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Krajská veterinární správa
Státní veterinárni správy
pro ll/toravskoslezský kraj
Na obvodu 51' 703 00 oslrava - ViÍkovice
Telefon:+42o 596 781 910' FaX]+420 596 788 625, Datová schránká: vc98dh6
ÉlektÍonická pÓdatelna: epodatelna.kvst@svscÍ.cz

PROTOKOL O KONTROLEProtokolč.:

Zahájeni kontroly {prvni kontrolní úkon):

Datum:

Poslední kontrolní úkon :

18 3 2015

18.3.2015

Popis;

Popis:

PředioŽení sluŽebního průkazu

oznámení o ukončení kontrolyDatum:

Kontrolu provedli fiména a příjmgní kontrolnich pracovníků):

VlVDr.Jan Krupička Číslo sluŽebního průkazu:

Číslo sluŽebního průkazu:

Číslo sluŽebnÍho průkazu:

Číslo sluŽebního průkazu:

Číslo sluŽebního průkazu;

s81032

Přizvaná osoba flméno a příjmení, důvod přizvání}:

Kontrola byIa provedena podle zákona č.255l2a12 Sb., o kontrole {kontrolni řád} a podle:

x $49a$52zákonač' 166/1 999 Sb.' oveterinárnípéči aozměněněkteýchsouvisejicíctrzákonÚ,Vezfiěnípozdějšíchpředpisů

il s toodst.'1 , písm. b) zákonač. 110/1 997Sb.,opotravináchatabákovýchvýrobcíchaozměněadoplnéni někte.ýchsouviseiícíchzákonŮ

B s 22 zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti ýrání, ve znění pozdějších předpisů

f] s 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb., o ŠIechtění, plemenitbě a evidenci hosp' zvÍřat a o změně souvisejících zákonů (pÍemenářský zákon)

Kontro|ovaná osoba:

obchodníjméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa' číslo oP nebo pasu:

Pustějov ' PsČ 74243

lČ / datum narození: l

Místo kontroly (označenÍ a adresa provozovny nebo hospodářství):

stějov

Veterinární schvalovací nebo registračnÍ číslo: KÓd katastrálního územi: lffi5456-l

Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnil: ffi Kontrolovaná osoba f Povinná osoba

Jméno a příjmení: T** I

i

Datum narození. 
I

-t

Předmět provedené kontroly:

chovu norků

Z 81CA2183

Protokol Č.: CZ1 5-581 032-014

Čisto op nebo pasu'
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Kontrolní zjištěni:

Byl předložen sluŽebni průkaz. KontrolnÍ zjištění na místě výkonu státního veterinárniho dozoru bylo prováděno dne
18.3.2015 od 10:00 hodin, do 12.00 hodin.
Byla provedena kontrola chovu norků, p,

Při kontrole bylo zjiŠtěno:
Při kontrole bylo zjištěno, Že chovatel chová norky a fretky v oploceném objektu v klecích s budníkem' Klece jsou v deseti
řadách" Jsou 1m nad zemí" Rozměry klece jsou 85x30cm a výška 45cm. Délka oplocené farmy je 70m a šířka 25m.
Klece jsou upraveny podle nouých parametrů stanovených pro chovy norků od roku 20'l3.
Byly kontrolovány k{ece a budniky v chovu norků. Nebyly zjištěny Žádné zranění u chovaných zuířal. Zdravotní a výŽivný
stav kontrolovaných norků je Velmi dobný. TakteŽ nebyly zjiŠtěny zvířata , Keré by se vzájemně kousaly. V případě zjiŠtění

ch jedinců se toto zviře odstavuje do samostatné klece a vyřadí se z chovu
Krmeni (krmný konfiskát, vŽr ziatek kategorie 3 a 2) je uskladněn v mrazímě v plastorných přepravkách'
Hlavnírn dodavatelem.ie Díema Fnýdek Místek'
Přeprava kÍmiva z jatek je prováděna pomocí izoteÍmického vozu.
Při kontrole bylo v chovu 250 sarnic norka amerického' 30 samců norka, 20 samic a 5 samců fretky' Samice jsou z 80%
nakryté. Při kontrole bylo kontrolováno 50 ks samic norka a 5 ks samic fretky'

chovu je prováděna denní kontrola, v současné době se krmí 1x denně' Voda se dop|ňuje během dne2x aŽ 3x denně.
se dává do mističek která je součástí klece.

