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Váš dopis značka / ze dne Vyřizuje / linka Karlovy Vary 

02.11.2018 05.12.2018 

 
 

Žádost o poskytnutí informací týkající se zvířecích útulků a záchranných stanic 

 

Dne 02.11.2018 jsme obdrželi doplnění Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádala  

o poskytnutí následujících informací: 

1. ,,- Zda teda bylo jednání ze dne 16.10.2018 se zástupci zvířecích útulků a záchranných 

a odchytových stanic veřejné. Pokud ano, kde a jakým způsobem byla veřejnost informována. (viz 

email)“ 

2. ,,- Z jakého důvodu byl nepozvaný účastník p. Bobál brán jako zvaný účastník a mohl se aktivně 

zapojit do problému a jednání, bez akreditace k tomuto jednání. (viz zápis z jednání)“ 

3. ,,- K dotaci pro pana Prokeše uvádím následovné (viz.) email, odpověď na dotaci, dotace mu byla 

zamítnuta“ 

4. ,,- Žádám o zaslání písemného vyjádření, listiny o tom, že problematika toulavých a opuštěných 

zvířat není v kompetenci KU“ 

5. ,,- Na základě jakého principu rovnosti – jsou tedy udělovány finanční dary a příspěvky a to 

zejména pro OS Macík, a další subjekty a prosím o srovnání kolik bylo vyplaceno Ostrovský Macík  

ve srovnání s dalšími subjekty (Psí útulky: Mariánské Lázně, Útulek Bety Ostrov, Útulek Kraslice, 

Útulek Cheb, Útulek Chodov, Útulek Karlovy Vary, Útulek Nejdek, Záchytné zařízení Vránov, 

Sokolov, Záchranné stanice: Bublava, Ostrov) za období 2016 – 2018“ 

6. ,,- V uvedené věci proběhli další jednání – pokud ano, žádám o zaslání všech zápisů (např. ze dne 

19/11/2018 atd.)“ 

7. ,,- Je Ostrovský Macík zařazen v systému IZS jako složka ,,věcná pomoc na vyžádání“ s platností od 

roku 2019? ano, ne pokud ano prosím o zápis, z tohoto jednání“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, následující: 

 

Ad 1) 
Na předmětné jednání ze dne 16.10.2018 byli pozváni konkrétní zástupci zvířecích útulků - viz e-

mailové komunikace ze dne 18.09.2018 (příloha č. 1). Jednání nebylo uzavřené a pokud se na jednání 

dostavil další zástupce zvířecích útulků z vlastní iniciativy, byl k jednání připuštěn. Vzhledem 

k charakteru jednání a jeho předmětu, nebyla potřeba informovat o plánovaném jednání veřejnost. 

 

Ad 2) 

Jednání nebylo uzavřené, a pokud se na jednání dostavil další zástupce zvířecích útulků z vlastní 

iniciativy, byl k jednání připuštěn. 
 

Ad 3)  

Vzhledem k tomu, že problematika toulavých a opuštěných zvířat není v kompetenci 

krajského úřadu, ale je v kompetencích obecních úřadů, není možné panu Prokešovi 

poskytnout dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením narkotizační pušky. 
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Ad 4) 

Odkazujeme na zákonnou úpravu, uvedenou viz níže. 

§ 13b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

(1) Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést 

 a) informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení 

odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči, 

 b) finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména psa 

nebo kočku, 

 c) odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární 

činnosti podle veterinárního zákona1f), 

 d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a 

neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace. 

(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, 

kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti 

podle veterinárního zákona1f), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo 

přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou 

stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených 

psů a jejich chovatelů. 

(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární 

činnosti podle veterinárního zákona1f) toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to 

prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo 

identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je 

povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit. 

 

§ 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon) 

1) Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 1 písm. c), provádí 

a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, 

vnímavých na nebezpečnou nákazu, 

b) na žádost obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního města Prahy, 

Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých a opuštěných 

zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí  

a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu. 

(2) Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, 

jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, může provádět fyzická osoba, 

která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou 

vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo 

veterinární hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. 

Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené 

osvědčení. 

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odchycené zvíře 

a) vydá chovateli, který je povinen držet toto zvíře podle pokynů krajské veterinární správy po 

nezbytně nutnou dobu v izolaci, 

b) utratí, rozhodne-li tak krajská veterinární správa z nákazových nebo diagnostických důvodů, 

vyžaduje-li to povaha nebezpečné nákazy a okolnosti případu; náklady na utracení6) zvířete hradí 

stát. 

