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Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS Olomouc“) 
obdržela dne 12. 7. 2016 a pod č.j. SVS/2016/082965-M vede žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o podání následujících 
informací:  

„1) Jaké jsou podmínky KVS pro zřízení a provozování depozita pro opuštěné kočky?  

2). Jaké jsou podmínky KVS pro provádění odchytu opuštěných, zatoulaných, zraněných koček?  

3). Vzhledem k tomu, že k humánnímu přístupu ke zvířatům a tedy i provádění programu regulace 
populace zvířat ohleduplným způsobem, se naše republika zavázala podpisem mnohostranné 
mezinárodní Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, která vyšla ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod číslem 19, a je tedy součástí našeho právního řádu, je tedy povinností 
magistrátu Olomouce mít kastrační program?  

4). Jaké povinnosti, či práva má KVS k zabránění nekontrolovatelnému množení opuštěných koček ve 
městě? Jaká je spolupráce KVS a magistrátu města v této oblasti? Může KVS kontrolovat magistrát 
(včetně městské policie) a stanovovat nápravná řízení při nehumánním zacházení s opuštěnými 
kočkami v Olomouci?“  

K výše uvedenému KVS Olomouc sděluje:  

Ad 1)  

Pojem „depozitum“ naše současná veterinárně - právní legislativa nezná. Obsahově se mu však nejvíce 
blíží institut útulku, jenž je zakotven jednak v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 2  
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některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), (dále jen „veterinární zákon“), a dále v zákoně č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“).  

Útulky pro umísťování toulavých a opuštěných zvířat je podle § 46 písm. c) veterinárního zákona 
oprávněna zřídit a provozovat obec, a to sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou. Tuto 
pravomoc obce obdobně upravuje v § 24 odst. 1 i zákon na ochranu zvířat proti týrání.  

Úkolem Státní veterinární správy, prostřednictvím příslušných krajských veterinárních správ (dále jen 
„KVS“), je pak při zřizování útulků poskytovat závazné posudky jako podklady pro stavební řízení, 
ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu, a to na základě vyžádání toho, kdo bude stavbu 
nebo zařízení jako útulek pro zvířata používat – viz § 56 písm. b) veterinárního zákona (popř. podle § 
77a veterinárního zákona v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci)).  

Krajská veterinární správa dále podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání 
vykonává dozor na úseku ochrany zvířat proti týrání, a to mimo jiné i nad dodržováním povinností 
uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám, tedy i nad útulky pro zvířata (§ 3 
zákona na ochranu zvířat proti týrání), kdy kromě kontroly podmínek chovu zvířat zjišťuje a kontroluje 
tyto informace a doklady (§ 25 odst. 2 a 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání):  

a) provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů 
stanovených zvláštními právními předpisy,  

b) seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, 
data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů,  

c) seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů6b), včetně data předání, adresy, kde budou zvířata 
chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí,  

d) evidenci úniků zvířat z útulku,  

e) doklad o odborné způsobilosti (vlastní péči o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích zákon svěřuje 
pouze odborně způsobilým fyzickým osobám, které mají příslušné osvědčení-tj. absolvovaly 
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s 
veterinárním studijním programem, složily závěrečnou zkoušku a získaly tak osvědčení o způsobilosti 
k této činnosti podle § 42 odst. 2 veterinárního zákona).  

 

Pozn. KVS Olomouc:  

Při kontrole podmínek zvířat, zde koček, umístěných v útulku, se KVS přiměřeně řídí ustanovením vyhl. 
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, příloha 7, bod 3, kde se stanoví, že: „Kočky nesmějí být 
umístěny jednotlivě na více než 24 hodin bez přestávky. Kočky, které se vůči ostatním kočkám projevují 
opakovaně agresivně, se umístí samostatně pouze tehdy, není-li možné nalézt jedince, s nímž se 
snesou. Sociální stres se u všech jedinců umístěných v párech či ve skupinách monitoruje alespoň 
jednou týdně. Samice s koťaty mladšími než čtyři týdny nebo v posledních dvou týdnech březosti mohou 
být umístěny samostatně.  
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Tabulka 3  

Kočky  

Minimální prostor pro držení chovné samice a vrhu je prostor určený pro jednu kočku, který je postupně 
zvětšován tak, že jsou mláďata do čtyř měsíců po narození přemístěna do prostor odpovídajících 
požadavkům na prostor dospělých zvířat.  

