
 

    

Datum: 10. ledna 2022 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 12. 2021 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11, IČ: 

75063468 obdržela dne 27. 12. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informací, ve znění 

pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí těchto informací: 

Odpovědi: 

ad 1) Kopii dokumentu zasíláme v příloze. 

ad 2) Kopii dokumentu zasíláme v příloze. 

ad 3) U kočky svěřené dne 22. 12. 2021 do přechodné péče není v očkovacím průkaze uvedeno KASTROVANÁ, 

tedy kastrovaná není. Protože kastrace u této kočky neproběhla, nenachází se tento údaj ani v evidenční 

kartě kočky, kam se zapisují pouze úkony provedené.   

ad 4) 

a) 3 samice 

b) 11 samic, 9 samců 

c) 8 samic, 2 samci 

d) 2 samice, 2 samci (úhyny) 

ad 5) Poplatek za převzetí psa do náhradní péče uhrazen, kopie výpisů z pokladního deníku zasíláme v příloze. 

ad 6) Karanténa pro kočky je dosud umístěna v původních prostorách útulku. 

ad 7) Karanténa pro psy je dosud umístěna v původních prostorách útulku. 

ad 8) Vyhlásily. 

ad 9) Neuzavřely. Probíhá výběrové řízení na poskytovatele této služby. 

 

Přílohy:  

− kopie Provozního řádu útulku po zvířata 

− kopie ceníku útulku 

− 2x kopie výpisu z pokladního deníku 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel příspěvkové organizace  
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II..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

1. Tento provozní řád (dále jen „řád“) slouží k zajištění péče o nalezená zvířata a jejich 

ochrany a organizace práce a pracovních postupů k zajištění řádného a plynulého 

provozu útulku pro opuštěná zvířata Města Vsetína (dále jen „útulek“), 

provozovaného Technickými službami města Vsetína, p. o., Jasenická 528. 

IIII..  PPOOSSLLÁÁNNÍÍ  ÚÚTTUULLKKUU  

1. Zastupuje Město Vsetín ve věcech nálezů zvířat na území města Vsetína podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon"). Zvířetem pro účely útulku je pes nebo kočka. 

2. Dle § 1052 odst. 2 a dle § 1058 odst. 1 zákona přijímá oznámení o nálezu zvířete.  

3. Dle § 1053 zákona vyhlašuje vždy nález zvířete oznámený podle § 1058 zákona na 

úřední desce Městského úřadu Vsetín. Útulek zveřejní nález i na svých webových 

stránkách.  

4. Dle § 1054 zákona pečuje o nalezená, opuštěná a toulavá zvířata, pokud tato zvířata 

nejsou v péči jiných osob. 

5. Zajišťuje převzetí a evidenci nalezených zvířat umístěných do útulku a vede další 

příslušnou dokumentaci těchto zvířat. 

6. Zajišťuje základní životní potřeby nalezených zvířat umístěných do útulku a 

nezbytnou veterinární péči o tato zvířata. 

7. Vydává nalezená zvířata umístěná do útulku jejich vlastníkům. 

8. Předává nalezená zvířata do úschovy (dále také náhradní péče) fyzickým a 

právnickým osobám dle § 1059 a § 2402 a násl. zákona a realizuje jejich převod do 

vlastnictví těchto osob ve smyslu § 1059 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona. 

9. Útulek neslouží k umísťování zvířat za účelem jejich penzionování. 

IIIIII..  MMAAJJEETTKKOOPPRRÁÁVVNNÍÍ  VVZZTTAAHHYY  

1. Vlastníkem útulku je Město Vsetín, útulek je svěřen Technickým službám města 

Vsetína, p.o. k hospodaření. 

2. Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou Městem Vsetín neodvolatelně svěřena 

Technickým službám města Vsetína, p.o. jako osobě provozující útulek. Nalezená 

zvířata umístěná do útulku, u nichž vypršela lhůta uvedená v § 1059 odst. 2 zákona, 

jsou ve vlastnictví Technických služeb města Vsetína, p.o. jako osoby provozující 

útulek. 

3. Provozovatelem útulku jsou Technické služby města Vsetína, p. o. 

4. Osobou odpovědnou za provoz útulku je vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti jeho 

zástupce (dále také zaměstnanci). 

IIVV..  ZZÁÁVVAAZZNNOOSSTT  PPRROOVVOOZZNNÍÍHHOO  ŘŘÁÁDDUU  

1. Provozní řád musí být přístupný k nahlédnutí přímo v prostorách útulku. 

2. Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se 

pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku.  
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3. Provozovatel útulku a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se minimálně jednou 

ročně a také při všech změnách s provozním řádem v aktuálním znění a dbát všech 

jeho ustanovení.  

