
Provozní řád útulku pro opuštěná a handicapovaná zvířata 

 

1)  Zřizovatel útulku:      Statutární město České Budějovice, 

       nám. Přemysla Otakara II. č.1/1   370 92 České Budějovice 

Pověřená osoba provozovatelem za správu umístěných zvířat a  provoz útulku : 

Ing. Kateřina Veselá   Tel:   702 168 541 

Petra Kadlecová            Tel:  727 821 856 

      

 

Smluvní zabezpečení veterinární péče a  služeb v provozu útulku:  

MVDr. Eva Chválová   Mobil: 604 784 093 

Adresa útulku : Na Zlaté Stoce 3 , České Budějovice 

 

2) Provozní doba útulku: 
Pondělí - pátek:        9,00 – 11,00 hod. 15,00 – 17,00 hod. 
sobota , neděle, st. svátky:  

Bc. Martin Mácha    Tel: 702 000 822  8,00 – 9,00 hod. 

 

Kancelář útulku: 

Viz provozní doba 

 

V ostatní dobu a v neodkladném případě : 

- k odchytu zvířete kontaktujte městskou policii, telefon : 156  nebo 387 021 530 

Zabezpečení servisu koček nad rámec provozní doby  smluvně zajišťuje  veterinární ošetřovna  

MVDr. Eva Chválová 

 

3) Účel útulku: 

 Útulek slouží jako zařízení pro dočasné umístění koček  v nouzi, tj. zvířat opuštěných či    

nalezených na katastrálním území města České Budějovice.  

      Útulek zajišťuje potřebnou veterinární a chovatelskou péči do doby, než se o nalezené zvíře 

      přihlásí původní majitel, případně než zvíře převezme nový osvojitel. Dále slouží pro umístění  

      a pozorování zvířat, která poranila člověka a jejichž majitel není znám.  

 

4) Přijímaná zvířata : 
Do útulku mohou být umístěna zvířata přímo závislá na péči člověka (kočky) ze zájmových 

chovů : 

a. která jsou ztracená, toulavá či opuštěná ( majitel není znám) 

b. která byla odebrána majiteli pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání 

c. jejichž majitel o ně nemůže ze závažných zdravotních nebo jiných důvodů pečovat  

(např. při pobytu v nemocnici ) 

            Odchycená zvířata jsou do útulku přijímána pouze od osob způsobilých pro odchyt zvířat         

            ( Městská policie, odpovědný zaměstnanec provozovatele útulku ) 

             Odchytem volně žijících koček se zajištěním následné péče je zřizovatelem pověřena 

              Městská policie – tel. 156.   

 

 

5)  Evidence přijatých zvířat : 
K evidenci zvířat slouží přijímací protokol a evidenční karta zvířete, které jsou přílohou tohoto 

provozního řádu, evidenci vede pověřený zaměstnanec útulku. 

Příjem zvířete provádí pověřená osoba provozovatele, nebo pověřený veterinární lékař, se 

kterým je uzavřena smlouva na celkový servis o útulek. 

Mimo provozní dobu útulku je odchytové službě a Městské policii přístupný alespoň jeden 

karanténní kotec tak, aby byly zajištěny podmínky pohody pro umístěná zvířata až do doby 

normálního denního provozu zařízení. 



 

6)  Protinákazová opatření : 
 

Při příjmu zvířete: 

a) se provede klinická prohlídka a kontrola zdravotního stavu zvířete osobou odborně 

způsobilou, při podezření z onemocnění, se  zvíře umísťuje do odděleného karanténního 

boxu na dobu 5 dní.  

b) do karantény budou umístěny všechny do útulku přijaté kočky, z důvodu inkubační 

doby  a koťata,  pokud nebudou narozena v útulku, 

c)   každé přijímané zvíře se  preventivně odčervuje, 

d)  další potřebné preventivní veterinární zákroky se provádí dle aktuální nákazové situace 

a stupně ohrožení zvířete. 

 

7)  Minimální délka pobytu zvířete : 
 

Zvířata mohou být předána novým osvojitelům nejdříve po 5-ti denním klinickém pozorování.  

 

 

8)  Protinákazová opatření při výdeji zvířete : 

 
Novým osvojitelům jsou předávána zvířata pouze zdravá, bez klinických příznaků 

onemocnění. Není zákonná povinnost vakcinovat kočky proti vzteklině. Osvojitel bude vždy 

při předání zvířete informován o faktu, že kočka není vakcinovaná proti vzteklině.  

