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PROVOZNÍ ŘÁD 

Útulek pro kočky Města Písku 
 

1. Zřizovatel útulku 
 
Název útulku: Útulek pro kočky města Písku 
 
Sídlo útulku: Městský areál Purkratice, ulice Ke Statku č.p. 1, 397 01 Písek 
GPS: 49.3252639N, 14.1313656E. 
 
Zřizovatel útulku: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, IČO 00249998. 
 
Provozovatel útulku: Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek. 
 
Provozovatelem pověřená osoba za péči o umístěné kočky a provoz útulku: 
Martina Hronková (dále jen vedoucí útulku). 
 
Smluvní zabezpečení veterinární péče a služeb v provozu útulku: 
Veterinární klinika Bohemia - veterinární lékař MVDr. Jan Náhlík, provozovna Nádražní 
2282, Písek, či zastupující veterinární lékař. 
 
Registrace útulku: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, IČO 00249998. 
 
Veterinární registrační číslo útulku: CZ 31C04113 

 
2. Provozní doba útulku 

 
Pondělí – pátek, vždy až po telefonické dohodě s vedoucím útulku nebo zaměstnanci útulku. 
 
Telefon do útulku: 731 532 688. 
 
Služba pro odchyt koček: denně na lince Městské policie Písek tel. 382 213 225. 
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3. Účel útulku 
 
Útulek pro kočky města Písku (dále jen útulek) slouží jako zařízení pro dočasné umístění 
koček v nouzi, tj. koček opuštěných či nalezených na katastrálním území města Písek. 
Útulek zajišťuje potřebnou chovatelskou péči do doby, než se o nalezené zvíře přihlásí 
původní majitel, než zvíře převezme nový osvojitel, případně po uzdravení opustí útulek. 
Tento provozní řád zabezpečuje ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních 
postupů stanovených zvláštními právními předpisy. 
 
 
Útulek dále slouží pro umístění a pozorování koček, které poranily člověka a jejichž majitel 
není znám. Zajišťuje též humánní utracení těch koček v nouzi, pro něž je jejich další 
přežívání spojeno s trvalým utrpením. O euthanasii rozhoduje pouze veterinární lékař, který 
o důvodech jejího provedení uvede záznam v evidenční kartě kočky (příloha č. 1). 

 
4. Přijímané kočky 

 
Do útulku mohou být umístěny kočky přímo závislé na péči člověka ze zájmových chovů a to 
pouze z katastrálního území města Písek: 
 

• které jsou ztracené, toulavé či opuštěné (majitel není znám), 

• které byly odebrány majiteli pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

• jejichž majitel o ně nemůže ze závažných zdravotních důvodů pečovat (např. při 
pobytu v nemocnici), 

 
Odchycené kočky jsou do útulku přijímány pouze od osob způsobilých pro odchyt zvířat – 
strážníci Městské policie Písek. Odchytem volně žijících koček se zajištěním následné péče 
je zřizovatelem pověřena Městská policie Písek, tel. 382 213 225, a to též pro účely 
naplňování Kastračního programu. 

 
5. Evidence přijatých koček 

 
K evidenci koček slouží Evidenční karta kočky (příloha č.1). Evidenci vedou vedoucí útulku a 
zaměstnanci útulku. 
 
Příjem zvířete provádí vedoucí útulku a zaměstnanci útulku. Mimo provozní dobu útulku jsou 
odborně způsobilým strážníkům Městské policie Písek (dále jen strážníkům) přístupné 
prostory karanténních kotců tak, aby byly zajištěny podmínky pohody pro odchycené kočky 
až do doby normálního denního provozu zařízení. 
 
Strážníci umisťující odchycené kočky do útulku jim vždy podají odpovídající krmivo a 
čerstvou pitnou vodu. 
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6. Protinákazová opatření 
 
Při příjmu kočky: 
 

a) se provede klinická prohlídka a kontrola zdravotního stavu kočky (dále též vstupní 
prohlídka) u smluvního veterinárního lékaře. Při podezření z onemocnění určí 
veterinární lékař, zda se odchycená kočka umístí do izolačního boxu na veterinární 
klinice, nebo postačí umístění do karanténního boxu v karanténní místnosti útulku. 
Každá odchycená kočka bude po dobu prvních 10 dnů umístěna v odděleném 
karanténním boxu z důvodu inkubační doby. Stejně tak koťata, pokud nebudou 
narozena v útulku. 

 
b) každá přijímaná kočka je v rámci vstupní prohlídky preventivně zbavena parazitů 

(odčervení, odblešení), a pokud již není očipována, očipuje ji veterinární lékař. 
 

c) provedených úkonech vystaví veterinární lékař potvrzení a spolu s určením pohlaví, 
odhadu věku a dalších identifikačních údajích o kočce, zaznamenaných v očkovacím 
průkazu, předá zástupci Městské policie Písek 

 
d) další potřebné preventivní veterinární zákroky, či prohlídky zvířat v útulku se provádí 

dle aktuální nákazové situace a stupně ohrožení kočky. 

 
7. Minimální délka pobytu koček 

 
Kočky starší 3 měsíců věku mohou být předány novým osvojitelům nejdříve po 10ti denním 
pobytu v karanténním boxu a veterinárním klinickém ošetření. Výjimkou jsou kočky, které 
prokazatelně nemají majitele a navíc jsou již při příjmu do útulku v imunitě proti vzteklině 
(např. očkované kočky od zemřelých majitelů apod.). Takové kočky mohou být předány 
ihned, rovněž koťata do 3 měsíců věku mohou být předána ihned. 

 
8. Protinákazová opatření při výdeji koček 

 
Novým osvojitelům jsou předávány kočky pouze zdravé bez příznaků akutního onemocnění 
(v případě kočky s handicapem nebo nemocí bude osvojitel o konkrétním zdravotním stavu 
zcela informován). Všechny kočky jsou před předáním novému majiteli označeny 
mikročipem, pokud nemají jiné označení (tetování). Kompletní náklady související s  
očipováním, kastrací a dalšími veterinárními úkony (vyšetření a ošetření) nese Město Písek, 
zastoupené Odborem životního prostředí Městského úřadu Písek. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Výdej koček 
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Při rozhodování o předání kočky novému osvojiteli se bere v úvahu míra pravděpodobnosti, 
že se o kočku ještě může přihlásit původní majitel. Toto je ponecháno na úvaze a zkušenosti 
vedoucího a zaměstnanců útulku. 
 
Kočky jsou vydávány v provozní době útulku (pondělí – pátek vždy až po telefonické dohodě 
s vedoucím útulku nebo zaměstnanci útulku). 
 
Kočky budou vydány buď původnímu majiteli, prokáže-li svoji totožnost a předloží důkaz o 
skutečném vlastnictví kočky (očkovací průkaz, smlouva o nabytí, fotografie apod.), nebo 
schovateli, osvojiteli, podepíše-li Protokol o předání kočky do úschovy s následným 
převodem do vlastnictví (příloha č. 3). 
 
Kočky nesmějí být předávány nezletilým a nesvéprávným osobám. Každý nový schovatel 
nebo osvojitel obdrží jeden výtisk protokolu a očkovací průkaz, kde budou doplněny 
kompletní provedené veterinární úkony vztahující se ke konkrétní kočce. Schovatel při 
převzetí kočky musí být písemně poučen, aby zajistil každoroční kontinuální vakcinaci kočky 
proti vzteklině, případně další vakcinaci určenou veterinárním lékařem. Schovatel rovněž 
musí být poučen ve smyslu občanského zákoníku, že přihlásí-li se o kočku do 4 měsíců od 
nálezu prokazatelný původní majitel, je povinen tomuto majiteli kočku vydat. 

