Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
C.j: KUOK 35523/2017
V Olomouci dne 22. dubna 2017
SpZn: KÚOK/32174/2017/OŽPZ/7102
Rozdělovník
vyřizuje: Mgr. Ing. Pavel Granzer
tel.: 585 508 410
e-mail: p.granzer@kr-olomoucky.cz

ROZHODNUTI
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v přenesené
působnosti dle ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
fyzické osoby podnikající
pozdějších předpisůJ_Qřezkoumával odvolání
v zemědělství, sídlo^^^^^^Bf fl
A (dále jen odvolatel),
proti rozhodnutí Městského úřadu Zábřeh, odboru správního, oaaelení životního prostředí
(dále jen správní orgán) Č.j.: 2017/123/ZP/-MUZB-6, SPISOVÁ ZN: 2017/123/ZP-MUZB-6,
ze dne 10. 2. 2017, ve kterém správní orgán rozhodl, dle ustanovení § 28 odstavec 1,
písmene b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon na ochranu zvířat) o uložení zvláštního opatření ke snížení počtu
chovaných zvířat, když odvolatel nezajistil vhodné podmínky k chovu hospodářských zvířat
v obci'
na hospodářství reg. č. CZ
V další výrokové části správní orgán rozhodl o uložení povinnosti odvolatele uhradit
náklady řízení v paušální výši 1.000,- Kč.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen
odvolací orgán), jako správní orgán nejblíže nadřízený správnímu orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal, v rozsahu námitek uvedených odvolatelem, přezkoumal soulad
napadeného rozhodnutí s právními předpisy a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a rozhodl podle ustanovení
§ 90 odstavec 5 správního řádu následovně:
Odvolání se zamítá a rozhodnutí Č.J.:2017/123/ZP/-MUZB-6, SPISOVÁ ZN: 2017/123/ZPMUZB-6, ze dne 10. 2. 2017 se potvrzuje.
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odstavec 1 správního řádu:
fyzická osoba podnikající, IČ
Odůvodnění:
Rozhodnutí o zvláštním opatření bylo správním orgánem vydáno dne 10. 2. 2017.
Odvolateli bylo doručeno dne 17. 2. 2017. Odvolatel podal odvolání (odvolání ze dne
2. 3. 2017), dne 7. 3. 2017 v sídle správního orgánu. Jde tak o odvolání včasné, podané
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oprávněnou osobou. Odvolání, spolu se spisovým materiálem, bylo odvolacímu orgánu
doručeno dne 29. 3. 2017.
Předmětem řízení je snížení stavu skotu na hospodářství reg. č. CZ
v obci Postřelmov o šest kusů. Jedná se o následující kusy:
kus ev. číslo CZ000659062071
kus ev. číslo CZ000623289071
kus ev. číslo CZ000623288071
kus ev. číslo CZ000585509071
kus ev. číslo CZ000679834071
kus ev. číslo CZ000649874071
Odvolací námitky jsou uvedeny v bodech:
1. Odvolatel uvádí, že se odvolává v plném rozsahu.
2. OdvolateKjvádí^^řMajs^lobytka, které v době kontroly byly ustájeny v obci
^■Bdldbyly na vysoké podestýlce pouze v zimním období,
kdy podestýlka je chránila částečně proti chladu a v době podání odvolání je již
podestýlka odklizena.
3. Odvolatel nesouhlasí s popisem zdravotního stavu kusu skotu č. CZ000659062071,
kdy uvádí, že tento kus léčil více než rok, v době podání odvolání byl kus
č. CZ000659062071 již vyléčen, což může doložit lékařskou zprávou a že
předmětný kus má výborné přírůstky.
K jednotlivým odvolacím námitkám dle bodů:
K bodu jedna: Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí v plném rozsahu,
po stránce procesní i věcné. Odvolací orgán prověřil, průběh řízení a podklady, které vedly
k uložení zvláštního opatření vlastníkovi zvířat. Ze spisového materiálu odvolací orgán
zjistil, že správní orgán nařídil chovateli zvláštní opatření ke snížení počtu zvířat, včetně
jejich usmrcení, na základě podnětu Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj, Třída
Míru 563/101, 790 00
Olomouc
(dále jen KVS)
č.j.: SVS/2016/151367-M ze dne 16. 1. 2017.
Zjištění KVS, jako orgánu státní správy na úseku veterinárním, považuje odvolací orgán za
objektivně zjištěná. Skutečnost, že odvolatel opakovaně nezajistil dostatečnou ochranu
skotu před povětrnostními vlivy a omezil napájení skotu z jiných než ze zdravotních
důvodů, tak považuje za prokázanou, zejména když následně podobný stav zjistil i správní