4. V útulku je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, a další příslušné právní normy.  

5. Zaměstnanci útulku spolupracují s veterinárním lékařem, dbají jeho rad, pokynů a 

nařízení při ošetřování zvířat a k zamezení šíření nákaz a dodržují příslušná 

hygienická a veterinární opatření. 

VV..  OODDCCHHYYTT,,  UUMMÍÍSSTTĚĚNNÍÍ  AA  EEVVIIDDEENNCCEE  ZZVVÍÍŘŘAATT  

1. Odchyt nalezených toulavých a opuštěných psů a koček zabezpečují odborně 

způsobilí pracovníci Městské policie Vsetín, kteří jsou vybaveni pomůckami pro 

bezpečný odchyt a manipulaci s odchycenými psy a kočkami a mají přístup ke 

karanténnímu boxu útulku. Odchyt je prováděn výhradně na území města Vsetína. 

Nahlásí-li občan nález zvířete Městu Vsetín, Městská policie Vsetín předá nalezené 

zvíře útulku. 

2. Městská policie předá zvíře útulku: 

a) v pracovní době útulku pracovníkovi útulku, který umístí zvíře do karantény a 

převezme od policisty odchytový protokol 

b) mimo pracovní dobu útulku umístí policista zvíře do karantény a neprodleně 

ještě před ukončením své směny zašle odchytový protokol v elektronické 

formě na e-mailovou adrese na utulek@tsvs.cz. 

3. Útulek přijímá od fyzických a právnických osob psy a kočky nalezené na území města 

Vsetína při naplnění podmínek uvedených v § 1058 odst. 1 zákona v pracovní době 

útulku. Pracovník útulku umístí zvíře do karantény, sepíše s nálezcem Potvrzení, že 

nálezce nechce převzít zvíře do svého vlastnictví a provede evidenci zvířete. 

4. Evidence zvířat umístěných v útulku je vedena listinné formě v podobě Složky 

zvířete, obsahující Evidenční kartu zvířete s údaji o zvířeti (Příloha č. 1 a 2), 

Odchytový protokol zvířete nebo Potvrzení, že nálezce nechce převzít nalezené zvíře 

do svého vlastnictví (Příloha č. 3) a Očkovací průkaz. Pracovník útulku dále zapíše 

zvíře do Seznamu zvířat, vedeného elektronicky na serveru J: Technici. 

5. Složky zvířat jsou uloženy v útulku. 

6. Nález zvířete včetně jeho fotografie bude oznámen v souladu se zákonem na úřední 

desce MÚ Vsetín. Po uplynutí čtyř měsíců od zveřejnění musí být oznámení z úřední 

desky MÚ Vsetín odstraněno. 

7. Na webu Technických služeb města Vsetína, p. o. jsou v souladu se zákonem  

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejněna fotografie a údaje o všech zvířatech aktuálně umístěných v útulku. 

Aktualizace těchto oznámení proběhne jednou týdně.   

8. Nalezená zvířata zájmového chovu přijímá výhradně útulek, nikoli Město Vsetín. 

mailto:utulek@tsvs.cz
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9. Útulek nepřijímá psy a kočky přivedené jejich vlastníky. Výjimkou mohou být pouze 

případy popsané v následujícím odstavci 10 čl. V. 

10. V odůvodněných případech, zejména v případech starších osamělých osob, které se 

již nemohou vzhledem ke svému stáří nebo zdravotnímu stavu o své zvíře postarat, 

případně mají být dlouhodobě umístěny do zdravotnického zařízení, domova pro 

seniory apod, a nemohou další péči o své zvíře řešit jiným způsobem, může přijetí 

zvířete do útulku rozhodnout vedoucí útulku nebo jeho zástupce za předpokladu, že 

se zmíněná osoba vlastnictví svého zvířete vzdá ve smyslu § 1045 zákona. 

11. Nalezené nebo odebrané zvíře je před umístěním do provozního kotce ve vnitřních 

prostorách útulku drženo v karanténním boxu a podrobeno veterinárnímu 

vyšetření. Veterinární lékař provede o výsledku prohlídky písemný záznam do 

evidenční karty zvířete. 

12. Pokud nalezené zvíře přijaté do útulku není jednoznačně identifikovatelné čipem, 

provede veterinární lékař před vyřazením zvířete z karantény jeho označení v 

souladu s § 13b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů. 

