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|
|

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

15.7.2021

POPiSI |Před|ožení služebního průkazu

|

POPÍSZ |Oznámení o ukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

15.7.2021

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

_

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:
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:

|—

Ic: I:l
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:

»! Kontrolovaná osoba

Jmenoapmmem:

——

Datum narozeni:

|_

Číslo OP nebo pasu:

|_

Vyvěsit: 09.08.2022

|

|

Sejmout: 10.10.2022

Povinna' osoba

Úřední deska: Státní veterinární správa
Předmět provedené kontroly:
Kontrola chovu psů

Kontrolní zjištění:

Neohlášená kontrola byla naplánovaná na středu 14.07.2021 v 9:00,-_ byl. doma,
po zazvonění sdělill veterinárnímu dozoru, že musí nutně odejít a chov nemůže být zkontrolovaný,
následně byl domluvený termín kontroly 15.07.2021 v 8:00.
MěVS v Praze SVS přizvala ke kontrole PČR a v 8:15 byla zahájená kontrola. Při kontrole veterinární

dozor použil ochranné prostředky - respirátory.
Kontrolou bylo zjištěno, že v domě je klec se 2 psy štěňaty, bez matky, dle chovatelky ve věku 4 týdny.
Štěňata měla v kleci napáječku a navlhčené granulované krmivo v misce. Na dotaz dozoru proč nejsou
štěňata s matkou, chovatel. odpověděll, že matka již nemá mléko a že se musí naučit samostatně
přijímat potravu. Na argumentaci, že štěňata se odebírají od matky ve věku minimálně 50 dnů,
chovatel. uvedl., že matka se potřebovala proběhnout aje na zahradě.

Chovatel. předložill doklady k 5 chovným psům.
1) pes samec, _ narozený 04.05. 2017, barva černá, jméno Ludvíček,
2)

3)

vakcinace roti vzteklině 07.10.2020
pes fena, _ narozená 04.05.2020, barva červená, jméno Peggy,
vakcinace proti vzteklině 05.11.2020

pes fena,_, narozená 26.04.2018, barva krémová, jméno Walda,
vakcinace proti vzteklině 07.10.2020

4) pes fena, _, narozená 04.05.2020, barva hnědá, jméno Pusy,
5)

vakcinace proti vzteklině 05.11.2020
pes fena, —, narozená 15.02.2018, barva bílá, jméno Wiﬁ, vakcinace
proti vzteklině 29.07.2020

Psi byli v době kontroly na zahradě, povrch v přední části zahrady tvoří betonové dlaždice a další část je
travnatý porost, plocha zahrady přibližně 11 x 11m. V přední části je umístěná zateplená bouda, rozměr

1,2 x 2m.
Kontrolou chovných psů byla u psa číslo 1 a 4 — zjištěná parodontitida a špatný skus.

Psi jsou dle chovatel. krmeni 2 x denně a to granulovaným sušeným krmivem a vařeným masem. U
kojících fen je podáváno krmení 4 x denně. Psi jsou venčení na zahradě, mimo zahradu jsou venčení asi
1 hodinu denně.
Chovate- nepředložil. evidenci prodaných a darovaných štěňat a uvedl., že nevede evidenční listy
vrhů štěňat.
Ze zahrady vedou vstupní dveře do objektu spojeného s garáží. Chovatel. prohlásil., že je to dílna
_ manžela, ale na naléhání veterinárního dozoru prostor ukázall. Za garáží a dílnou se nacházela
místnost s klecemi a krmivem. Chovatel. uvedl., že klece nejsou určené pro psy ale pro jiná zvířata
napr. slepice. Dle veterinárního dozoru v místnosti jsou chováni psi, ač byla místnost uklizena, byl zde
byl intenzivní zápach po psích výkalech.

Kontrolou chovných psů byla u psa číslo 1 a 4 — zjištěná parodontitida.
Přílohy protokolu: fotodokumentace
1)
2)
3)
4)

zahrada
místnost s klecemi
zuby černý pes
zuby hnědý pes

Závěr:

Porušení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
tím, že psům s parodontidou nebyla poskytnuta odborná veterinární péče, došlo k porušení § 4 odst. 1
pism. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znéni.
§ 4 ( 1) Chovatel je povinen

b) sledovat zdravotni stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat

Vyvěsit: 09.08.2022

Sejmout: 10.10.2022

Úřední deska: Státní veterinární správa
o odbornou veterinární pomoc,

Porušení zákona č. 246/1992 Sb.. na ochranu zvířat proti týrání
tím, že chovatelka nepředložila evidenci prodaných a darovaných štěňat a uvedla, že nevede evidenční
listy vrhů štěňat, došlo k porušení §7a odst. (2) pism. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání v platném znění, a §7a odst.. (4) písm. a) téhož zákona
§7a odst. (2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé,
kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat,
případné jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří
chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni
a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let
§7a odst. (4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé,
kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat,
případné jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří

chovají 3 a více fen psa, jsou povinni
a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

|počet

Chov ostatních zájmových zvířat

savci

| pes domácí

|7

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

Přiloženo pověření přizvané osoby

16.7.2021

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 zřejmé, 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

Vyvěsit: 09.08.2022

Datum, podpis povinné osoby

Sejmout: 10.10.2022

Úřední deska: Státní veterinární správa
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

v Podepsáno elektronicky

Vyvěsit: 09.08.2022

Sejmout: 10.10.2022