 
10. Omezení vstupu do prostorů pro kočky 

 
Prostory útulku, v nichž jsou kočky chovány, jsou zvláštními, vymezenými a uzavřenými 
prostory, do kterých je vstup pro nepovolané osoby zakázán. Určenými pracovníky, kteří 
mají povolen vstup do prostor pro kočky jsou: 
 

• pověření zaměstnanci zřizovatele, 

• pověření zaměstnanci provozovatele, veterinární lékař, 

• ošetřovatel, 

• strážníci Městské policie Písek. 
 
Prostor je uzavřen a komplex prostor je označen nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“. Osoby, které jsou povinny podle zvláštních předpisů vykonávat v uvedeném 
prostoru nezbytnou kontrolní nebo technickou činnost, do něj smějí vstoupit jen se 
souhlasem vedoucího nebo zaměstnance útulku. Osobu doprovází vždy vedoucí nebo 
zaměstnanec útulku a dbá na její bezpečnost. V prostorách pro kočky je zakázáno kouřit, jíst 
a jinak dráždit kočky a přinášet do nich potraviny a nápoje. Pro prezentaci a prohlídku koček 
je stanoven oddělený prostor (kancelář, přípravna krmiva) přístupný osobám, které si přišly 
osvojit kočku. 

 
11. Manipulace s kočkami, krmivy, podestýlkou a dalšími 

pomůckami, kontrola péče 
 
Je stanovena technologickými postupy, kterými jsou určení pracovníci povinni se řídit. 
Odbornou činnost při plnění veterinárních úkonů vykonávají pouze veterinární pracovníci, tj. 
veterinární lékaři, pracovníci Veterinární správy a absolventi středních odborných 
veterinárních škol (ošetřovatelé). 
Denní kontrolu početního i zdravotního stavu koček, jejich pohody a prostředí provádí v 
běžných dnech vedoucí a zaměstnanci útulku, při službách v mimopracovní dny osoba, která 
je pověřena výkonem této funkce. 
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Krmivo a podestýlka budou uloženy v oddělených prostorách mimo karanténu a prostor, kde 
jsou kočky umístěny (herna). 
 
Úklid bude prováděn denně. Úklidové prostředky budou odděleny pro prostor karantény a 
pro prostory se zdravými kočkami, aby se vyloučilo přenesení případné nákazy. Budou 
používány běžné čistící prostředky, ne však prostředky s dráždivými nebo alergenními 
účinky pro kočky. Jedenkrát za 6 měsíců bude provedena ve všech prostorách útulku 
celková dezinfekce. 
 
V prostoru útulku (při jeho provozu – ošetřování, péči o kočky apod.) bude vždy přítomna 
oprávněná osoba, která splňuje předepsané požadavky dle zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči, a je držitelem platného osvědčení. Tím se rozumí osoba, která úspěšně 
absolvovala Kurz pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s 
nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, vydaný organizací, která k tomu je 
akreditována. 
 
Vnitřní prostory útulku se dělí na místnost karantény pro dospělé kočky (místnost karantény 
pro koťata), místnost s kočičí hernou (hernami), místnost pro přípravu krmiv, sklad krmiv, 
místnost administrativní (kancelář), chodbu a sociální zařízení pro zaměstnance. Izolace 
koček (například po veterinárním zákroku apod.) je zajištěna u smluvního veterinárního 
lékaře, který zároveň zajišťuje dohled nad izolovaným zvířetem. Postupy úklidu a desinfekce 
jednotlivých místností jsou řešeny dále v bodě 13 a dále. 

 
12. Provozování internetových stránek útulku 

 
Povinnost provozovatele útulku ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání, provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech 
zvířat v útulku s jejich fotografií, datem a místem nálezu, je zajištěna prostřednictvím 
webových stránek zřizovatele útulku, tj. města Písek, veřejně dostupných pod odkazem 
www.mesto-pisek.cz. Naplnění této povinnosti provádí pověřený pracovník provozovatele 
útulku, který zároveň zajišťuje pravidelnou aktualizaci seznamu všech koček v útulku. K 
tomuto účelu slouží Evidenční karta zvířete, viz příloha č. 1. 
 
