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Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS Olomouc“) 
obdržela dne 2. 5. 2016 a pod č.j. SVS/2016/051160-M vede žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona č. 106/1999 Sb.), o poskytnutí informace o učiněných opatřeních týkajících se chovu psů pana 
V. T. v Olomouci. 

Kontrolní a dozorovou činností KVS Olomouc chovu psů chovatele V. T. v místě chovu byly zjištěny 
následující skutečnosti: 

1) Při kontrole provedené v místě chovu dne 27. 9. 2013 bylo zjištěno,že uvedený chovatel zvířat v 
zájmovém chovu, zde 14-ti psů křížených plemen, menšího vzrůstu (cca 35-40 cm v kohoutku), z toho 
2 štěňat ve věku 1-2 měsíce, choval tyto a celkem 10 těchto psů, včetně 2 štěňat v nevhodných 
podmínkách chovu, tj. ve dvou stavbách lehké konstrukce, dále jen „kotcích“, s jen velmi omezeným 
přístupem denního světla do těchto, odlišně od přirozených fyziologických funkcí a biologických potřeb 
psů, zejména s přihlédnutím k jejich přirozenému cirkadiánnímu rytmu (narušení rytmu dne a noci). 
Tímto vzniklo podezření z naplnění skutkové podstaty týrání ve smyslu ustanovení § tímto vzniklo 
důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání dle 
ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., kde „fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že týrá zvíře nebo utýrá zvíře“, zde ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., 
kde „za týrání se považuje chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo 
vzájemně způsobovala utrpení“ a to tím, že celkem 10 psů křížených plemen, včetně 2 štěňat bylo 
chováno, převážnou většinu dne, vyjma doby, kdy se chovatel dostavil do místa chovu, aby tyto nakrmil, 
tj. denně asi v 15:30 hod., v kotci č. 2 a kotci č. 3, ve tmě, s jen velmi omezeným průnikem přirozeného 
denního světla do kotců, v nichž byli chováni, odlišně od přirozených fyziologických funkcí a 
biologických potřeb psů, zejména s přihlédnutím k jejich přirozenému cirkadiánnímu rytmu (narušení 
rytmu dne a noci). KVS Olomouc, v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. m) a § 24a odst. 5 zákona 
č. 246/1992 Sb., proto dne 29. 10. 2013 pod. č.j. SVS/2013/067256-M podala podnět k zahájení řízení 
spolu s odborným vyjádřením Magistrátu města Olomouce, Horní nám. 583, 779 00 Olomouc. 

2) Při kontrole provedené v místě chovu dne 11. 11. 2014 bylo zjištěno, že uvedený chovatel v místě 
chová 5 psů starších 6- ti měsíců, 2 pohlaví samičího a 3 pohlaví samčího, všichni středního vzrůstu, 
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delší srsti, krémové barvy, neoznačení čipem, tetováním ani jiným způsobem. Na požádání úředních 
veterinárních lékařů KVS Olomouc, pověřených výkonem státního veterinárního dozoru, nepředložil 
chovatel v době kontroly žádný doklad o očkování proti vzteklině u jím chovaných psů, čímž 
jednoznačně a bez pochybností porušil povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění 
(dále jen veterinární zákon), a tím spáchal přestupek ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) 
veterinárního zákona, za což mu KVS Olomouc příkazem č.j. SVS/2014/100828-M ze dne 22. 12. 2014 
uložila pokutu ve výši 2.500 Kč. 

 

MVDr. Aleš Zatloukal 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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