Krajská  v eterinární  sp ráv a  Státní  v eterin ární  správ y
p ro Jiho český k raj
Severní  9,  370  10  České  Budějovice
elektronická  adresa  podatelny:

Tel.: +420 387 789 522
epodatelna.kvsc@svscr.cz

Váš  dopis  č.  j.:
ze dne:

22.11.2012

Naše  č.  j.:
Vyřizuje:
Telefon:

SVS/2012/044122-C
MVDr. Ladislav Hanousek
387789527

Fax: +420 387 789 535
ID  datové  schránky:  pxw8byj

PhDr.  Lucie  Moravcová
SVOBODA  ZVÍŘAT,  o.s.
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V Českých  Budějovicích dne 21.12.2012

Odpověď  na  podnět.
Dne   23.11.2012   obdržela   Krajská   veterinární   správa   Státní   veterinární   správy   pro  
Jihočeský   kraj   (dále   jen   správní   orgán)   Váš   dopis,   který   jsme   přijali   jako   podnět   dle   §   42  
zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  správní  řád).  
V této  věci  Vám  sdělujeme,  že  dle  §  42  správního  řádu  jsme  se  podnětem  zabývali  a  
neshledali   důvody   pro   zahájení správního   řízení   z moci   úřední.   Správní   orgán   provedl   bez
předchozího  upozornění  chovatele dne 20.11.2012 kontrolu chovu zvířat  firmy NOREK s.r.o.
Velký   Ratmírov. Z kontrolních   zjištění   vyplývá,   že   nebyl   porušen   zákon   č.   246/1992   Sb.,  
zákon  na  ochranu  zvířat  proti  týrání,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Správní  orgán  může  posuzovat  pouze  stav  ke  dni  provedené  kontroly.

S pozdravem

MVDr. František  Kouba
ředitel
podepsáno  elektronicky
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Vážená paní
Naše . j.:
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Lucie Moravcová
P edsedkyn o.s. Svoboda zví at

V Praze dne 18. 12. 2012

Koterovská 84
326 00 Plze

Stanovisko Státní veterinární správy pro organizaci Svoboda zví at týkající se chov
kožešinových zví at v eské republice – reakce na kampa ,,Ukažte to vlád “
Vážená paní PhDr. Moravcová,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 21. 11. 2012 (naše .j. SVS/2012/036304-G), kde
uvádíte, že v chovech kožešinových zví at v eské republice dochází k hrubému porušování
legislativy (zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen ,,zákona na ochranu zví at proti týrání“) a k zákonu provád jící vyhlášky .
208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodá ských zví at), si Vám dovoluji
sd lit následující informace.
Státní veterinární správa na základ Víceletého plánu kontrol, kterým je každý rok
stanovována frekvence kontrol provád ných ú edními veterinárními léka i v jednotlivých
chovech zví at, provádí kontrolu v každém farmovém chovu kožešinových zví at,
provozovaným podnikatelským zp sobem, na území eské republiky minimáln jednou za
rok. V roce 2012 prob hly kontroly již ve všech registrovaných chovech a musím zd raznit,
že p i t chto kontrolách nebylo zjišt no porušení zákona na ochranu zví at proti týrání.
Dále si dovoluji p ipomenout, že Státní veterinární správa Vám každý rok pravideln
poskytuje požadované informace o chovech kožešinových zví at v eské republice, jejich
celkovém po tu, po tu a druhu chovaných zví at, zp sobu usmrcování a rovn ž i kompletní
informace o provedených kontrolách i s jejich výsledkem. Neustále se tímto zp sobem
snažíme efektivn spolupracovat nejen s ob any, ale i s organizacemi zabývajícími se
ochranou zví at.
Bankovní spojení: NB 4221011/0710
I : 00018562

K videozáznamu, ke kterému jste v dopise uvedli, že se jedná o zcela nové záb ry
z šesti eských kožešinových farem, je pot eba po zhlédnutí konstatovat, že se jedná o
tenden ní sest íhané záb ry z farem.
Jelikož se však po spušt ní kampan s názvem ,,Ukažte to vlád “ jedná o výrazn
citlivé téma, p istoupila Státní veterinární správa k dalšímu objektivnímu posouzení chov a
b hem prosince 2012 byly provedeny další kontroly, v rámci kterých byly znovu prov eny
životní podmínky v chovech kožešinových zví at. B hem t chto kontrol bylo rovn ž mimo
jiné konzultováno s chovateli i výše zmín né video.
Výsledkem t chto kontrol je, že nebylo zjišt no porušení zákona na ochranu zví at
proti týrání. Videozáznam se neshoduje se stavem v jednotlivých chovech v uvád ném
m síci. N které druhy zví at zachycených na videozáznamu již chovatelé ani nechovají. Co se
tý e zran ných zví at, zejména okousaných ocásk u nork , je všeobecn mezi chovateli
známo, že dochází k automutilaci (sebepoškození) u nork . P í ina je doposud neznámá a je
nutné zd raznit, že k takovému poškození dochází pouze u omezeného po tu zví at (2 – 4
p ípady za rok). Podle p edložených doklad chovateli byla všem poran ným nebo
nemocným zví at m vždy zajišt na veškerá pot ebná veterinární pé e a ošet ení.
I když nebylo p i kontrolách ú edními veterinárními léka i v chovech kožešinových
zví at zjišt no porušení zákona na ochranu zví at proti týrání, tak s ohledem na vzniklé
události, budou kontroly v roce 2013 provád ny ast ji, minimáln dvakrát ro n a to i v
období mimo kožkování a v dob kožkování. Dále bude prošet en každý podn t o podez ení z
týrání zví at p i oznámení Státní veterinární správ .
Jelikož Státní veterinární správa obdržela b hem výše uvedené kampan mnoho
podn t ze strany ve ejnosti, bude tento dopis uve ejn n na webových stránkách Státní
veterinární správy a sloužit jako stanovisko a vyjád ení Státní veterinární správy k této
problematice.
Na záv r Vám chci pod kovat za Váš zájem o ochranu zví at a pevn v ím, že naším
spole ným cílem je stále co nejvíce p ispívat k ochran všech zví at.

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
úst ední editel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

2