orgán.
K bodu dva: Odvolací orgán ze spisového materiálu zjistil, že správní orgán v průběhu
dokazování
nařídil
místní
šetření
v sídle
chovatele.
O
výsledku
a průběhu šetření sepsal „zápis z ústního jednání ze dne 26. 1. 2017“. Správní orgán při
místním šetření zjistil, že stav v chovu odvolatele, popsaný KVS, trvá. (ústní jednání
svoláno na den 26. 01. 2017). Správní orgán tedy uzavřel dokazování tak, že v chovu
odvolatele nejsou jednoznačně zajištěny vhodné podmínky chovu skotu a odvolatel
nevěnuje zvířatům dostatečnou péči.
K bodu tři: Odvolací orgán je povinen posuzovat věc podle stavu v době, kdy správní
orgán rozhodoval. Je tedy možné, že od doby provedení veterinární kontroly pracovníky
KVS (dne 22. 11. 2016) do doby vydání rozhodnutí o uložení zvláštního opatření (dne
10. 2. 2017) došlo ke zlepšení zdravotního stavu předmětného kusu skotu
č. CZ000659062071. Odvolací orgán má za to, že správní orgán, mohl v době před
vydáním rozhodnutí vyzvat odvolatele k předložení lékařské zprávy a opatřit tak listinný
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důkaz ve prospěch odvolatele. Odvolatel (snad omylem) uvedl skutečnost o tom, že kus
skotu č. CZ000659062071 je na základě veterinárně - lékařské zprávy vyléčen do
odvolání ze dne 2. 3. 2017.
K věcné stránce:
Odvolatel je fyzická osoba podnikající, IČ
se sídlem
. Hospodářská zvířata odvolatele - skot, jsou umístěna na hospodářství
v ulici ____ _
_________ na pastvině pare. č.i ______ k.új _____ ___ Jedná se
o hospodářská zvířata ve smyslu ustanovení § 3 písmene d) zákona na ochranu zvířat.
V minulosti byl odvolatel kontrolován ve více případech pracovníky KVS a na základě
podnětů KVS (doplněných o odborná vyjádření) byl pak pokutován za nalezené závady.
K procesní stránce věci:
Správní orgán zahájil řízení na základě podnětu KVS č.j. SVS/2016/151367-M ze dne
16. 1. 2017. Řízení bylo zahájeno dne 23. 1. 2017, přípisem č.j.: 2017/123/ZP/-MUZB-2
ze dne 19. 1. 2017. Správní orgán nařídil ústní jednání na den 26. 01. 2017 do sídla
chovatele v ul.
v obci1
. Odvolatel byl ústnímu jednání přítomen.
U kusu ev. číslo CZ000659062071 konstatoval správní orgán, že kus má „poranění na
noze“. U zbylých pěti kusů (kus ev. číslo CZ000623289071, kus ev. číslo
CZ000623288071, kus ev. číslo CZ000585509071, kus ev. číslo CZ000679834071, kus
ev. číslo CZ0006498740071) konstatoval skutečnost, že skot je chován ve dvou zděných
budovách, které jsou v dezolátním stavu. Dva kusy skotu jsou chovány v místnosti
o rozměrech 4 x 6 m. Tři kusy jsou chovány v místnosti o rozměrech 4 x 10 m. Odvolací
orgán ze spisového materiálu zjistil, že správní orgán na závěr dokazování vyzval, ve
smyslu ustanovení § 36 odstavec 3) správního řádu k seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí. Odvolatel své právo nevyužil.
Závěrem:
Na základě výše uvedených úvah má odvolací orgán za to, že uložení zvláštního opatření
je jedním z důsledků porušení chovatele, povinnosti stanovené zákonem na ochranu
zvířat, jako normou správního práva, která má za následek vznik odpovědnosti,
vyvolávající jiné „netrestní “ důsledky. Uložení zvláštního opatření představuje povinnost
zjednat nápravu a povinnost přijmout opatření k nápravě. Odvolací orgán má za to, že
splněním povinnosti snížení stavu odvolatelem dojde následně i ke zlepšení „welfare"
hospodářských zvířat na registrovaném chovu odvolatele a tím do budoucna také
k možnosti smírných řešení drobných nedostatků na chovu, kterým se prakticky nelze
v chovatelské praxi, vyhnout.
Poučení účastníka:
Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odstavec 1 správního řádu nelze dále
odvolat.

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
Doporučeně do vlastních rukou:
1.
I
Ostatní:
2.Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí, Masarykovo nám.
č. 510/6, 789 01 Zábřeh

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Mgr. Pavel Granzer
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