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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS Olomouc“) 
obdržela dne 5. 9. 2016 a pod č.j. SVS/2016/106215-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 prošetření chovu 
štěněte v Olomouci, s odkazem na opětovné oznámení v této věci ze dne 4.8.2016. 

K výše uvedenému KVS Olomouc sděluje následující:  

Oznámení KVS Olomouc přijala dne 4.8.2016 ve svém Záznamu o podnětu učiněném telefonicky vede 
pod č.j. SVS/2016/092586-M. V této věci KVS Olomouc prováděla opakovaná šetření v místě chovu 
uvedeného štěněte, a to dne 19. 5. 2016 a opětovně dne 9. 6. 2016. K výsledkům obou těchto kontrol 
bylo na oficiálním facebooku Státní veterinární správy (http://www.facebook.com/svscr) dne 17. 8. 2016 
vydáno následující prohlášení:  

„Na sociálních sítích se v nedávné době opakovaně objevily informace o případu údajně týraného 
štěněte křížence z Olomouce. Jednalo se konkrétně zejména o fotografii na níž se mokrý pes choulí do 
klubíčka za dveřmi od domu či bytu. V diskusí pod emoce vzbuzující fotografií někteří diskutéři, zpravidla 
očividně bez bližší znalosti případu i související legislativy, nevybíravě a vulgárně útočili na Státní 
veterinární správu a zpochybňovali práci jejích zaměstnanců.  

Považujeme proto za nezbytné na tuto nemístnou kritiku reagovat a uvést věci na pravou míru.  

Na základě obdržených podnětů provedli úřední veterinární lékaři 19. května a poté 9. června u 
chovatelky v Olomouci postupně dvě kontroly. Fenka jménem Kety (kříženec yorkšírského teriéra s 
„honičem“) byla v obou případech shledána v dobrém výživném stavu, bez zjevných klinických příznaků 
onemocnění nebo poranění, s lesklou a hladkou srstí, odpovídající věku psa. Pes byl čilý, hravý, k 
úředním veterinárním lékařům i chovatelce se choval přátelsky a bez bázně. Zvíře neneslo žádné 
známky týrání.  
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Pes měl neustálý přístup k vodě i vhodnému krmení. Jeho dostatečné zásoby chovatelka úředním 
veterinárním lékařům ukázala. Vyhovující se jevil také způsob a doba venčení, jež chovatelka při 
kontrole popsala, k dispozici měl také několik hraček.  

K situaci zachycené na kontroverzní fotografii mělo podle popisu chovatelky dojít poté, co se pes v bytě 
počůral a poté vyválel v louži. Chovatelka jej vykoupala a během zhruba půlhodinového úklidu interiéru 
bytu umístila před dům. Poté psa s přítelem vzali domů, vysušili a vyfénovali. Státní veterinární správa 
nemá důkazy, které by toto tvrzení chovatelky vyvrátily. Z hlediska zákona rozhodující je stav zvířete a 
podmínky chovu zjištěné v moment kontroly. Ty byly takové, jak je popsáno výše. Naopak jako důkaz, 
na jehož základě bude uložena sankce chovateli, či bude dokonce odebráno zvíře a umístěno do 
náhradní péče, nelze rozhodně použít pouze z kontextu vytrženou fotografii.  

Je potřeba opět zdůraznit, že Státní veterinární správa jako správní úřad v resortu Ministerstva 
zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností musí vždy postupovat 
v souladu se zákonem a v intencích toho, co ji zákon umožňuje, nikoliv na základě pocitů a přání 
úředních veterinárních lékařů, či toho, co by se laické veřejnosti mohlo zdát jako nejvhodnější řešení.“  

Veškerá kontrolní a dozorová činnost obecně se řídí zejména zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), (dále jen „kontrolní řád“). Jak vyplývá z ustanovení § 5 kontrolního řádu, kontrola je 
postupem zahajovaným výhradně z úřední povinnosti, tj. o tom, zda bude určitá kontrola provedena či 
nikoli, rozhoduje výhradně kontrolní orgán, aniž by existoval právní nárok podatele na zahájení kontroly.  

Vycházejíc z této právní úpravy, rovněž KVS Olomouc, jakožto kontrolní orgán, vždy pečlivě zvažuje a 
vyhodnocuje v komplexním měřítku, i na základě faktických opakovaných zjištění plynoucích z vlastní 
dozorové činnosti a konečně také současně v kontextu všech aspektů celého případu, zda určitou 
kontrolu zahájí či nikoli. Vzhledem ke všem těmto důvodům, jakož i ke skutečnostem uvedeným v 
oznámení ze dne 4.8.2016, č.j. SVS/2016/092586-M, tj. o objektivně neprůkazné nešetrné manipulaci 
se psem a o tom, že psa již delší dobu nikdo neviděl, po důkladném zvážení všech okolností případu, 
KVS Olomouc k provedení další, v pořadí již třetí kontroly, nepřistoupila.  
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