
Z Á P I S 

z jednání se zástupci zvířecích útulků a záchranných a odchytových služeb 

konaného dne 16. 10. 2018 od 9:30 hodin v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje (ZM 335 A) 

 

 

Přítomni: 

Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky KK pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti 

Ing. Tereza Pásková, Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚKK 

Petr Prokeš, Záchranná a odchytová služba pro zvířata 

Marie Lokingová, psí útulek Cheb 

Alexandra Jančová, Konec toulání, z.s. 

Jaroslava Voltrová, psí útulek Mariánské Lázně 

Karel Bobál, odchytové služby Tachov 

Hana Šimková, Ostrovský Macík, z.s. 

MVDr. Anna Čermáková, psí útulek Karlovy Vary 

 

 

Program jednání: 

1. Posouzení potřebnosti a smysluplnosti zřízení krajského útulku 

 

Pan náměstek Mgr. Kubis zahájil jednání v 9:30 hodin.  

 

Ad 1) Posouzení potřebnosti a smysluplnosti zřízení krajského útulku 

Impulz pro zabývání se myšlenkou zřízení krajského útulku vzešel od Komise Rady Karlovarského kraje 
pro řešení otázek bezpečnosti kraje na základě jednání s p. Prokešem a od Policie České republiky, která 
se často setkává s problémem následného umístění odchycených zvířat. 

Toto jednání potřebu zřízení krajského útulku neprokázalo. Problém není v nedostatečných kapacitách 
fungujících městských útulků, ale v mnohdy laxním a nezodpovědném přístupu starostů obcí 
při umísťování psů do útulků a hrazení nákladů s tím souvisejících. Umístění odchyceného psa do útulku 
je výhradní odpovědnost starosty.  

Kraj v této oblasti může vydat doporučení pro obce.  

Matoucí informací týkající se přeplněnosti stávajících městských útulků může být to, že každý útulek 
má stanovenu jinou cenu za přijetí psa, tudíž se v praxi stává, že „levnější“ útulky jsou vzhledem 
k ostatním takřka přeplněné.   



Finálně rozhodnuto o zřízení krajského útulku bude po průběhu dalších jednání.  
Jedno z další jednání k dané problematice je naplánováno na 19. 10. 2018 od 9.00 hodin se zástupci 
městských policií a Policie České republiky.  
Další jednání proběhnou také se starosty obcí s rozšířenou působností.  

 

Doplňující informace, názory a postřehy přítomných k projednávané věci: 

Mgr. Petr Kubis 

- kraj do budoucna zváží zřízení krajského dotačního programu na kastraci koček 

Petr Prokeš 

- mnoho útulků nechce přijímat nezvladatelné a agresivní psy 
- aktuálně funguje veterinární pohotovost v kraji nejdéle do 19 hodin (dříve do 24 hodin, následně 

do 22 hodin) 
- psovodi Policie ČR často neumějí odchytávat psy 

Marie Lokingová 

- v Chebu čipování psů, které má vést k identifikaci majitele absolutně nefunguje 

Alexandra Jančová 

- případy, kdy se starosta nestará o umístění psa do útulku, se musejí dále řešit  
- pro kočky nejsou ubytovací kapacity 
- osoby oprávněné rozhodovat mnohdy tak nekonají  
- čipování psů nemá význam, jelikož ve většině případů nejsou čipy lidmi registrované  

Karel Bobál 

- útulek v Tachově má kapacitu 30 míst (během posledních 3 let nebyl nikdy plně obsazen) 
- příslušníci Policie ČR nemají odchytové zkoušky 
- Krajský úřad Plzeňského kraje proplácel v tamním kraji městským útulkům kastrace 

MVDr. Anna Čermáková 

- registrů čipů, či zvířat je několik a navzájem nespolupracují 
- poukázala na důležitost přítomnosti starostů obcí u takových jednání 

Hana Šimková  

- v Ostrovském Macíkovi, z.s. je jeho kapacita využita z 50 %, za posledních 6 let jím prošlo přes 
900 psů, pro přijetí psa zde je třeba objednávka obce (může být i jednorázová)  

- v Ostrově vše funguje díky spolupráci napříč systémem  
- dotační program pro kastraci by měl být nejen pro kočky, ale i pro psy 
- pokud má městská policie přístup do databáze registrovaných zvířat, psi se dohledají v řádech 

hodin 
- město Hroznětín hradí kastraci zvířat 

 

 

Mgr. Kubis všem zúčastněným poděkoval a ukončil jednání v 10:15 hodin. 

 

 