VVII..  VVSSTTUUPP  PPRROO  VVEEŘŘEEJJNNOOSSTT  

1. Vstup veřejnosti do areálu útulku je povolen jen v určených hodinách:  

pondělí   10:00 – 15:00 

úterý       10:00 – 15.00 

středa     10:00 – 15:00 

čtvrtek    10:00 – 15:00 

pátek      10:00 – 15:00 

so, ne        9:00 – 12:00 

2. Vydávání zvířat vlastníkům a dalším oprávněným osobám se provádí během 

návštěvní doby útulku, mimo uvedenou dobu jen po předchozí dohodě. 

3. Volné prohlídky prostor útulku veřejností nejsou z bezpečnostních důvodů a v zájmu 

životní pohody a zdraví zvířat povoleny. 

4. Do provozní budovy útulku a do prostor okolo kotců pro zvířata je vstup veřejnosti 

možný pouze v přítomnosti vedoucího útulku nebo jeho zástupce. 

5. Do vnitřních prostor kotců pro zvířata a do karantény je vstup veřejnosti zakázán. 

6. Vedoucím útulku může být určena doba, během níž si může veřejnost za 

stanovených podmínek vnitřní prostory areálu útulku prohlédnout. 

7. Bez souhlasu provozovatele není povoleno fotografování či pořizování 

videozáznamů v prostorách útulku. 

VVIIII..  HHYYGGIIEENNAA  CCHHOOVVUU  ZZVVÍÍŘŘAATT  

1. Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce. 

2. Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v 

chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. 
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3. Veterinární zákrok zapíše pracovník útulku do Evidenční karty zvířete s uvedením 

čísla faktury. 

4. Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku, 

případně v blízkém okolí útulku (pouze na vodítku). 

5. Údržba areálu útulku: 

ꟷ Kontrola celistvosti a kvality oplocení – opravy podle potřeby zajišťuje zřizovatel 

útulku. 

ꟷ Dezinfekce chovných prostor se provádí podle možností a potřeby.  

6. Čištění kotců: 

ꟷ Mechanická očista kotců je prováděna denně. 

ꟷ Před umístěním nově přijatého zvířete je provedena mechanická očista a 

desinfekce kotce. 

ꟷ Jeden den v týdnu se provádí celkový úklid areálu útulku. 

ꟷ V zimním období je zabezpečeno zateplení psích bud podestýlkou, která je 

v průběhu zimy doplňována, případně měněna dle potřeby. Podestýlka nesmí 

být zaplísněná a nadměrně prašná. Použitá podestýlka je po ukončení zimního 

období zkompostovaná. Čištění kotců je v zimním období prováděno denně 

mechanicky vyhrabáním, seškrabáním, vymetením.  

VVIIIIII..  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCKKÉÉ  PPRROOSSTTOORRYY  ÚÚTTUULLKKUU  

1. Technologická místnost pro ošetřovatele poskytuje pracovní místo pro vedení 

provozní evidence, místo pro uložení oblečení (šatna), místo pro uložení 

chovatelských pomůcek (obojků, vodítek, náhradních misek apod.) a místo pro 

uskladnění krmiva. 

IIXX..  KKRRMMNNÝÝ  RREEŽŽIIMM  

1. Krmný režim je založen na zkrmování převážně suchého granulovaného komerčního 

krmiva. 

2. Krmení probíhá minimálně jednou denně, krmná dávka odpovídá druhu, stáří a 

zdravotnímu stavu zvířete. Pro nemocná zvířata či zvířata vyžadující zvláštní péči 

určí veterinární lékař individuální režim krmení. 

3. Krmiva se skladují podle pokynů výrobce. 

4. Spotřeba krmiva je zaznamenávána na skladových kartách. 

5. Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby. 

6. Nádobí na krmivo a vodu musí být udržováno v čistotě. 

XX..  PPRROOTTIINNÁÁKKAAZZOOVVÁÁ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  KKAARRAANNTTÉÉNNAA  

1. Nově přijaté zvíře se umisťuje do karantény na dobu stanovenou veterinárním 

lékařem. 

2. V průběhu karantény se u nově přijatých zvířat provádí: 

ꟷ zbavení vnějších a vnitřních parazitů 

ꟷ vakcinace proti vzteklině 
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ꟷ vakcinace proti psince a jiným chorobám 

ꟷ u nečipovaných psů označení čipem 

3. Termín dalšího přeočkování zapíše pracovník útulku do kalendáře outlooku. 

4. Očista karantény, pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně. 

5. Každý použitý kotec je po vyřazení zvířete z karantény, po vyřazení zvířete z útulku 

(vrácení vlastníkovi, svěření do náhradní péče) nebo po přemístění zvířete do jiného 

kotce vyčištěn a vydezinfikován. 

6. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě 

doporučení veterinárního lékaře. 

7. Případná další opatření jsou přijata podle aktuální nákazové situace na základě 

rozhodnutí orgánu Státní veterinární správy České republiky. 

XXII..  LLIIKKVVIIDDAACCEE  OODDPPAADDUU  

1. Komunální odpad je ukládán do vyhrazených odpadových nádob a v pravidelném 

intervalu je odvážen svozovou firmou k odborné likvidaci. 

2. Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém 

čištění pracovních nástrojů jsou ukládány na určeném místě a v potřebném 

intervalu jsou odváženy k odborné likvidaci. 

3. Odpady živočišného původu (uhynulá zvířata) jsou ukládány v nepropustném obalu 

umístěném v chlazeném kafilerním boxu a jsou specializovanou svozovou firmou 

odváženy k odborné likvidaci. 

4. Nebezpečné odpady (zdravotnický materiál) a ostré předměty (injekční jehly) jsou 

ukládány do speciálních uzavřených nádob a v potřebných intervalech jsou 

veterinárním lékařem odváženy k odborné likvidaci. 

XXIIII..  PPŘŘEEDDÁÁVVÁÁNNÍÍ  ZZVVÍÍŘŘAATT  

1. Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou v době do 4 měsíců od data vyhlášení 

jejich nálezu vrácena jejich vlastníkům, případně na základě Smlouvy o převzetí do 

náhradní péče předána do náhradní péče fyzickým nebo právnickým osobám. Pokud 

se o zvíře v uvedené lhůtě nikdo nepřihlásí, stává se zvíře vlastnictvím Technických 

služeb města Vsetína, p.o. jako osoby provozující útulek a může tak být na základě 

smlouvy dále převedeno do vlastnictví fyzických či právnických osob, zejména pak 

osob, u nichž jsou v uvedené lhůtě zvířata v náhradní péči. 

2. Vydání zvířat jejich vlastníkům a dalším oprávněným osobám provádějí zaměstnanci 

útulku. Zaměstnanci útulku jsou oprávněni požadovat od těchto osob platný doklad 

totožnosti (občanský průkaz, pas) a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací 

průkaz zvířete, průkaz původu zvířete apod.), či jiné doklady prokazující oprávnění 

těchto osob k převzetí zvířete. Pokud zaměstnanci útulku nebudou mít právo 

uvedených osob na vrácení zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání 

zvířete odmítnout. 
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3. Po vydání zvířete oprávněné osobě vloží pracovník útulku do Složky zvířete doklad o 

zaplacení poplatku a naskenovaný očkovací průkaz a Složku zvířete umístí do 

archivu. Zvíře je vydáno pouze po uhrazení poplatku. 

4. Po vydání zvířete oprávněné osobě nechá pracovník útulku ihned odstranit 

fotografii zvířete z webu Technických služeb města Vsetína, p.o. 

5. Psa neoznačeného čipem nemůže pracovník útulku vydat původnímu majiteli. Vydá 

jej až poté, co bude provedeno očipování veterinárním lékařem. 

6. Nalezené zvíře umístěné v útulku vrátí útulek v souladu s § 1052 zákona osobě, 

která zvíře ztratila, nebo vlastníkovi ztraceného zvířete proti úhradě nutných 

nákladů, které byly prostřednictvím útulku na nezbytnou péči o zvíře v útulku 

vynaloženy (viz Ceník). Úhrada uvedených nákladů je splatná při převzetí zvířete z 

útulku. O přijetí této úhrady vystaví zaměstnanec útulku potvrzení formou 

jednoduchého příjmového pokladního dokladu. 

7. Pokud si v den následující po přijetí zvíře vyzvedne původní majitel, pracovník 

útulku zapíše tuto skutečnost do Evidenční karty zvířete a do Odchytového 

protokolu zvířete, který naskenuje a odešle Městské policii Vsetín na adresu 

mestskapolicie@mestovsetin.cz. V předmětu e-mailu uvede označení „Nalezené 

zvíře“. 

8. Zájemcům o zvířata z útulku poskytují určení zaměstnanci dostupné informace 

týkající se zvířat (tj. zejména upozorňují na zdravotní stav a specifické vlastnosti 

zvířat a informují o možnostech předání těchto zvířat do náhradní péče, popř. do 

vlastnictví). Informaci dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, o 

dosavadním způsobu krmení zvířete a popis následné péče o ně obdrží oprávněná 

osoba při převzetí zvířete spolu se smlouvou o převzetí zvířete do péče nebo se 

smlouvou darovací. 

