
Příloha č. 3 fotodokumentace, počet str. 4), dle pet pasů psi čipování. Štěňata bez jakékoliv identifikace.
V době kontroly byl jeden pes (Beetleben Esternice) umístěn v chatě chovatelky, která uvedla, že pes
byl zraněn od jiného psa kousným poraněním v oblasti vrchní strany nosu, délka rány kolem 5 cm.
Chovatelka uvedla, že navštívila veterináře, ale žádný doklad o tomto ošetření nepředložila. inspektoři
konstatovali, že se nejedná o kousne poranění nýbrž řezné, Nedošlo k sutuře rány, která by dle rozsahu
u tohoto poranění byla vhodná. Rána nebyla v době kontroly nijak viditelně ošetřena (chovatelka uvedla,
že provádí ošetření Betadinou), z rány vytékal růžový sekret (viz fotodokumentace Příloha č. 2, počet
str. 6). Tvořicí se strup na doporučení veterináře údajně chovatelka strhává a dále uvedla, že po
konzultaci byly psovi nasazeny antibiotika. Tím, že chovatelka opakovaně nezabránila šarvátkám psů na
pozemku, porušila ustanovení § 13 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 pism. j) zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Chovatelka nedoložila, že psovi bylo poskytnuto veterinární
ošetření, čím došlo k porušení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. veterinárního zákona a
zároveň psy týrala ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v
platném znění, chovem psů v nevhodných podmínkách a nevhodným způsobem.
Chovatelka vybudovala ohradu mezi plotem sousední parcely a chatou (zjištěno již při kontrole ze dne
25. 2. 2019), kde bylo umístěno 7 psů, z toho 1 dospělý bílý švýcarský ovčák, 3 štěňata křížence
německého ovčáka a 3 štěňata plemene australský ovčák, minimálně jedno z těchto štěňat bylo v barvě
double dappled (dvojitý merle) s nosní houbou (čenichem) bez plného pigmentu. Složení této skupiny
není vhodné, neboť dominantní samec (Cassius dex Sionella) by neměl být umístěn v jedné velké
skupině se štěňaty pocházejícími od jiného samce. Pokud by tato skupina byla pod neustálým dozorem
chovatelky či pověřené osoby, dala by se takto ponechat, ale to není tento případ, proto inspektoři
konstatovali, že je tato skupina nevhodně složená a mělo by dojit k jejímu rozčlenění na menší
podskupiny s vyřazením dospělého psa mimo tento prostor tak, aby nedošlo k poranění či smrti
mladších jedinců, Tím došlo k porušení ustanovení § 4 odst. 1 pism. j) zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání v platném znění, kde je uvedeno, že za týrání se považuje vyvolávat
bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy.
Oproti předchozí kontrole dne 25. 2. 2019 ch bělo 1 štěně - fena, plemene australský ovčák. Chovatelka
uvedla, že štěně bylo umístěno u
(chovatelka neuvedla, zda došlo k prodeji, darování nebo pouze k přemístění). Dále během ontroy
chovatelka uvedla, že dne 27. 2. 2019 v rozmezí 7:30 - 9:40 hod, v době její nepřítomnosti, došlo k
úhynu feny plemene bílý švýcarský ovčák jménem ISIS BlLÁ MERCI, číslo čipu