      

       9)   Výdej zvířete : 

 
Při rozhodování o předání zvířete novému osvojiteli se bere v úvahu  míra pravděpodobnosti, 

že se o zvíře ještě může přihlásit původní majitel. Osvojitel musí být poučen ve smyslu 

občanského zákoníku, že přihlásí-li se do 4 měsíců od nálezu o zvíře prokazatelný původní 

majitel, je povinen tomuto majiteli zvíře vydat. Za tímto účelem podepisuje ve smyslu 

Občanského zákoníku Smlouvu o svěření zvířete do péče.  

Zvířata jsou vydávána v provozní době útulku, pouze pověřeným zaměstnancem magistrátu 

města, nejlépe po telefonické dohodě. 

Zvířata budou vydána původnímu majiteli pouze prokáže-li svoji totožnost a to, že je 

majitelem (chovatelem). 

Zvířata nesmějí být předávána nezletilým a nesvéprávným osobám. Každý nový osvojitel 

obdrží potvrzení o převzetí zvířete z útulku a očkovací průkaz se záznamy o odčervení zvířete 

a jeho případné nepovinné vakcinaci. Po uplynutí 4 měsíců je zvíře na základě Darovací 

smlouvy předáno osvojiteli.  

 

 

 

10)   Omezení vstupu do prostorů pro zvířata 

 
Prostory útulku v nichž jsou zvířata chována jsou zvláštními vymezenými a uzavřenými 

prostory, do kterých je vstup pro nepovolané osoby zakázán. 

Určení pracovníci, kteří mají povolen vstup do prostor pro zvířata : 

- pověření pracovníci zřizovatele – statutárního města 

- veterinární lékař 

- ošetřovatel 

- Městská policie  

Prostor je uzavřen a označen nápisem  

„ CENTRUM PRO OCHRANU ZVÍŘAT, ÚTULEK PRO KOČKY “ 



Osoby, které jsou povinny podle zvláštních předpisů vykonávat v uvedeném prostoru 

nezbytnou kontrolní nebo technickou činnost, do něj smějí vstoupit jen se souhlasem 

odpovědné osoby provozovatele. Osobu doprovází vždy pracovník útulku a dbá na její 

bezpečnost. 

Do prostoru pro zvířata je zakázáno přinášet potraviny a nápoje, kouřit, jíst a jinak dráždit 

zvířata. 

Pro předvádění zvířat je stanoven oddělený prostor – venkovní výběh, který je přístupný 

osobám, které si přišly osvojit zvíře. 

 

   11)    Manipulace se zvířaty, krmivy, podestýlkou a dalšími pomůckami, kontrola péče: 

 
je stanovena technologickými postupy, kterými jsou pracovníci povinni se řídit. Odbornou 

činnost při plnění veterinárních úkonů vykonávají pouze veterinární pracovníci, tj. veterinární 

lékaři, pracovníci Veterinární správy a a absolventi středních odborných veterinárních škol. 

Denní kontrolu početního i zdravotního stavu zvířat, jejich pohody a prostředí provádí 

v běžných dnech zaměstnanci centra, při službách v mimopracovní dny osoba, která je 

pověřena výkonem této funkce.  

Krmivo a podestýlka bude uloženo v oddělených prostorách mimo karanténu.  

Úklid bude prováděn denně, úklidové prostředky budou odděleny pro prostor karantény a pro 

prostory se zdravými zvířaty, aby se vyloučilo přenesení případné nákazy. Budou používány 

běžné čistící prostředky, ne však prostředky s dráždivými nebo alergenními  účinky pro 

zvířata. Jedenkrát za 6 měsíců bude provedena ve všech prostorách útulku celková dezinfekce.  

Bude zakoupeno zásobní množství misek na vodu a krmivo a jejich čištění bude zajištěno 

v prostorách v objektu  Vodňanská 6, kde je zřízeno další pracoviště pracovníka provozovatele 

útulku (kancelář s počítačovým vybavením) a tyto prostory jsou přizpůsobeny k denní hygieně 

misek. V prostoru útulku je za účelem běžného úklidu zřízena vodovodní přípojka. Za účelem 

ukládání odpadů budou do prostoru útulku umístěny 2 sběrné nádoby – 1x bio odpad, 1x 

běžný odpad a jako stelivo pro kočky bude používán kompostovatelný materiál.  

Pro zabezpečení prevence nežádoucího množení budou dospělá zvířata umisťována odděleně.  

V zimních měsících budou prostory karantény temperovány elektrickými přímotopy.  

 

   12)   Závěrečná ustanovení : 

 
Další postupy v konkrétních případech péče o zvířata se řídí výše uvedenými podmínkami a   

zákonem č.166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění, zákonem  č. 246/1992 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání v platném znění a občanským zákoníkem. 

 

 

České Budějovice dne   

 

 

        

Krajská veterinární správa    vedoucí odboru vnitřních věcí 

České Budějovice        Magistrátu města České Budějovice 

          