Usmrcování norkú na íarmě dochází pomocÍ plynu (Co)' kdy je vyuŽito uzavřené dřevěné pasti (bedny) kam jsou norci
a pomocí hadice je vháněn plyr'l přes vodní filtr z v'ýfukového potrubí traktorku chovatele do prostoru pasti.

Zoohygiena chovu je na velmi dobré Úrovní. Denně je vyváŽen trus na polní hnojiŠtě.
Evidence, obchodní doklady jsou řádně vedeny'

itc.- ri ťr* Errv * ířťa evi řa !c :

iiruh evířat Foč*t zi,iťai

Odběnvzorku t]

f odebrán duplikátní vzorek

I odebrán duplikátní vzorek

|-] odebrán duplikátní VzoÍek

I odebrán duplikátní veorek

PoČet $t|an příloh k tomuto protokolu: [ ] [ Fořizena obrazová dokumentace |] í}ť:!cŽ*na p*viiř*nÍ přlzva*il csi:by

Datum vyhotovenÍ protokolu:

Kateg*rii: zvíiei

oznaČenÍ objednávek laboralorního vyšetřeni

1ailb,rs
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Poučeni:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole můŽe kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě
15 dnů ode dne dorucení protokolu o kontroÍe. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu, musí z nich být zřejml,
protijakému kontrolnímu zjištění směřují, a rnusí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tÍmto kontrolním zjiŠtěním.

Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tim doručeníprotokolu o kontrole na místě.

Datum, podpis kontrolovilié ošoby Datum, podpis povínné osoby

Podpis kontrolujícÍho
I Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby
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Protokol č.: czl5_58106i-025

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: ;riroli-----l
Poslední kontrolní úkon :

Kontrolu provedli (iména a příjmení kontrolních pracovníků):
l
L

i

!

---.'."-^"-"1
I

i

Přizvaná osoba {méno a přijmení, důvod přizvánÍ}:

Kontrola byla provedena pod!e zákona é.255t2012 Sb., o kontrole {kontrolní řád) a podle:

x $49a$52zákonač. 16611 999Sb',oveteňnárni péči aozměněněKer'ýchsouvisejicichzákonú,veznění pozdějšichpředpisu

$ 16 odst. -1 
, písm. b) zákona č. 110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění nóKen1ich souvisejících zákonu

x $22zákonač.246!1992Sb.,naochíanuŽvÍřatprotjtýřání-Vezněnípo.dějšíÓhpředpisu

$ 24 odst. 5 zákona Č. 15412Ů00 Sb', o š]echtěni' plemenilbě a evidenci hosp zviřat a o Žměně souvisejících zákonu {pl€menářsiq' ZákonJ

Kontrolovaná osoba:

Obchodníjméno, sídlo 1 Jméno a přijmení, adresa, číslo oP nebo pasu:

;ř'

Krajská veterinámÍ správa
Státni veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj
l.la Obvodu 1104i51, Ostrava-Vitkovice, 703 C0
Telefon: +420 596 781 910, Fax: +420 596 788 625, Datová schránka
ElektÍonická podatelna: epodaleha.lilsl@svscr-cŽ

PROTOKOL O KONTROLE

Popis: PředloŽení sluŽebního prukazu

Popis: oznámení o ukončení kontroly

Čislo sluŽebního prukazu: 81061

Číslo sluŽebního prukazu:

ÓÍslo sluŽebního prukazu:

Číslg sluŽebniho prukazu:

Č íslo slttŽebního prukazu.

r, Bruzovice

lC / datum narození: ]

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

]BruzovíceL-

Veterinární schvalovací nebo registračnÍ čÍslo: Cz ilc0a541

SouÍadnice:

Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnil: x Kontrolovaná osoba

I

i

Kód katastrálního území: 613039

Povinná osoba

Jméno a příjmení:

oatum narození; 
I

f, ..!{:'-.a! y:.. ;"..ti{'r..: l^.r :,i:.i7

I

*,***. _i Čislo oP nebo pasu

kontrola utracení a kožkování liŠek

I
j

Protokol č': CZ1 5-S81 061-025 Strana 'l z 3



Kontrolní zjištění:

BylpředložensluŽební prukaz. Kontrola na rnistě v1ikonu státního veterinárního dazorubylo prováděno dne 19.3.2014 od
1 0,0Ohodin. do 12. 00hodin.
Byla provedena kontrola chovu lišek v chsvu Bruzovlce

Chov lišek - klecový - razměry klecí :1 x 1 x 1m, 1,2 x 1 x 1 m, {1 ks ) 0'8 x 1 x 1 m {14 ks)
Klece s r,ýŠkou pod 70 cm chovatel jiŽ nepouŽívá.

Klece mají budníky ze dřeva dvoukomorové 75 x 50 x 47 (3 ks} a tříkomorové _ zateplené hnízdo 85 x .l 00 x55 cm(ostatní). při odebrání přepáŽky moŽno plochu klece navýšit na 20 000 cm2" Klece mají stříŠky proti deŠť a slunci. V kaŽdékleci je napáječka - .

Celý areál je oplocen a uzavřen (uzamykatelný). Pred vchodern je desiníekčnÍ rohoŽ
Desinfekce chlorovými prostředky _ chlorové vápno'

odpady jsou kompostovány'

Krmení zvířat : míchanice 
' maso' vločky zelenina' _ krrnen!je prováděno 1 x aŽ2x denně'

Všechna zvííata mají k dispozicí pílrrou vodu.
Krmení- výjimka dle nařÍzení 177412002 EHS

VýŽivný a zdravotni stav zvířat clobnj bez příznaku onemocnění. poraněnínebylo zjištěno.
Veterinární péče MVDr. Jar. Souček- V současné době začínají poroay.

PoraŽecí zaťízení _ elektrické. kontrola poráŽkového zařízení_ revize 10'11'2014 p.
Byla provedena kontroia koŽkovánÍa utrácení|iŠek. Lišky jsou utráceny el. proudem. tlektrody jsou aplikoványdo
konečníku a ťamy.

Hodnoty el' proudu - min 0,3 amp. ' napětí 220 volt po dobu do 20 sec.

Chovatel předloŽil kafiierníbox' při koŽkování odvoz kadáveru AGRlS spol. s r'o Daňový dokla<l č. 1 Agris spoi. s r.oč 155173 ze dne 26.11.2015
Derattzace ' Ťa Derat s'r.o. Vratimov _ červen , záři 2a14, p'
Desínfekce Savo

doklad o odborné zpusobilosti: k poráŽeni zviřat -

osvědčeni o zpusobilosti k usmrcování koŽešinovych zvířať podle článku 21 Rady (Es) 1099/2009 ze dne 24.Žáři2o09 éochraně zvÍřat pťi usmrcování. Ev- číslo 16l2a14
Jméno naf '
osvědčení vydala Mendlova univerzita v Brně ze dne 23.1a ?a14

Příloha : foiodokumentace.
1)areál celkově
2)přípravna - mlýnek
3}kaŤ. box
4)kaf.box
5)klece IiŠek
6}klece liŠek
7}liŠka
8)přepravní vozík na krmení
9) přepravky na VŽP t<at. 3
10) mrazící box
1-l )opÍocení
12}oplocení
'13)Vstupni brána
14}Budník
{ Á\ k' 'J_ íL
r J,l vuutirN
'l6) desiníekčnírohoŽ
1 í) revize poráŽkového zařizeni
1 8)osvědčení o zpusobílosti

Protokol č.: CZ1 5-S8'l 061 -025 Strana 2 z 3



Kexrtru:l*vanlá av ířata :

*luh:viř*l

odběr vzorku ]_

označen í objednávek laboratorn ího vyšetren í:

;n:iiat P*če.t zvířatXalegorie

Odebrán duplikátn í vzorek

odebrán duplikátní vzorek

Odebrán duplikátní vzorek

odebrán duplikátní vzorek

Počet stran příloh k tomuto protokolu: 18 x Pořízena obrazová dokumentace Pitl*Ž*nl p*v*řeni $iiavane ***by

Datum vyhotovení protokolu: 
L'_9-.a,' 

o,!
'--l

I

P****ní:

tr*,*pi**r: }c*;:ťr*!*v.#g.ré osalra stvrauje převe*tí * ťím ď*rrlč*r:í pr*:**k*i* a ko*tr*l* *a mist*"

Pnáaj liiÍíclr kůii n aj,rohkťt

. 7'19 3{.Scdliště

19.3.20'15 ,

řat*r*' 5:*clpis k*ntrolo,r*ně *s*by // Datum, podpis povinné osoby

{.*i. 
".*;'o}í<'!

MVDr. Miloslav Řezníček - úřední ueiéň{**'ri

Podpis kontroluííiího' 
-' *'c

Podepsáno elektronicky

Protokol č.: CZ1 5-$81 061 -025

Podpis přizvané osoby
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státní
veterinárni
správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj

Na obvodu 1 1 04/51 
' 
ostrava_Vítkovice, 703 00

T: +420 596 781 910, F: +420 596 788 600
Elektronická adresa podalelny:
lD datové schránky: Vcg8dh6

ilt ililIililtilt iltilil ilil1fiil ffi ltHt t[ til
svspes5c63e767

PROTOKOL O KONTROLE

Č' i..

Protokolč.

svs/201sl03 4228-r

cz15-s81061-030

Číslo sluŽebního průkazu:

ČÍs|o služebního průkazu:

Číslo sluŽebního průkazu:

Číslo sluŽebního průkazu.

Číslo sluŽebnÍho průkazu:

Zahájeni kontroly (první kontro!ní úkon) :
Datum: [-t.ezots -l Popis:

Posled ní kontrolní úkon :
Datum: [-T+zóTí---l popis:

Kontrolu

oznámení o ukončení

mení kontrolních
s81 061

Kontrola byla provedena podle zákona č.255l2o'l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

X s+g a$ 52zákona č. 166/1999 sb.,
o veterinární péči a o změně něktenich souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů

E s r s odst' í, písm. b) zákonaě' í í o/1997 sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někteých souvisejících zákonů

X s zz zákonač. 246/í992 sb.,
na ochranu zvířat proti týrání' ve znění pozdějších předpisů

! s z+ odst. 5 zákona č. í54l2ooo sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:

éno, sídlo / Jméno a ení, adresa, číslo oP nebo
Bruzovice 739 63

L

obchodníim
TI'

-tlC: 
I

Místo kontrol
Bruzovice - farma lišek

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: cz 81c00541

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: f Kontrolovaná osoba E Povinná osoba

Kód katastrálního ÚzemÍ:

Souřadnice:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Čislo op nebo pasu:

613 398

Protokol č.: CZ1 5-S81 061-030

I
I
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Kontrolní ziištění:

Byl předloŽen sluŽební průkaz. Kontrola na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděna
dne 1.4.2015 od 10,00hodin, do'l1,OOhodin.

Byla provedena kontrola chovu lišek v chovu Bruzovice a to na základě podáni
(stíŽnosti). Chovateli bylo při zahé4ení kontroly sděleno, Že Krajská veterinární správa Státní
veterinárnÍ správy pro Moravskoslezský kraj obdržela stíŽnost s video nahrávkou, ve které bylo
zdokumentováno,Ženafarmě kožešinovýchzvířatvBruzovicíchbylyvr.2014 choványlišky v
klecích niŽšÍch než- li 70 cm, coŽ je v zásadním rozporu s minimálními standardy (Vyhláška č.
20812004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat).

