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Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Olomoucký kraj

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 18.8.2020 Popis: Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Popis:Datum: Oznámení o ukončení kontroly18.8.2020

MVDr. Miloslav Lakomý S71149

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:

Elektronická adresa podatelny:

ID datové schránky:

MVDr. Klára Pánková S71138Číslo služebního průkazu:

(jméno a příjmení, důvod přizvání):Přizvaná osoba

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

	 § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

	 § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

	 § 22 zákona č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

	 § 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Zoologická zahrada Olomouc,  příspěvková organizace, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 77900
Olomouc

CZ 71760900

Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

00096814

RNDr. Libuše Veselá

669288

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Povinná osoba

Jméno a příjmení:

49°38'11,639"N, 17°20'39,906"E

Kontrolovaná osoba

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

Kontrolovaná osoba:

Kód katastrálního území:

IČ:

Souřadnice:

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

ZOO Svatý Kopeček, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc
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Po předložení služebních průkazů úředních veterinárních lékařů S71149 - MVDr. Miloslav Lakomý
(vedoucí kontrolní skupiny) a S71138 - MVDr. Klára Pánková (člen kontrolní skupiny) byla provedena
kontrola podmínek chovu králíků v ZOO Svatý Kopeček, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 77900
Olomouc, reg č. CZ 71760900 na základě doručených podnětů na Krajskou veterinární správu Státní
veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále jako KVS Olomouc, vedených pod č.j. SVS/2020/094451-M,
SVS/2020/094404-M, SVS/2020/094406-M, SVS/2020/094408-M.
 
Kontroly se účastnila povinná osoba, paní RNDr. Libuše Veselá, která byla seznámena s předmětem a
zahájením kontroly. Povinná osoba na požádání předložila platný doklad totožnosti, občanský průkaz s
č. OP 111512532. 
 
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 18.8.2020 od 13:00
hodin do 14:00 hodin.

Při kontrole bylo zjištěno následující:

Podmínky chovu:

Chov králíků je v zoologické zahradě prováděn v oploceném výběhu, který je součástí výběhu pro kozy.
Oba výběhy jsou přístupné návštěvníkům zoologické zahrady. Návštěvníci zde mohou chovaná zvířata
krmit. V době kontroly KVS Olomouc bylo ve výběhu chováno celkem 8 králíků.

Výběh pro králíky je ohraničen dřevěným oplocením, jehož součástí je celkem pět přístřešků
(boudeček), které slouží jako úkryt pro chované králíky. Jeden z přístřešků je momentálně uzavřen (není
využíván). Přístřešky jsou celodřevěné, o velikosti přibližně 2,0 x 1,0 m. Podlahy přístřešků jsou
dřevěné. 

Přes den (v době otevírací doby zoologické zahrady pro návštěvníky) jsou králíci volně puštěni ve
výběhu a mají stálý přístup do dvou ze čtyř přístřešků. V těchto přístřešcích jsou instalovány jesličky na
seno. 

Výběh pro králíky má přirozený půdní podklad a rostou zde vzrostlé stromy. Ve výběhu byla umístěna
miska s napájecí vodou.

Dle sdělení povinné osoby jsou králíci na noc uzavíráni do dvou dalších přístřešků. Tyto přístřešky jsou
vybaveny dvířky s pletivem. V přístřešcích jsou umístěny jesličky na seno, nádoby na krmivo a vodu.
Králíci zde měli k dispozici seno, zeleninu a ovoce, tvrdé pečivo, misku s vodou. 

Dle sdělení povinné osoby jsou králíci pravidelně kontrolováni ošetřovateli, a to minimálně 5 x denně. 

Dále povinná osoba uvedla, že jsou králíci krmeni senem, které mají k dispozici v přístřešcích přes den
adlibitně a poté když jsou uzavřeni do přístřešků, tak granulovaným krmivem pro králíky, zeleninou,
ovocem (mrkev, jablka), případně tvrdým pečivem a taktéž senem.

Klinický a zdravotní stav chovaných zvířat:

U dvou králíků bylo pozorováno mírné narušení zdravotního stavu (viz Fotodokumentace - fotografie č.
13 - 16). Jeden z králíků měl poraněné oční víčko a mírnou konjunktivitidu (zánět spojivek) a druhý
taktéž mírnou konjunktivitidu. Jednalo se o postižení obou očí. U těchto králíků byl pozorován
mukopurulentní (hlenohnisavý výtok). U ostatních králíků nebylo pozorováno narušení zdravotního
stavu. 

Dva výše uvedení králíci byli dne 17. 8. 2020 ošetřeni veterinárním lékařem a ostatní prohlédnuti a
zkontrolováni. V době kontroly proběhlo další ošetření (výplach spojivkového vaku). 

17.1.1956

Číslo OP nebo pasu:

Datum narození:

111512532

Kontrolní zjištění:

Předmět provedené kontroly:

Kontrola podmínek chovu králíků v zoologické zahradě provedená na základě podnětů vedených pod č.j.
SVS/2020/094451-M, SVS/2020/094404-M, SVS/2020/094406-M, SVS/2020/094408-M.
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Všichni chovaní králíci byli ve velmi dobrém výživném stavu. U ostatních králíků nebylo pozorováno
narušení zdravotního stavu (oči čisté, bez výtoku).

Příloha:
Příloha č. 1 - Fotodokumentace (fotodokumentace byla pořízena mobilním telefonem značky Huawei
P30 Lite) - celkem 5 stran.

Závěr:

Pří kontrole nebylo ze strany zoologické zahrady prokázáno porušení platné veterinární
legislativy.

Zvíře počet

Kontrolovaná zvířata

Chov volně žijících zvířat - zvířata ZOO

volně žijící - zvířata ZOO - 8

Počet stran příloh k tomuto protokolu: 5

Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 25.8.2020

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, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění 
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby

Podpis kontrolujícího Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky

MVDr. Miloslav Lakomý, MVDr. Klára Pánková
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