
PROVOZNÍ ŘÁD  

ZÁCHYTNÉ STANICE PRO PSY 
 

I. 

Základní ustanovení 

1. Tento provozní řád (dále jen „řád“) slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu 
záchytné stanice pro psy (dále jen „stanice“).  

2. Zřizovatelem stanice je Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01, Hlučín, 

3. Provozovatelem a vlastníkem stanice (dále je „provozovatel“) je obchodní společnost TS 
Hlučín s.r.o., se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín, IČ: 25887289.  

4. Stanice slouží k péči o nalezené, odchycené a odebrané psy ve stáří od 6-ti měsíců (dále 
jen „psi“). Stanice neslouží pro umístění jiných druhů zvířat. 

5. Provozovatel stanice je povinen seznámit s řádem stanice všechny osoby, zajišťující jeho 
provoz, a to jednou ročně, není-li jednatelem společnosti stanoveno jinak.  

6. Oprávněné osoby pohybující se v prostorách stanice jsou povinny dodržovat ustanovení 
řádu. 

7. Řád je umístěn ve stanici, dále pak u všech zaměstnanců uvedených v bodě II. tohoto 
řádu.  

8. Psi ze stanice nejsou určeni k prodeji, pro pokusné nebo laboratorní účely.   

9. Psi umístění ve stanici jsou uvedeni na webových stránkách provozovatele stanice 
(http://www.tshlucin.cz/aktualni-seznam-psu.html) nebo facebooku (TS Hlučín).                             

II. 

Provozní doba stanice, telefonické kontakty 

1. Provozní hodiny stanice: 
Pondělí a středa:   6.00 hod. – 15.45 hod.  
Úterý a čtvrtek:   6.00 hod. – 13.45 hod.  

 Pátek:   6.00 hod  – 12.15 hod. 
 

2. Telefonický kontakt: 
Správce stanice:    725 897 574 (příjem výdej psů, poplatky, aj.) 
Administrátorka:     595 043 591 (příjem výdej psů, poplatky, aj.) 

     Ošetřovatel psů:   723 248 898 (prohlídka psů) 



III. 

Stanice a umístění psů ve stanici 

1. Stanice je členěna na 7 běžných kotců a 1 karanténní.  

2. Do karanténního, popř. izolačního kotce musí být umístěni psi: 

 nalezení a odchycení, které dopraví do stanice Městská policie Hlučín, popř. Policie 
ČR, kde: 

o není vlastník znám,  

o stav vyžaduje mimořádnou veterinární péči (v důsledku zranění nebo nemoci), 

 odebraní, a to na základě rozhodnutí Městského úřadu Hlučín v souladu s platnými 
právními předpisy, které dopraví do stanice Městská policie Hlučín, popř. Policie ČR. 

3. Z karanténního kotce lze do běžného kotce umístit psa po rozhodnutí veterinárního 
lékaře nebo po uplynutí 7 denní izolační doby. Pokud je karanténní kotec obsazen dříve 
umístěným psem, bude pro umístění nového psa využit kotec nejbližší karanténnímu 
kotci. 

IV. 

Vstup do prostor stanice 

1.  Do prostor stanice mohou vstupovat (oprávněné osoby): 

 Zaměstnanci provozovatele, zajišťující provoz stanice, s platným osvědčením o 
veterinární péči. 

 Jednatel společnosti provozovatele a jim zplnomocněné osoby, 

 Zaměstnanci Městské policie Hlučín a Policie ČR, 

 Veterinární lékař, 

 Osoby oprávněné dle platných právních předpisů, zaměstnanci města Hlučína 
zařazeni do MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, a dále 
další osoby, které jsou k tomu zmocněny či pověřeny zřizovatelem stanice, tj. městem 
Hlučínem,  

 Kontrolní orgány z řad oprávněných institucí. 

 

2. Do prostoru stanice je zakázáno vstupovat třetím osobám, s výjimkou osob, které mají: 

 svolení správce nebo ošetřovatele, za jeho doprovodu, 

 souhlas jednatele společnosti TS Hlučín s.r.o. za jeho doprovodu, 

 podepsanou Smlouvu o výpomoci při venčení psů – dále viz čl. XIV tohoto řádu.  

3. Majitelům psů umístěných do stanice a osobám, které si chtějí vzít psy ze stanice do 
opatrování a uzavřít s městem Hlučínem a TS Hlučín s.r.o. smlouvu o opatrování, popř. 
tuto smlouvu již uzavřeli, dále pak osobám, které chtějí uzavřít smlouvu o darování psa, 
popř. již tuto smlouvu s TS Hlučín s.r.o. uzavřely, je příslušný pes vyveden z prostoru 
vlastní stanice.  

4. Psi jsou k prohlídce dle čl. IV bod 3 vyvedeni z prostoru stanice v předem dohodnutém 
termínu, a to správcem stanice nebo provozním pracovníkem stanice.  



V. 

