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správa

„

. .

Severní 9, Ceské Budějowce, 370 10

T: +420 387 789 522
Elektronická adresa podatelny:
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PROTOKOL O KONTROLE

C>J_:
Protokol o- —ﬁ
Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

27.12.2018

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

|

PODÍSí |Oznámení o ukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

27.12.2018

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

|Číslo služebního průkazu:

_:|

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

I
Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:
»;

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

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
0 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.,
0 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:

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

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: |621943

|

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

JJJJ

É

Číslo OP nebo pasu:

|

Kontrolovaná osoba

|

v Povinná osoba

|
|

Předmět provedené kontroly:
Zařízení pro dočasnou péči o opuštěné kočky.

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění v místě státního veterinárního dozoru proběhlo dne 27.11.2018 od 13:20 do 14:35
hodin.
Byl předložen služební průkaz.
Byla provedena administrativní kontrola zařízení na péči o zatoulané nebo opuštěné kočky a vyjímečně
psy. Jedná s o zařízení dočasné péče, kdy je péče o zvířata zajištěna členy spolku a dobrovolníky v
místě jejich bydliště po uplynutí doby karantény 14 - 21 dní.

Kočky jsou bez ohledu na pohlaví kastrované v okamžiku, kdy to dovolí jejich zdravotní a výživný stav.
Ke kontrole byl předložen seznam 105 koček přijatých do péče od 1.1.2018 ke dni kontroly, karty koček
s uvedením místa nálezu, podrobným popisem zvířat, záznamy o veterinárních úkonech, nového
majitele případně úhynu, seznam dobobrovolníků a kontakty na ně a rovozní řád.
Cinnost zařízení po odborné stránce zajišťuje jednatelka, pam_va základě osvědčení
o odborné způsobilosti ro odch ttoulavých a opuštěšných zwra a zac azení s nimi, vydaného dne

28.1.2010, č. katalogu—
Kontrola byla ukončena oznámením o ukončení kontroly dne 27.12.2018 ve14:35 hodin.

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

28.12.2018

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

__—
Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Datum, podpis povinné osoby

Podpis přizvané osoby

Příloha č.: ..1.......

protokolu č.: _ .....................................

Seznam otázek týkající se provozu a fungování útulků
pro toulavá a opuštěná zvířata

Názevúuku;_____________________________ Registraenmsm; -_____________
Adresa (ulice a číslo, obec, PSČ):

.9.$KÉ.B.UQĚÍQYÍ9€................................................

0m—__________________________________________________________
Název subjektu: _.............................................. IČ: _...................
Vnékterých případech je možné zaškrtnout několik odpovědí k jedné otázce. U odpovědí „jiné“ je nutné
informaci doplnit do poznámky ve sloupci „detail“, ve všech ostatních případech je také vhodné doplnit bližší
informace (v některých kolonkách uveden příklad pro doplnění). Kontrolní otázky mají zjišťovací charakter a
jsou podkladem pro vyhodnocení činnosti zařízení.

Útulek pro zájmová zvířata - seznam kontrolních otázek
Dotaz

Možnosti

1) Zřizovatel útulku:

Detail

[:I městský úřad
spolek na ochranu zvířat

El jiné (upřesnit)

2)

Právní subjektivita:

výpis z obchodního
rejstříku

E] živnostenský list
[] jiný doklad

3)

Spolupráce s obcí:

El provozovatelem je obec
E] smlouva s obcí (upřesnit)

bez smlouvy

4) Spolupráce s asanační
službou při odchytech:

odchyt zajišt'uje útulek
„„

_

__ ,

Jméno a adresa:
,

[] odchyt zajist'ujejiny subjekt _
jiné (např. do útulku přináší

zvířata přímo veřejnost)
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5)

Závazný posudek
ke stavbě:

CI

Datum vydání:

ano
ne

El
6)

Rozsah činnosti —
zvířata:

jiné

psi vyjímečně

psi

9)

Hlášení nálezu a/nebo
příjmu zvířete obci:

10) Otevírací doba
pro veřejnost:

KDE!

Rozsah činnosti oblast:

DEE]

8)

Rozsah činnosti —
kapacna:

Ell]

7)

[IKE]

El

kočky

jiná zvířata

do 30 zvířat

do 100 zvířat
nad 100 zvířat

katastr obce

kraj

katastr obce a okolí

kraj nebo celá ČR

ano (podle místa nálezu)

Opatření po nahlášení:

ne

jiné

denně v daném čase

pracovní dny v daném

Otevírací doba:
Po telefonické domluvě

12) Akce pro veřejnost:

DEU

11) Inzerce zvířat:

EIDE

K

čase
jiné (např. po tel. domluvě)

ihned po karanténě

Popis inzerce nabízených zvířat
(foto, popis, historie, kontakt):

průběžně
web, FB, bazar

jiné

ano, pravidelně

Příklad akce a spolupracujícího
subjektu:

ano

přednášky nepravidelně

jiné

Strana 2

13) Kontrola a zajištění
identifikace:

El
El

kontrola a mikročip

kontrola a jiné označení

16) Příjem zvířat- zajištění

veterinární prohlídky a
izolace:

17) Zajištění veterinární
péče:

18) Ošetřovna je zřízena:

EIDE

DDK

15) Evidence zvířat - forma

DEDEK

14) Evidence zvířat rozsah

DEX

jine

Počet čteček:

0
fotodokumentace, detailni popis
zvířete v kartě

seznam zvířat
karta zvířete

jine

ručně
elektronicky
jiné (např. zálohování,
zveřejňování na internet)

při příjmu/neprodleně vet.
prohlídka a izolace

Odkaz na čl. provozního řádu:
|.5 a ||. 3

izolace a vet. kontrola
periodicky

jiné (např. jen chovatelem)

smlouva s veterinářem

Jméno a adresa:

bez smlouvy (k dispozici

doklad o léčbě s podpisem)

jine

samostatná místnost
s technickým vybavením

Zvířata jsou dovážena na
veterinární ošetřovnu

samostatná místnost

gravidní zvířata,
mláďata a nemocné
jedince:

DEI

19) Zajištění péče o

K

!

bez technického vybavení
jine

ubikace oddělená
(mimo hl. kotce)
ubikace se speciálním
teplotním komfortem

jiné (např. odchov mláďat
s matkou do odstavu)
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Odkaz na čl. provozního řádu:
||. 3 a 5

o odborné
způsobilosti:

22) Personál - péče

25) Zvířata — venčení —
frekvence:

26) Zvířata — venčení —

způsob:

27) Zvířata - venčení místo:

E] XE

ano, provozně

Všechna zvířata jsou kastrována,

.. .
JIne

potenciálně chovná zvířata jsou
provozně oddělena.
||. 5

všichni zaměstnanci

_

odpovědná osoba
jiné

zaměstnanci

Dobrovolník: nezávislý občan

nebo člen spolku pravidelně
spolupracující dobrovolníci
nebo brigádníci

bezúplatně spolupracující
se zařízením

jiné (např. veřejnost)

venkovní kotce

[:1

Pocet zwrat na kOteC:
bytech

KDE!

vnitřní kotce/chovné

Popis hlavní formy ustájení:

„ , „
.. ,
Jine (napr. vybeh,
zateplení)

ano - kdykoli

EIDE!

kotce do boudy nebo
uzavřeného prostoru

Odkaz na čl. provozního řádu:

Kočky jsou chovány pouze v

CIDD

24) Přístup
z výběhu/venkovního

ano, stavebně a provozně

místnosti

CIDD

23) Zvířata — ubikace:

DEI

[]

o zvířata:

DEE]

21) Personál - osvědčení

KD

20) Prevence nežádoucího
množení

Popis ochrany před nepřízní

„ _ ,

počasí:

ano — po vpusteni
Kočky jsou chovány pouze v

jiné

bytech

každý den

Odkaz na čl. provozního řádu:

pravidelně

PŘ u koček neřeší venčení

občas nebo ne

zaměstnanci

Způsob poučení osob před

,
,
spoluprace s dobrovolmky

venčením:
_
,

_

, „ „

U kocek neni venceni reseno

jiné (např. veřejnost)

v areálu

nádoby s kočkolitem

mimo areál

jiné
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31) Hlavní způsob krmení
zvířat:

32) Záznamy 0
provedeném čištění,
dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci:

[IKE]
[|X|]
ÚZEI

mimořádné situace:

DKK

30) Plán pro případ

El

29) Neškodné
odstraňování
kadáverů:

ano - zaznam veterinář
ano - záznam odp. osoba
jiné

kafilerní box

Popis postupu:

Eutanázie je prováděna v ordinaci,
odvoz k veterináři

uhynulá zvířata je do ordinace
přivezen, likvidace v AP

jině

ano - podrobně

Odkaz na čl. provozního řádu:
Odkaz na důležité kontakty:

ano - obecné

||. 5

jiné

granule/konzervy

Příklad:
Vařené kuřecí maso s rýží při

vařené krmení
dietách.

jiné
ano — podrobné
(frekvence. použité
prostředky)

Odkaz na čl. provozního řádu:
Odkaz na záznam:
V domácnostech použití běžných

El

28) Evidence data a
příčiny
úhynu/usmrcení zvířat:

ano - obecně (info

desinfekčních prostředků.

zařízení a pomůcek
(podlahy, boudy,
výběhy, vodítka

apod.):

34) Je vedena statistika
propustnosti útulku:

DK

33) Údržba konstrukcí

DMD

R

o provedení)
jiné (např. postupje
uveden v provozním řádu)

ano — pravidelně

Odkaz na čl. provozního řádu:
Příklad:

ano - podle potřeby

jiné

deky, hračky, pelechy se perou,
germicidní lampa

ano — pravidelně

1x ročně

ano - jednou za půlrok/rok

35) Průměrná doba držení
zvířete:

[IKE

jiné

Příklad:

měsíc
čtvrť roku
jiné (kratší doba/déle)
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lépe se udávají koťata a něčím
zvláštní kočky, jinak 2-3 „měsíce

36) Nejdelší doba držení
zvířete:

D

půl roku

D

rok

Příklad:
2—3 roky

38) Postup při adopci —
hlášení smluvní straně!
zřizovateli:

EDD

37) Postup při adopci:

DDK

jiné (kratší doba/déle)

adopční smlouva

Frekvence:

darovací smlouva
jiné (plus kontrola v chovu)

hlášení u každého zvířete

NET

hlášení periodicky
jiné (zveřejnění, např.

hospodaření:

40) Délka provozování
útulku:

DDK

39) Kontroly činnosti a

DDD

na internetu)

zřizovatel/smluvní strana

Frekvence:
Zveřejnění:

vlastní kontroly
nezisková organizace se smluvní
jine (spolek, sponzor)

účetní

1-3 roky
3-5 let
jiné (kratší doba/déle)

Závěry a doporučení:

._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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