Vyvěsit: 05.04.2019

Sejmout: 05.06.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
nar. 28. 8. 2018, číslo pet pasu _ (pet pas předložila chovatelka až při této kontrole).
Chovatelka uvádí, že má podezření na cizí zavinění a fenu uchovává ve zmraženém stavu, vzhledem k
nedostatku finančních prostředků nechá fenu následně vyšetřit na SVÚ k došetření důvodu úhynu.
Při kontrole bylo dále zjištěno, že v původním oválném výběhu z kari sítě o průměru cca 6 m s
přistaveným vozíkem sloužícím pro úkryt chovaných psů bylo umístěno 7 psů plemene australský ovčák
obojího pohlaví. Ve výběhu byla umístěna plechová vana se zabahněnou vodou (dle vyjádření
chovatelky ke koupání psů) a vedle byla červená plastová přepravka s čistou napájecí vodou. Vstupní
prostor do tohoto výběhu nebyl z levé strany hladký, obsahoval hroty přibližně 3 cm dlouhé (špatně
zakončená kari sít', viz fotodokumentace Příloha č. 2, počet str. 6) směřující do vnitřního prostoru
výběhu, o které se mohou psi zranit zvláště při opouštění výběhu směrem ven. Půda v ohradě byla
vysypána drobným štěrkem, tím bylo částěčně zabráněno vzniku nového rozbahnění. I přes tento fakt se
v tomto prostoru vyskytovali dva velmi znečištění psi, (viz fotodokumentace Příloha č. 2, počet str. 6)
měli na sobě zabahněné dredy (Aventador Lelishka, Audi Quatro Lelishka). Inspektoři vyhodnotili, že
tento oválný prostor není dostatečně prostorný pro tento počet psů obojího pohlaví a je pouze otázkou
času a vlivu počasí, kdy se drobný štěrk prošlape do půdy a výběh bude opět rozbahněný. Někteří psi
projevovali známky stereotypniho chováni, tedy chování kdy opakovanými pohyby dochází k sebe
zaměstnávání. Tím, že prostor pro zvířata obsahoval místa, 0 která by se mohla zvířata zranit, byl
přeplněný zvířaty a hrozí rozbahnění, proto tento prostor nebyl shledán jako vyhovující, a tento způsob
chovu byl vyhodnocen jako nevhodné podmínky a způsob chovu, tedy týrání ve smyslu § 4 odst. 1 pism.
j) a písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a zároveň porušení
ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona, kde je uvedeno, že chovatel je povinen zabezpečit zvířeti v
zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho
biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit
opatření proti úniku zvířat.
Oproti předchozí kontrole byla vytvořena nová ohrada z kari sítě a plechové boudy bez střechy v oblasti
betonového půdorysu vedle oválně ohrady, kde v době kontroly byly umístěny 3 feny, a to1 golden
retriever, 1 australský ovčák a jeden bílý švýcarský ovčák. Fena golden retrievera byla ve zhoršené
kondici vzhledem k plemeni — dle stupnice pro Tělesnou kondici (Nestlé Purina) ohodnocena st. či 3 a
fena bílého švýcarského ovčáka, měla prominující kyčelní hrboly a byla hubenějši v bedrech — dle
stupnice pro Tělesnou kondici (Nestlé Purina) hodnocena st. č. 2 (dle chovatelky nechce ideálně přijímat
potravu). Tento prostor byl vyčištěn od nevhodných příměsí materiálů. Dále v prostoru užívaného
pozemku, mimo místa ustájení psů, se stále nacházely různé předměty typu — palety, různé velikosti
střepů skla, pletivo, plastové trubky, kovové police, žebříky, cedule, plastové láhve s obsahem.
Inspektoři konstatuji, že pokud by se psi pohybovali mimo své ohraničené prostory, tak by stále mohlo
dojít k poranění nebo pozření nevhodného materiálu. Tento způsob chovu byl vyhodnocen jako
nevhodné podmínky a způsob chovu, tedy týrání ve smyslu § 4 odst. 1 pism. j) a pism. k) zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a zároveň porušení ustanovení § 13 odst. 1
téhož zákona, kde je uvedeno, že chovatel je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřeně
podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby
nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat.
Bod 2 ZP byl splněn pouze částečně, psi nebyli uvázáni u stromů, ale vybudované oplocení nebrání
psům v ůniku mimo chovný prostor, nebylo vybudováno oplocení celého pozemku, kde jsou psi chováni
Během kontrol byla pořízena fotodokumentace fotoaparátem CANON POWER SHOT A 610 Příloha č. 1
v rozsahu 5 str. fotografií a mobilním telefonem Huawei NOVA 3.Příloha č. 2 a Příloha č. 3 v rozsahu 6
a 4 str.
Kontrola na místě byla ukončena dne 05. 03. 2019 v 10:40 hod. oznámením předběžné informace o
kontrolním zjištění.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

|počet

Chov ostatních zájmových zvířat

savci

[ pes domácí

| 18

Počet stran příloh k tomuto protokolu:
i? Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

“Přiloženo pověření přizvané osoby

19.3.2019

Poučení:
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky

Vyvěsit: 05.04.2019

Sejmout: 05.06.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
podávají písemně kontrolnímu orgánu,
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se
a musí obsahovat odůvodnění
musí z nich být zřejmě, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

protokolu o kontrole na místě.
Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinně osoby

Podpis přizvané osoby
Podpis kontrolujícího

a Podepsáno elektronicky

Vyvěsit: 05.04.2019

Sejmout: 05.06.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa

Vyvěsit: 05.04.2019

Sejmout: 05.06.2019

