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PROTOKOL O KONTROLE
Č.j..

SVS/2017/024143-B

Protokol č. POK170215001S62158
Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):
Datum:
Popis: Předložení služebního průkazu
15.2.2017
Poslední kontrolní úkon:
Datum:
20.2.2017

Popis: Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):
Číslo služebního průkazu:
MVDr. Petr Kříž, Ph.D.
MVDr. Vít Čtvrtníček
Číslo služebního průkazu:

S62158
S62119

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 zákon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:
Spolek na ochranu opuštěných a týraných zvířat ve Znojmě, K Suchopádu 273/8, Přímětice, 66904
Znojmo
IČ:

45669031

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
Útulek pro opuštěné a týrané psy, Přímětice, 66904 Znojmo 4
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

CZ 62C01710

Kód katastrálního území: 736121
Souřadnice:

48°53'18,85"N, 16°1'48,75"E

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:
Jméno a příjmení:

Kontrolovaná osoba

Povinná osoba

Lenka Runkasová, vedoucí
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Datum narození:

2.6.1959

Číslo OP nebo pasu:

110366671

Předmět provedené kontroly:
Kontrola chovatelského zařízení - psi, kočky
Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno od 15.2.2017 12:40
hodin do 20.2.2017 15:26 hodin.
Časový rozpis kontroly
15.2.2017 12:40
15.2.2017 13:20
20.2.2017 14:20
20.2.2017 15:26

