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Výsledek šetření údajného týrání psa. 
 
Na základě žádosti doručené Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Liberecký kraj 
(dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o poskytnutí informací a to kopie protokolu z šetření údajného týrání a následného 
utracení psa v Lučanech nad Nisou. 
 
KVS SVS pro Liberecký kraj poskytuje tuto informaci: 

KVS SVS pro Liberecký kraj obdržela žádost o prošetření týrání a následného utracení psa až poté, 
co byla provedena eutanazie psa, která byla provedena soukromým veterinárním lékařem dne  
19. 8. 2016. Bylo bezpředmětné provádět naši kontrolu chovatele, takže kontrola byla provedena 
v souladu s kontrolním řádem pouze jako kontrola administrativní, o které byl zpracován úřední 
záznam. Pro administrativní kontrolu jsme si vyžádali dokumentaci od ošetřujícího privátního 
veterinárního lékaře (platební výměry a zdravotní dokumentaci). 

Z vyžádané a obdržené dokumentace vyplývá, že psovi byla poskytnuta odborná veterinární péče a to 
v období od 30. 3. do 19. 8. 2016, doložená platebními výměry za veterinární činnost ze dne 30. 3.,  
9. 4., 2. 8., 9. 8. a 19. 8. 2016.  Na základě uvedené zdravotní dokumentace a platebních výměrů lze 
odvodit, že chovatel předmětnému zvířeti odbornou veterinární péči zajistil a neporušil tak § 4 odst. 1 
písm. b) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon). 

V případě že se domníváte, že péče poskytnutá soukromým veterinárním lékařem nebyla na 
dostatečné úrovni, je třeba se obrátit na Komoru veterinárních lékařů ČR, která je oprávněna posoudit 
odborné postupy. 

S pozdravem 

MVDr. Roman Šebesta 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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