Vyjma shora uvedené povinnosti provozovat internetové stránky útulku je dále při každém 
nálezu kočky neprodleně vyhlášen nález zvířete, formou zveřejnění na webových stránkách 
provozovatele útulku. Veškeré potřebné údaje o nalezené kočce předá neprodleně zástupce 
Městské policie Písek zástupci Odboru vnitřních věcí města Písku protokolárně. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Dezinfekce 
 
Úklid prostor místnosti karantény pro dospělé kočky, karantény pro koťata a úklid prostor 
místnosti kočičí herny, se provádí každý den danými úklidovými prostředky a zvolenou 
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dezinfekcí. V případě potřeby (péče o koťata apod.) několikrát denně. Každá místnost má 
své vybavení – dezinfekční a úklidové prostředky (dezinfekce, kbelík, hadr, koště, lopatku, 
smetáček). Tyto věci mohou být používané pouze v dané místnosti, nikde jinde a nesmí se 
mimo místnost vynášet. V místnosti musí být používaná vlastní obuv, gumová s možností 
dezinfekce, ochranný oděv (plášť) a jednorázové rukavice. Izolací pracovních pomůcek se 
snáze zamezí přenosu jakýchkoliv nemocí mimo danou sekci. Objeví-li se v útulku jakákoliv 
nemoc, paraziti aj. je nutné respektovat pokyny veterináře pro dezinfekci prostor a likvidaci 
použitých prostředků, dek apod. Po přesunu kočky z karanténního boxu, či z kočičí herny je 
nutné po jejím přesunu box dezinfikovat, vyměnit veškeré vybavení a úklidové pomůcky a 
následně dané vybavení a pomůcky dle potřeby dezinfikovat, vyprat či vyměnit za nové. 
Tam, kde je to možné, je žádoucí užití UV lampy. K dezinfekci prostoru se užívá: Chirox, 
Savo, Oxivir, přičemž pravidelně se tyto prostředky střídají. 

 
14. Údržba a oprava zařízení 

 
Údržbu a opravu zařízení, konstrukcí, provozních pomůcek (škrabadla, toalety apod.), 
podlahových ploch atd. provádí průběžně provozovatel útulku. 

 
15. Krmení zvířat 

 
Pro přípravu krmiva slouží výhradně místnost pro přípravu krmiv. Pomůcky a nástroje k 
přípravě krmiva jsou vyčleněny. Pomůcky a nástroje pro úklid přípravny jsou vyčleněny. 
Skladování předmětů určených pro jiné účely je v přípravně zakázáno. Krmivo a produkty 
živočišného původu snadno podléhající zkáze se skladují v lednici při teplotě 0 – 6º C. Suché 
nebo konzervované krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě bez přímého 
slunečního svitu v regálech nebo na paletách. 
 
V místnosti pro přípravu krmiv při provádění úklidu se: 
 

a) denně odstraňují zbytky nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah a vše se 
dezinfikuje, 

b) jednou týdně se provádí chemická dezinfekce celé místnosti pro přípravu krmiv a 
jednou za měsíc skladu krmiv. 

 
Nádoby na krmivo a vodu musí být před každým použitím řádně očištěny. 
 
Osoba odpovědná za péči o kočky provádí krmení koťat 3x denně (ráno, v poledne a večer), 
dospělých koček 2x denně (ráno a večer). Zvířata umístěná v útulku jsou krmena krmnými 
směsmi (granule, konzervy). Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu 
zvířete. Krmná dávka, způsob a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním 
lékařem, nemocným jedincům určí veterinární lékař režim krmení individuálně. Krmení se 
připravuje každý den, připravovat krmení na více dnů je zakázáno. 
 
Pitná voda je zvířatům doplňována denně podle potřeby tak, aby měla vždy k dispozici 
dostatek čerstvé vody. Napájení zvířat v letních měsících musí být zajištěno stále čerstvou 
vodou, v zimních měsících se zvířata napájejí vlažnou vodou. Osoba odpovědná za péči o 
kočky je povinna dbát na čistotu misek, které se musí vymývat minimálně jednou denně. 

 
16. Kafilérní box 

 



Stránka 7 (celkem 15) 

 

K dočasnému umístění uhynulých nebo utracených zvířat nebo jejich pozůstatků (dále jen 
„kadáver“) slouží kafilerní box umístěný v areálu spol. Městské služby Písek s.r.o.. Eutanazie 
zvířat se provádí na základě akutního zdravotního stavu zvířete, u jedinců starých, trpících 
chronickou nevyléčitelnou chorobou, kdy další život zvířete je spojen s bolestí a strádáním či 
utrpením. O eutanazii rozhodne a provede ji veterinární lékař v souladu se zákonem na 
ochranu zvířat proti týrání. Převoz kadáveru do boxu na kadávery zajistí odborně způsobilá 
osoba MP Písek. Kafilerní box musí být bezprostředně po odvozu kadáveru mechanicky 
očištěn a vydezinfikován. Odvoz kadáveru je prováděn tak, aby byly kadávery odváženy do 
48 hodin od nahlášení. 

 
17. Deratizace, dezinfekce, dezinsekce 

 
Deratizace se provádí několikrát do roka podle aktuální potřeby. Tuto deratizaci provádí 
odborná firma, resp. fyzická osoba způsobilá ve smyslu § 58 z. č. 258/2000 sb., v pl. zn., 
zákon o ochraně veřejného zdraví (osvědčení o odborné způsobilosti). Firma rovněž provádí 
dvakrát do roka (jaro, podzim) zevrubnou očistu a dezinfekci celého objektu útulku a 
dezinsekci dle aktuální potřeby. 

 
18. Zneškodňování odpadů 

 
Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění 
pracovních nástrojů jsou ukládány do speciální plastové nádoby na určeném místě a v 
potřebném intervalu jsou odváženy k likvidaci. Speciální plastová nádoba musí být po 
každém vyprázdnění vymyta a dezinfikována. Odpady vznikající při veterinární péči o kočky 
jsou ukládány do speciálních plastových nádob a v potřebném intervalu jsou odváženy k 
likvidaci. Odpady odváží společnost, oprávněná k sběru, odvozu a likvidaci odpadů dle 
zákona o odpadech. 

 
19. Povinnosti zaměstnanců – ošetřovatelů 

 
• Seznámit se s provozním řádem a jeho dodatky a dodržovat je. 

• Seznámit se a plně dodržovat platnou legislativu spojenou s chovem a péčí o zvířata, 
zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon o veterinární péči v aktuálním 
znění. 

• Dodržovat předpisy na úseku bezpečnosti práce, hygieny a závazná veterinární 
nařízení. 

• Používat ochranné a pracovní pomůcky. 

• Denně sledovat zdravotní stav koček, neprodleně informovat o případných změnách 
vedoucího útulku a veterinárního lékaře. 

• Zajišťovat základní péči o kočky a ošetření koček podle pokynů vedoucího útulku a 
veterinárního lékaře. 

• Denně ve stanovený čas podávat kočkám odpovídající plnohodnotné a zdravotně 
nezávadné krmivo ve vyhovujících krmných dávkách, včetně čisté vody k napájení. 

• Denně ve stanovený čas provádět úklid kotců a prostor s nimi souvisejících. 

• Zajistit denní socializaci koček. 

• Vést evidenci přijatých a vydaných koček. Vést přesnou evidenci o veterinárních 
úkonech a o výsledcích denního sledování zdravotního stavu koček. 

• Připravovat podklady pro fakturaci, včetně podkladů elektronických. 