Plocha pro krmení a plocha pro nádobu na výkaly musí být vzdáleny nejméně 0,5 m a tyto plochy se 
nesmějí zaměňovat. 3  

 

------------------------------------------------------------- -----------  

Podlaha1) Římsy Výška  

(m2) (m2) (m)  

------------------------------------------------------------- -----------  

Minimum pro jedno 1,5 0,5 2  

dospělé zvíře  

Dodatečný prostor pro 0,75 0,25 —  

každé další zvíře  

------------------------------------------------------------- -----------  

Poznámka:  

1) Podlahová plocha bez říms.“  

 

Při zjištění neplnění povinností provozovatele útulku podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona na ochranu 
zvířat proti týrání, jakož i dalších ustanovení tohoto zákona, je KVS oprávněna vydávat rozhodnutí o 
závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolovat jejich odstranění (§ 22 odst.1 písm. 
l) zákona na ochranu zvířat proti týrání), dále podávat podněty se závazným odborným vyjádřením 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání přestupků a správních deliktů 
vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým 
osobám na úseku ochrany zvířat (§22 odst.1 písm.m) a §24a odst. 5 zákona na ochranu zvířat proti 
týrání).  

Ad 2)  
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Odchyt toulavých a opuštěných zvířat patří mezi veterinární asanační činnosti, mezi něž ve smyslu 
ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) b ) c) veterinárního zákona náleží shromažďování a přeprava, 
neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, dezinfekce, deratizace, 
dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do 
karantény nebo izolace.  

K provádění odchytů toulavých a opuštěných zvířat a sběru a neškodného odstraňování kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu, musí být žadatel osobou odborně způsobilou podle § 42 odst. 2 veterinárního 
zákona, tj. tyto činnosti může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou 
průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním 
programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Dále je 
třeba k výkonu výše uvedených veterinárních asanačních činností povolení příslušné KVS (§ 39 odst. 
2 a § 49 odst. 1 písm. s) bod 2 veterinárního zákona).  

Osoba, jíž byl povolen výkon asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, 
tj. „odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace“, provádí dle § 
42 odst. 1 veterinárního zákona:  

„a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě 
i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu 
zvířat,  

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 psů 
a koček, popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu 
ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu“. 4  

 

Odchycené zvíře výše uvedená osoba, v souladu s § 42 odst. 3 až 5 veterinárního zákona:  

a) vydá chovateli, který je povinen držet toto zvíře podle pokynů krajské veterinární správy po nezbytně 
nutnou dobu v karanténě,  

b) utratí, rozhodne-li tak krajská veterinární správa z nákazových nebo diagnostických důvodů, 
vyžaduje-li to povaha nebezpečné nákazy a okolnosti případu; náklady na utracení zvířete hradí stát,  

přičemž náklady na odchyt zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen 
nahradit osobě, která tyto náklady vynaložila.  

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, tato výše uvedená osoba odchycené zvíře  

a) nabídne občanskému sdružení, jež se podílí na plnění úkolů ochrany zvířat, anebo  

b) umístí v útulku pro zvířata (viz odpověď na ot. č. 1),  

přičemž chovatel je povinen uhradit náklady vynaložené na péči o odchycené zvíře v útulku pro zvířata.  

Při výkonu veterinárních asanačních činností bez příslušného povolení je KVS, jakožto orgán státního 
veterinárního dozoru, v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 písm. u) veterinárního zákona, oprávněna 
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ukládat pokuty, v případě přestupků u fyzických osob do 20 000 Kč (§71 odst.1 písm. i) a odst. 2 písm. 
c) veterinárního zákona) a v případě správních deliktů právnických a fyzických podnikajících osob do 1 
000 000 Kč (§ 72 odst.1 písm.l) a odst. 3 písm.c) veterinárního zákona).  

Ad 3)  

Touto informací KVS Olomouc nedisponuje.  

Ad 4)  

Regulace populace toulavých a opuštěných zvířat spadá výhradně do kompetence obce, jak ostatně 
vyplývá z ustanovení § 13b odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde se stanoví, že 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 zákona (viz odpověď na ot. č.2 - pozn. KVS Olomouc).  

d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a 
neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace.“  

Úkolem KVS Olomouc je pak v rámci svých dozorových činností kontrolovat jakékoli zacházení se 
zvířaty, které by jim mohlo způsobovat bolest a utrpení, a to na základě svých kompetencí stanovených 
zákonem na ochranu zvířat proti týrání, zejména obecných ustanovení vyplývajících z § 4 tohoto 
zákona, jenž zakotvuje jednotlivé formy týrání zvířat.  

 

 

 

 
MVDr. Aleš Zatloukal 

ředitel 
podepsáno elektronicky 
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