9. V zájmu zajištění odpovídajících podmínek pro další život zvířat zaměstnanci útulku 

zjišťují, jaké životní podmínky může zájemce o zvíře zvířeti nabídnout a zda se tyto 

podmínky slučují s povahou zvířete, jeho zdravotním stavem a životními potřebami. 

Podle těchto zjištění pak zaměstnanci útulku nabízejí zájemcům vhodná zvířata. V 

případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být 

zájemci žádné zvíře vydáno. 

10. Předání zvířete umístěného v útulku do náhradní péče nebo jeho převod z 

vlastnictví Technických služeb města Vsetína, p.o. do vlastnictví fyzických či 

právnických osob, jsou realizovány na základě dobrovolného smluvního vztahu a 

nejsou proto nárokovatelné. Jsou spojeny s úhradou poplatku za převzetí zvířete do 

náhradní péče (viz. Ceník) buď v hotovosti proti vystavení příjmového dokladu, 

nebo bezhotovostně na účet uvedený v příslušné smlouvě. 

11. U zvířat předaných do náhradní péče fyzickým či právnickým osobám má útulek 

právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní 

pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno 

podmínkami smlouvy o převzetí zvířete do náhradní péče. 

mailto:mestskapolicie@mestovsetin.cz
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XXIIIIII..  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  

1. Za vedení dokumentace útulku odpovídá vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti 

zástupce vedoucího útulku.  

2. Základní dokumentaci provozu útulku tvoří zejména: 

ꟷ složky zvířat 

ꟷ doklad o odborné způsobilosti 

ꟷ provozní deník 

ꟷ protokoly o provedených kontrolách orgány státního veterinárního dohledu 

ꟷ záznamy o předepsaných školeních zaměstnanců útulku 

ꟷ smlouvy o převzetí nalezeného zvířete do náhradní péče 

ꟷ darovací smlouvy 

 
Složka zvířete 
obsahuje: 

ꟷ evidenční kartu zvířete 

ꟷ fotografii zvířete 

ꟷ odchytový protokol zvířete nebo Potvrzení, že nálezce nechce zvíře převzít 

do svého vlastnictví 

ꟷ očkovací průkaz 

ꟷ doklad o uhrazení poplatku za převzetí zvířete do náhradní péče 

 
Evidenční karta zvířete 
obsahuje: 

ꟷ evidenční číslo MP 

ꟷ evidenční číslo přidělené útulkem 

ꟷ datum umístění zvířete do útulku 

ꟷ údaje o předávajícím do útulku 

ꟷ jméno a podpis přejímajícího 

ꟷ popis zvířete, jeho hmotnost a stav při převzetí, údaje o registraci (čip, 

tetování, známka) 

ꟷ záznamy o vakcinaci, čipování a léčbě během pobytu  

ꟷ datum a důvod vyřazení zvířete z útulku (náhradní péče, vlastník) 

ꟷ údaje o majiteli, osvojiteli, případně o novém vlastníkovi zvířete (jméno, 

příjmení, bydliště, adresa chovu – může být odlišná od místa bydliště, datum 

předání) 

ꟷ prohlášení o seznámení se zdravotním stavem a charakteristikou 

předávaného zvířete a podpis přejímajícího 

ꟷ jméno a podpis předávajícího 

 
Očkovací průkaz zvířete 
obsahuje: 

ꟷ pohlaví, věk, základní popis zvířete 

ꟷ číslo identifikačního mikročipu  

ꟷ údaje o podání přípravků proti vnitřním a vnějším parazitům 
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ꟷ údaje o provedených vakcinacích a čipování zvířete 

XXIIVV..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

1. Příloha č. 1 – Evidenční karta psa (str. 10-11) 

2. Příloha č. 2 – Evidenční karta kočky (str. 12-13) 

3. Příloha č. 3 - Potvrzení, že nálezce nechce zvíře převzít do svého vlastnictví (str. 14) 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3  

 

 

 

 

Potvrzení, že nálezce nechce zvíře převzít do svého vlastnictví 

 

 

 

 

Nálezce potvrzuje, že níže uvedené nalezené zvíře nechce převzít 

do svého vlastnictví. 
 

Druh nalezeného zvířete:  

Nalezeno dne:  

Místo:  

Popis:  

 

 

NÁLEZCE:  

Příjmení a jméno:  

Číslo OP:  

Bydliště: 

 

 

 

 

Ve Vsetíně dne:  

 

 

Podpis nálezce:      Podpis vedoucího útulku:  
 






