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PROTOKOL O KONTROLE

c,__—
Protokol č- _:
Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

13.7.2018

PODÍSí |Předložení služebního průkazu

|

POPÍSZ |Oznámení o ukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

13.7.2018

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Č_s'o 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. 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

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 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):

!

Horní Rokytnice

_

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

Ii

Kód katastrálního území: |740934

|

Scum

_

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

v Kontrolovaná osoba

Datumnarozem:

ÉI

Číslo OP nebo pasu:

|

|

Povinná osoba

Předmět provedené kontroly:
Kontrola depozita pro kočky dle víceletého plánu kontrol.

Kontrolní zjištění:
lnspektorka se prokázala služebním průkazem č. _ seznámila provozovatelku depozita s
předmětem kontroly a kontrolu ve 13:15 zahájila.
Prostory depozita pro kočky se nacházejí v b tech členek de ozita.

sídlo depozita, _

Prostory sídla depozita
Pro kočky je vyhrazen v bytě samostatný pokoj s dřevěným obložením stěn a podlahu s linoleem.
Vybavení: třídílná skříň (jedna část vyčleněná pro vybavení, pomůcky a krmivo pro koťata, další části pro
různé chovatelské pomůcky, vybavení a krmení pro dospělé kočky), na skříni různé přepravky,
jednorázový kaﬁlerni thermobox, dále v pokoji izolační pojízdná klec o rozměrech cca 1x0,7x1m s vlastní
kočičí toaletou a vybavením, 2 kočičí toalety, různá škrabadla, pelíšky, košíky, kukaně, závěsné hračky,
miska s vodou a miska s granulemi - Renal dieta - v době kontroly zde byla umístěna kočka po renálním
selháním se čtyřmi koťaty. Nejsou používané plastové misky, ale porcelánové, popř. též nerezové.

Zvířata
Kočka po renálním selhání byla v podprůměrněm výživném stavu, projevovala se přítulně. Její čtyři
koťata byla v dobrém výživném stavu a nejevila klinické příznaky onemocnění, jako např. výtok z očí
apod.
Krmení
Granule pro kočky, v případě potřeby speciální dieta, pro případ potřeby pro koťata zásoba umělého

mléka - skladováno v uzavřené skříni pokoje.
Veterinární péče a karanténa

Veterinární péči zajišťuje MVDr. _kde jsou nalezené kočky vyšetřeny,
popř. ošetřeny a umístěné v karanténě po dobu 14 - 21 dní (probíhá vakcinace, čipování popř.
Wee). Do depozita
ve stavu způsobilém k umístění. V
rin 'rní
i v okolí

zajišťuje MVDr.

a MVDr. _a v okolí

MVDr.

az a oc a ma svou evidenční a zdravotní kartu se záznamy o přijetí a karanténě, odčervení,
vakcinaci, případně kastraci, výsledku testu na Felv a FIV, odchodu z depozita.

O_p_y—d
ad a asanace
Substrát z kočičích toalet je odkládán do komunálního odpadu. Případné kadávery koček jsou v
z vř n ’m m V In' m thermoboxu k dis ozici též ednorázovýthermobox) dopraveny k MVDr.!
popř. MVDr.
přípravek

a následně likvidovány v asanačnim po m u.
desinfekční ubrousky, germicidní

lampa slouží např. pro ošetření použi e preprav y po JeJIm vymy | a vy esinňkování.
Předložená dokumentace
Evidence v elektronické podobě- přístupná pro všechny členky (příklad: datum přijetí: 2. 7. 2018, jméno

kočky: _pohlaví: samec, kastrace:

s: mourovatý s bílým,

datum narození cca: 12. 5. 2018 umístění:

váha: 800g, misto

ůvodu:

zdravotní stav: dobrý,

poznámka:

negativní, datum odchodu: 3.7.2018,

nový majitel:
Doklad o registraci č. _
Osvědčení o odborné zpusobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi
Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
Provozní řád depozita
Zdravotní karty koček
Protokol o odchytu toulavého, opuštěného zvířete
Předávací protokol, vč. registrační karty čipu a zdravotní karty kočky.

Prostory depozita,
Pokoj vyhrazený k
dělenými dveřmi o
omyvatelným plexisklem z vnitřní strany. V pokoji izolační pojízdná klec o rozměrech cca 1x0,7x1m s
vlastní kočičí toaletou a vybavením pro případ potřeby izolace kočky.
V době kontroly v tomto prostoru umístěná dvě koťata, v dobrém výživném a zdravotním stanu, čilá.
Koťata zde měla k dispozici různé pelíšky, prolézačky, škrabadla, hračky, kočičí toalet
' u s vodou

a granulemi. K vybaveni zde dále patří přepravka na kočky, desinfekční ubrouskngermicidní
lampa.
Závěr

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném
znění ani zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), v platném znění.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

|počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci

| kočka domácí

|7

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

1.8.2018

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

Datum, podpis povinné osoby

__
Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby

