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Týrání zvířat 

 
Na základě vaší žádosti ze dne 26. 8. 2016 doručené Krajské veterinární správě Státní veterinární 
správy pro Liberecký (dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) dne 30. 8. 2016 pod č. j. 
SVS/2016/076385-L, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
o poskytnutí informací o provedení kontroly a následné poskytnutí informací získané z provedené 
kontroly, týkající se Ludvíka Berouska vlastnícího Zoopark Doksy, který se nachází v ul. Máchova 
(naproti kinu) v Doksech, pro podezření, že zde dochází k týrání zvířat, žadatel obdržel několik emailů 
od veřejnosti se stížností, že zvířata na tomto místě žijí v nedostatečných, až hrozných podmínkách. 
 
Dále žadatel požádal, aby se KVS SVS pro Liberecký kraj více výše uvedeným podnikatelem a jeho 
činností zabývala a přehodnotila, zda je dostatečně schopný a zodpovědný na to, aby provozoval 
tento druh podnikatelské činnosti. 
 
 
KVS SVS pro Liberecký kraj poskytuje tuto informaci: 
 
dne 26. 6. 2016 byla provedena v rámci státního veterinárního dozoru veterinární kontrolu plnění 
povinností chovatele dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v místě chovu zvířat.  
 
Touto kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 
KVS SVS pro Liberecký kraj poznamenává, že při podání podnětu k provedení kontroly, je vhodné 
uvést skutečnosti, případně důkazy, svědčící domněnce o porušování právních předpisů, či připojit 
k takovému podnětu i poznatky třetích osob. 
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KVS SVS pro Liberecký kraj se v rámci své kompetence zabývá a hodnotí dané případy po všech 
stránkách a spolupracuje se živnostenskými úřady. 

 

S pozdravem 

MVDr. Roman Šebesta 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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