(4) Náklady na odchyt zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen nahradit 

osobě, která tyto náklady vynaložila. 

(5) Není-li znám chovatel, jemuž by mělo být odchycené zvíře vráceno podle odstavce 3 písm. a), 

anebo nelze-li je vrátit chovateli z jiného důvodu, osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odchycené zvíře 

umístí v útulku pro zvířata. Chovatel je povinen uhradit náklady vynaložené na péči o odchycené zvíře 

v útulku pro zvířata. 

(6) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci útulku 

nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu 
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uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém 

chovu, a kapacitu útulku. 

(7) Provozovatel útulku pro zvířata může tuto činnost vykonávat až po registraci. 

(8) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen oznámit krajské veterinární správě změny údajů 

uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny a současně odevzdat doklad o 

registraci. 

(9) Krajská veterinární správa zruší registraci na žádost provozovatele útulku pro zvířata. 

Provozovatel útulku pro zvířata k žádosti o zrušení registrace přiloží doklad o registraci. O zrušení 

registrace krajská veterinární správa žadatele informuje. 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy 

uvedené v odstavci 2, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí a vydávání osvědčení. 

 

Problematika opuštěných zvířat náleží toliko obci. 

 

Ad 5)  

Odbor životního prostředí a zemědělství sděluje, že níže uvedení žadatelé obdrželi dotaci  

dle Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a jeho pravidel.  

 

Znění tohoto programu, pravidel a dalších souvisejících dokumentů jsou pro zájemce k naleznutí na 

internetových stránkách: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-

zivotni/zivotni.aspx.  

Informace k individuálním dotacím k nalezení na internetových stránkách: http://www.kr-

karlovarsky.cz/dotace/Stranky/individ-dotace/Individualni-dotace.aspx.  

 

Požadované informace posíláme v pořadí: žadatel, název projektu, částka, období (2016 – 2018) 

 

Poskytnuté dotace v oblasti ochrany životního prostředí:  

 

rok 2016 

Hipocentrum PÁ-JA, z.s.  – Záchrana, výcvik a následné zařazení hendikepovaných zvířat  

do animoterapie, výše dotace 40.000,-- Kč 

 

DROSERA, sdružení ochrany přírody a krajiny – Stanice pro záchranu živočichů a ochrany přírody – 

nová stanice II. etapa, výše dotace 80.000,-- Kč 

 

Občanské sdružení Ostrovský Macík (provozovatel Útulku Bety Ostrov) – Odchytová služba volně 

žijících živočichů, výše dotace 50.000,-- Kč 

 

rok 2017 

Hipocentrum PÁ-JA, z.s. – Záchrana hendikepovaných živočichů, výše dotace 60.000,-- Kč 

 

DROSERA, z.s. – Stanice pro záchranu živočichů a ochranu přírody – nová stanice III. etapa, výše 

dotace 90.000,-- Kč 

 

Občanské sdružení Ostrovský Macík (provozovatel Útulku Bety Ostrov) – Odchytová služba volně 

žijících živočichů, výše dotace 90.000,-- Kč 

 

rok 2018 

DROSERA, z.s. - Stanice pro záchranu živočichů a ochranu přírody – nová stanice IV. etapa, výše 

dotace 64.000,-- Kč 

 

Hipocentrum PÁ-JA, z.s. – Environmentální výchova zdravých i hendikepovaných klientů, péče  

o hendikepované živočichy, výše dotace 64.000,-- Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/zivotni.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/zivotni.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/individ-dotace/Individualni-dotace.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/individ-dotace/Individualni-dotace.aspx
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Občanské sdružení Ostrovský Macík (provozovatel Útulku Bety Ostrov) – Nákup vozidla pro 

odchytové služby pro záchrannou stanici volně žijících živočichů, výše dotace 64.000,-- Kč 

 

Poskytnutá individuální dotace 

 

rok 2018 

DROSERA, z.s. – Vybudování ekologického centra EKOLEON při záchranné stanici 

hendikepovaných živočichů – III. etapa, výše dotace 70.000,-- Kč 

 

Ad 6)   

Další jednání proběhlo dne 19.10.2018 viz příloha č. 2.  

 

Ad 7)  

Ostrovský Macík, z. s. není zahrnut jako ostatní složka do Integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje viz příloha č. 3.  
 

 

S pozdravem    

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Pozvánka 

Příloha č. 2: Zápis z jednání konaného dne 19.10.2018 

Příloha č. 3: e-mailová korespondence ze dne 30.10.2018 