• Používat PC a mobilní telefon podle požadavků vedoucího útulku (např. pro focení 
koček apod). 
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• Provádět denní úklid vnitřních i venkovních prostor útulku včetně vynášení odpadků a 
tříděného odpadu. 

• Umožnit pracovníkům Státní veterinární správy provádět kontroly útulku. 

• Provádět jiné práce podle požadavků vedoucího provozu a vedoucí útulku. 

• Je zakázáno samostatně provádět jakékoli odborné veterinární a léčebné zákroky. 

• Svým přístupem dbát na dobré jméno útulku, jednat s návštěvníky útulku mile 
a profesionálně. 

 
20. Osvědčení o odborné způsobilosti a školení 

zaměstnanců 
 
Vedoucí útulku musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti „Kurz pro 
odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně 
v útulcích pro zvířata“, vydaný akreditovaným zařízením. 
 
Všechny osoby zajišťujících provoz útulku a péči o kočky musí být řádně proškoleny a 
seznámeny s provozním řádem, vnitřním předpisem, BOZP a PO, další související platnou 
legislativou. Veškeré školení je stvrzeno podpisem školené osoby na samostatném formuláři. 

 
21. Povinnosti vedoucího útulku 

 
• Seznámit se a plně dodržovat platnou legislativu spojenou s chovem a péčí o kočky, 

zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon o veterinární péči v platném 
znění. 

• Denně sledovat zdravotní stav zvířat, neprodleně informovat o případných změnách 
veterinárního lékaře. 

• Zajišťovat základní péči o kočky a ošetření koček podle pokynů veterinárního lékaře. 

• Zajišťovat socializaci koček, připravovat je do adopce, zvyšovat pravděpodobnost 
osvojení koček problémových či s handicapem. 

• Zajistit správu webových stránek útulku. 

• V případě volna/dovolené apod. ošetřovatelů je povinností osoby oprávněné 
zastoupit 

• (zajistit) jejich pozici se všemi souvisejícími povinnostmi. 

• Připravovat měsíční rozpis směn včetně plánování dovolených pracovníků útulku, 
kontrolovat docházku pracovníků útulku. 

• Připravovat podklady pro fakturaci, vykonávat fakturaci. 

• Evidovat sponzorské dary a evidenci průběžně odevzdávat Finančnímu odboru 
města Písku, zajistit předání smluv do Registru smluv. 

• Kontrolovat dodržování provozního řádu, vnitřního předpisu a v případě potřeby 
navrhovat jejich aktualizace. 

• Dodržovat BOZP a PO, kontrolovat dodržování ošetřovateli zajišťujícími provoz 
útulku. 

• Kontrolovat funkčnost, stav, úplnost a čistotu zařízení útulku, nářadí a pracovních 
pomůcek. 

• Kontrolovat činnost ošetřovatelů zajišťujících provoz útulku. 

• Zajišťovat další činnosti dle požadavků statutárních zástupců města Písku 

 
22. Závěrečná ustanovení 
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Další postupy v konkrétních případech péče o kočky 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, občanských zákoníkem, směrnicemi BOZP a PO 
provozovatele (Městské služby Písek s.r.o.) a dalšími vnitřními směrnicemi vydanými pro 
provoz útulku. 
 
Písek dne  
 
Josef Hrádek 
Jednatel 
Městské služby Písek s.r.o. 
 
Martina Hronková 
vedoucí útulku 
Městské služby Písek s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 



Stránka 10 (celkem 15) 
 

 
Příloha č. 2 



Stránka 11 (celkem 15) 
 

 
 

 

 

 
Příloha č. 3 



Stránka 12 (celkem 15) 
 

 
 

 

 

 
Příloha č. 4 



Stránka 13 (celkem 15) 
 

 
 

 

 

 
Příloha č. 5 



Stránka 14 (celkem 15) 
 

 
Příloha č. 6 



Stránka 15 (celkem 15) 
 

 


