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PROTOKOL O KONTROLE

Č.j..
|SVS/2018/001462-A
Protokol č. |POK171214001S11079

|
|

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

14.12.2017

POPiSI |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

14.12.2017

Popis: |oznámeníoukončení 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 (kontrolni rad) a podle:
V

§ 49 a § 52 zákona č. 16611999 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

v

§ 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 souvisejicich zákonů (plemenářský zákon)

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

|—

o I:|
Misto kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

|

Kód katastrálního území: |601527

|

Souřadnice:

I50°4'46,48"N, 14°36'9,539"E

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

v Kontrolovaná osoba

Jméno a příjmení:

l——|

Datum narození:

|

Vyvěsit: 09.08.2022

|

Sejmout: 10.10.2022

Povinná osoba

Úřední deska: Státní veterinární správa
Číslo OP nebo pasu:

|—

Předmět provedené kontroly:
Kontrola chovu psů a informací uvedených v očkovacích průkazech na základě podnětu

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 14.12.2017 od

08:00 hodin do 08:30 hodin a následně 14.12.2017 od 11:00 hodin do 11:45 hodin.

Kontrola byla prováděna na adrese —
_,

na základě podnětu v kterém se uvádí, že v očkovacích průkazech štěňat z chovatelské
stanice Litožnická tvrz jsou razítka rozmazané u očkování vakcínou Biocan Puppy proti psince
parvoviróze psů, což vede k domněnce, že majitel. psů - štěňat je _vakcinuje a nakládá tak
neoprávněně s očkovacími látkami. V podnětu je poskytnutých 6 očkovacích průkazů psů, zakoupených

_v kterých je rozmazané razítko a majitel. nám neobjasnill kdo očkování provedl.
Při kontrole v 8:00 bylo členům kontrolní sku in
sděleno, že na nás chovatel.

a_
(dále jen __),

nemá čas protože musí jít k doktorovi, je objednanlna vyšetření. Po ubezpečení, že kontrola nebude
trvat dlouho a že si potřebujeme ověřit fakta uvedená v podnětu, nás chovatel. vpustill do domu, kde
byla štěňata umístěná v dvou klecích. V rvní kleci b lo umístěno 8 štěňat (věk 7 týdnů) a ve druhé kleci

bylo jedno štěně(věk 8 týdnů).-

jsm

' " '

podnětu musíme prověřit

obsah lednice. V lednici byly uložené léky, o kterýchprohlásil., že jsou určeny
pro ní. V lednici v době kontroly byl umístěn veterinární preparát Biocan DHPPi + L Vakcína proti psince,
infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidé, parvoviróze, parainfluenze a le tos iróze psů - dvě
balení - 20 dávek. Na dotaz jestli si psi skutečně sanI očkuje,
odpověděl., že
všichni chovatelé si očkují psy sami. Očkovací průkazy nám
neukázal., oznámil.

že máme přijít v 11:00, že už na nás nemá čas.
V 11:00 bylo opět provedená kontrola na adrese —

Členové kontrolní skupiny _a veterinární asistentka _. _
předložill kopii oznámení chovu psů ze dne 18.12.2001, očkovací průkazy štěňat v
kterých bylo očkování již potvrzeno
.
Přílohy protokolu jsou podklady pro verzi veterinární správy. Byla pořízena fotodokumentace pro verzi
protokolu MěVS v Praze.

Závěr: __ prováděl. vakcinaci psů, za použití přípravků nalezených u .doma v
lednici. Nedisponuje kvalifikací pro odbornou veterinární činnost dle § 58 zákona č. 166/1999 Sb. a není

odborné způsobilou osobou dle § 59 zákona č. 166/1999 Sb. Prováděllkrvavé zákroky - injekční
aplikace, kterou dle § 4 odst.1 pism.i může provádět pouze odborně způsobilá osoba, čímž se dopustill
porušení § 4 odst. 1 pism. i) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

__ přechovávallveterinámí preparát Biocan DHPPi + L Vakcina proti psince,
infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidé, parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze psů, čímž se
dopustil. porušení § 78 (1) zákona 378/2007 Sb.,o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Chov ostatních zájmových zvířat

Vyvěsit: 09.08.2022

Sejmout: 10.10.2022

Úřední deska: Státní veterinární správa
| savci

| pes domácí

| 14

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|
»! Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

15.12.2017

Poučení:
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 zřejmě, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění

nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

Datum, podpis kontrolované osoby

Podpis kontrolujícího

Datum, podpis povinné osoby

Podpis přizvaně osoby

»! Podepsáno elektronicky

Vyvěsit: 09.08.2022

Sejmout: 10.10.2022