Úředni veterinární lékař MVDr. Miloslav Řezníček poŽádal chovatele o vysvětlení nesouladu mezi
stíŽnostijejíŽ součásti byla videonahrávka ( nestandartní klece ve kterých byly lišky chovány) a mezi
závěry kontrol v r.2014: 29.8'2014 a 19.11'2014 a V roce 2015 (19.3.2015) 

' kdy vŽdy bylo zjištěno
akonstatováno,ŽechovlišekjerealizovánklecíchovýšcevětšíneŽ-li70cm:1x1xlm,1,2x1x1
m, 0,8 x'1 x 1 m a klece svýŠkou pod 70 cm chovateljiŽ nepouŽívá. Přikontrole v roce 20í5 byla
jako součást kontroly provedena podrobná fotodokumentace.

Tento nesoulad byl objasněn při kontrole stížnosti dne 1.4.2015, kdy bylo zjištěno, Že v místě mezi
neprůhledným venkovním vlnitým plotem o výšce cca2,5 m a oficiálním prostorem s řadamiklecí s
|iškami - chovatel zbudoval tajný podlouh|ý prostor - zcela zamaskován vlnitým neprůhledným plotem
výška cca 2,5 m- kontrolám nepřístupným, ve kterém chovatel umístil nestandardní vyřazené klece s
výškou pod 70 cm - 55-60 x 164 x11 8 cm (6 ks) a klece 67 x 1 00 x 1 00 (16 klecí)' Klece jsou
instalovány ve dvou řadách, jsou funkční a mohou byt kdykoliv pouŽity k chovu. V době kontroly v
těchto nevyhovujÍcích klecích Žádnázvířata nebyla umístěna' Kromě výše uvedených
nestandardních klecí bylov neoficiálnímprostoru ještě 7ks klecíorozměrech80x120x100cm,
80 x 100 x 1 00 cm ve kterých lišky (samice) byly. V kaŽdé obsazené kleci byla napáječka s vodou.
Kontrola byla provedena s ohledem na probíhajícíporody.
Tento zamaskovaný prostor nebyl objeven ani kontrolou venkovního plotu (viz fotodokumentace ) dne
19'3.2015' kdyz chovatel upozorňoval na skutečnost, Že mu někdo vnikl do farmy'

Závér - v neoficiální části farmy (do 1.4.2015 -nepřístupné kontrolám) - byly při kontrole zjištěny klece
pro lišky, které neodpovÍdaly Vyhlášce č.20812004 Sb', o minimálních standardech pro ochranu
hospodářských zvířat a to dle $ 13 odst.8, písm.d) - minimálnÍvýška klece je 70 cm. Dle $ 13' odst. 11

měly být technologie určené kfarmovému chovu lišek, které neodpovídají min standardům' vyřazeny
z uŽívání do 31'12'2Ú 3. Ve výše uvedených klecích (výška do 70 cm) v době kontroly nebyla žádná
zvířata umístěná.

Příloha : fotodokumentace:
1) foto - přepážka z vlnitého neprůhledného materiálu mezi oficiálníčásti chovu a chovu, ktený nebyl
přístupný kontrolám.
2) foto - vchod do neoficiální části chovu'
3) foto- klece pro lišky
4) foto- klece pro lišky
5) foto - box pro lišky - s měřidlem - výška klece 55 cm
6) foto - klece (s výškou 80 cm) obsazené liškami
7) foto - klece pro lišky
8) foto - venkovnÍ plot farmy (kontrola ze dne 19.3.2015)
9) foto - venkovní plot farmy (kontrola ze dne 19.3.2015)

Předmět provedené kontroly:
Kontrola chovu - stížnost na používání nestandardních klecí pro far. chov lišek

Protokol č.: CZ1 5-S81 061 -030 Strana 2 z 3



Kontrolovan á zvířaÍa:
Druh zvířat Kategorie zvířat Počet zvířat
liška 7

odběrvzorku E

odebrán duplikátní vzorek
odebrán duplikátní vzorek
odebrán duplikátní vzorek
odebrán duplikátní vzorek

Počet stran příloh k tomuto protokolu:

X Pořízena obrazovádokumentace

Datum vyhotovenÍ protokolu: 9.4.2015

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' protijakému kontrolnímu zjištění směřují' a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby

MVDr. Miloslav Řezníček, Úřední vet.
lékař

tr
!
T
T

E]
! priloženo pověření přizvané osoby

Podpis kontrolujícího

! eodepsano elektronicky

Podpis přizvané osoby
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