jiný důvod
oznámení o ukončení kontroly

Při zahájení kontroly byly předloženy služební průkazy S62158 a S62119 s oprávněním ke kontrole.
Během kontroly byla pořízena fotodokumentace služebním fotoaparátem Samsung S760
(Příloha 1 „17-02-15_Fotodokumentace_Spolek_Přímětice.docx“ a
Příloha 2 „17-02-20_Fotodokumentace_Spolek_Přímětice.docx“).
Kontrolovaná osoba (KO) byla seznámena s předmětem kontroly.
Při kontrole bylo zjištěno:
Chovatelské zařízení je soukromé, provozuje jej Spolek na ochranu opuštěných a týraných zvířat (dále
jen „Spolek“). K datu kontroly se starají o zařízení 2 osoby (kontrolovaná osoba a jedna
zaměstnankyně).
Technický stav budov a kotců odpovídá finančním možnostem tohoto zařízení.
V chovatelském zařízení se v době kontroly nacházelo celkem 47 psů. Většina z těchto psů je chována
ve dvou řadách kotců (novější zastřešené zděné kotce a starší kotce z pletiva zastřešené vlnitou
krytinou, Příloha 1, Foto 11, 13 až 38). Někteří psi byli v době kontroly uzavřeni v kotcích v domku, tzv.
kančárně (Příloha 1, Foto 3 až 10). KO sdělila, že do kančárny byli umístěni někteří psi kvůli silným
mrazům v minulých dnech. Dva psi se nacházeli v samostatných dřevěných kotcích umístěných
v prostoru za pletivovými kotci (Příloha 1, Foto 27 a 28). Ve výběhu, který má vchod mezi nově
postavenou buňkou pro zaměstnance a kančárnou, jsou chováni dva psi, Don (Příloha 1, Foto 2) a Kety,
kteří zde mají boudy a misky s granulemi a vodou. V objektu kančárny bylo v době kontroly vařeno maso
pro psy (Spolek má povolenou výjimku ke zkrmování vedlejších produktů živočišného původu, CZ
62B00381).
V každém kotci mají psi k dispozici boudu. V boudách nebo volně na podlaze mají v kotcích matrace,
deky a koberce. V každém kotci se nacházely misky s granulemi pro psy a misky s vodou.
Většina psů byla v dobrém výživném stavu. Klinický stav starších psů odpovídal jejich věku (horší stav
chrupu a zhoršená kvalita srsti u starších zvířat). Jeden pes má amputovanou přední končetinu (Natálka,
Příloha 1, Foto 26). Nejstarším zvířetem je pes Špagetka, který má podle sdělení paní Runkasové
minimálně 18 roků. Většina psů jsou však mladá zvířata a zvířata ve „středním věku“. U jednoho psa –
kříženec labradora Monty, byla pozorována zřejmá obezita (Příloha 1, Foto 17). Zároveň bylo u jedné
dřevěné boudy v kotci psa Montyho zjištěno opotřebení s vyčnívající vruty, což bylo hodnoceno jako
běžná provozní závada a KO prohlásila, zajistí nápravu (Příloha 1, Foto 18). U psa Montyho nebyly
zjištěny žádné známky poranění na těle.
V objektu, kde sídlí veterinární klinika MVDr. Dalibora Boháče, a to v místnostech vedle kliniky a ve
sklepních prostorách jsou chovány kočky patřící KO (celkem 37 koček, všechny jsou podle sdělení KO
kastrované, Příloha 1, Foto 39 až 43). Odtud mají kočky volný přístup do venkovní voliéry.
V místnostech mají kočky různý nábytek (pohovky, postele), kočičí prolézačky, misky na krmivo a vodu.
Ve sklepních prostorách objektu je také umístěn sklad, kde jsou v policích uloženy čisté deky, polštáře,
pelíšky a hračky pro psy a kočky. Další 4 kočky se nacházely v objektu vedle venkovních kotců, v tzv.
altánku (Příloha 1, Foto 11 a 12). Spolek se dle vyjádření KO příležitostně ujímá dalších koček, které
většinou donesou lidé. Takové kočky jsou podle sdělení KO uzavírány do karantény na veterinární
klinice, a pokud se nepřihlásí původní chovatel, jsou pro ně hledáni noví chovatelé. S vlastními kočkami
KO nepřicházejí dle sdělení KO tyto kočky do kontaktu. Celkový počet koček byl v době kontroly cca. 60
ks.
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Péče o zdravotní stav zvířat je zajišťována pracovníky veterinární kliniky MVDr. Dalibora Boháče.
KO byla požádána o informace o pohybech psů za období od počátku ledna do data kontroly, k čemuž
si KO vyžádala lhůtu. Kontrola byla za tímto účelem přerušena v 13:20 hodin.
Dne 17. 2. 2017 dodala KO ústně informace o pohybech psů za vyžádané období:
Do adopce odešlo celkem 10 psů.
Do zařízení přišli celkem 4 psi.
V kontrole bylo pokračováno dne 20. 2. 2017 od 14:20 hodin do 15:26 hodin.
Vedoucí kontrolní skupiny provedl kontrolu boudičky v kotci u psa Montyho, kdy bylo shledáno, že KO
učinila opatření proti případnému poranění psa o vyčnívající vruty. Vzhledem k tomu, že pes Monty má
k dispozici další dvě boudy v příslušném kotci, byla dotčená bouda otočena vstupem ke zdi, čímž je
zabráněno kontaktu psa s vruty, které se KO nepodařilo manuálně odstranit (Příloha 2, Foto 1, 2, 3).
V době pokračování kontroly probíhal v chovatelském zařízení úklid (Příloha 2, Foto 4 a 5).
KO byla vedoucím kontrolní skupiny požádána o předložení evidenčních karet psů, které uvedla jako
jedince odešlé do adopce a přijaté do zařízení v požadovaném období. KO dodala ke kontrole karty psů,
kteří byli svěřeni do adopce, a psů, kteří byli přijati do zařízení v období od počátku ledna 2017 do data
pokračování kontroly. Celkem bylo předloženo 16 evidenčních karet (12 psů svěřených do adopce a 4
psi přijatí do zařízení, dosud bez adopce). Karty byly naskenovány pomocí služebního fotoaparátu
Samsung S760 a osobní údaje původních majitelů a nových majitelů byly na žádost KO pro účely
připojení do fotodokumentace k protokolu o kontrole začerněny. KO trvala na ochraně osobních údajů
nových majitelů psů z důvodu jejich napadání ze strany osob, které stojí za organizováním petice za
domov všem útulkovým z Přímětic. Takto upravené fotografie evidenčních karet byly připojeny do
Přílohy 2 tohoto protokolu o kontrole (Foto 6 až 21).
Závěr:
Během kontroly nebylo jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu týrání zvířat podle příslušných
ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Při kontrole bylo
zjištěno opotřebení jedné dřevěné boudy s vyčnívajícími vruty, což bylo hodnoceno jako běžná provozní
závada a během kontroly byla ze strany KO sjednána náprava.

Kontrolovaná zvířata
Zvíře

počet

Chov ostatních zájmových zvířat
savci
savci

kočka domácí
pes domácí

Počet stran příloh k tomuto protokolu:

24

Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

60
47

Přiloženo pověření přizvané osoby

20.2.2017

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 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
Protokol č. POK170215001S62158

Datum, podpis povinné osoby
3/4

MVDr. Petr Kříž, Ph.D., MVDr. Vít Čtvrtníček
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky
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