Odchyt, umístění a předávání psů 

1.  Do stanice může být umístěn výhradně nalezený, odchycený nebo odebraný pes. 

2. Psa do stanice umísťují strážníci Městské policie Hlučín, příp. Policie ČR. Současně 
s odchyceným psem, nejpozději však první následující pracovní den po umístění do 
stanice, předávají strážníci zaměstnanci stanice „Protokol o odchytu psa“. 

3. Veterinární prohlídku u nově umístěného psa zajistí veterinární lékař na základě výzvy 
správce nebo ošetřovatele. Lékař provede vakcinaci proti vzteklině, odčervení, odblešeni. 
V případě, že pes není čipován, jeho očipování.  

4. O vakcinaci a/nebo čipování bude proveden záznam do očkovacího průkazu psa. Tento 
průkaz bude předán vlastníkovi psa nebo osobě, která převezme psa do opatrování, 
popř. osobě, které bude pes darován, a to na základě smlouvy uzavřené mezi touto 
osobou a městem Hlučínem.  

5. Každému psu je vedena evidence od prvního dne, kdy byl umístěn ve stanici se všemi 
úkony, které byly u daného psa vykonány. 

VI. 

Skladování krmiva a krmení 

1. Psům je podáváno suché krmivo, které musí být skladováno na vyhrazeném suchém 
místě. Tento sklad je denně čištěn. 

2. Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu psa, pro nemocné a 
mladé psy určí veterinární lékař krmení individuálně. 

3. Psi jsou krmeni minimálně 1x denně. Pitná voda se psům doplňuje podle potřeby tak, aby 
byla k dispozici vždy čerstvá. 

4. Nádoby na krmivo a vodu musí být pravidelně a řádně očištěny a dezinfikovány. 

VII. 

Hygiena chovu 

1. Neprodleně po odchodu psa ze stanice musí být provedeno důsledné vyčištění a 
dezinfekce prostor a dezinfekce kotce. Bez těchto úkonů nesmí být do kotce umístěn 
další pes. 

2. Nejméně jednou za měsíc se provádí celkový úklid a dezinfekce všech provozních 
prostor stanice, mechanická očista kotců se provádí denně.  

3. Při výskytu nemoci, vnějších a vnitřních parazitů, určí režim čištění a dezinfekce 
veterinární lékař, při podezření a výskytu nebezpečné nákazy je povinnost ihned podat 
zprávu Státní veterinární správě pro Moravskoslezský kraj, která stanoví další podmínky 
provozu stanice a další opatření. 

4. Průběžně je sledován zdravotní stav umístěných psů, veškeré změny zdravotního stavu 
psů se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. 

5. Odpady vznikající při odstraňování exkrementů je nutno skladovat v uzavíratelných 
nádobách a likvidovat v souladu s platnými právními předpisy o likvidaci odpadů.  



VIII. 

Úhyn či usmrcení psa 

1. Odvoz uhynulého či usmrceného psa bude zajištěn nejpozději do 24 hodin od úhynu. 

2. Finanční náklady za likvidaci hradí provozovatel stanice. 

3. Po úhynu psa musí být proveden mechanický úklid ve stanici a následná dezinfekce.   

IX. 

Povinnosti provozovatele stanice 

 Rozmisťovat psy do kotců a vést o tom evidenci, 

 Po umístění psa do stanice vyčkat 48 hodin na možné nalezení psa vlastníkem a 
vyzvat veterinárního lékaře k provedení posouzení zdravotního stavu. V případě, že 
byl umístěn do stanice o víkendu nebo státním svátku, pak se lékař vyzývá druhý 
pracovní den, 

 Zajistit, aby byl u nově umístěného psa posouzen jeho zdravotní stav lékařem, a to do 
5 pracovních dnů od výzvy správce nebo ošetřovatele. Výzvy budou zapsány do 
příslušné karty psa. 

 Doprovázet lékaře a další osoby pohybující se v prostorách stanice, 

 Denně kontrolovat stav, funkčnost, úplnost a čistotu jemu svěřených zařízení stanice, 
nářadí a pracovních pomůcek, 

 V případě zjištění jakýchkoliv závad, tyto závady neprodleně odstranit, 

 Denně sledovat zdravotní stav psů a výskyt parazitů, 

 Vyžaduje-li to okolnost, přivolat veterinárního lékaře i nad rámec první prohlídky psa 

 Denně připravovat a provádět krmení psů, 

 Průběžně sledovat stav a zajistit trvalý přístup k pitné vodě, 

 Denně provádět předepsaný úklid v prostorách stanice a jednotlivých kotcích, 

 Denně provádět venčení psů, dovoluje-li to povaha psa a/nebo zdravotní stav, 

 Při manipulaci se psy používat odpovídající pracovní a fixační pomůcky, aby se 
předešlo případnému zranění veterinárního lékaře, popř. jiných osob, 

 Vést provozní deník, kde budou prováděny záznamy o krmení, úklidu desinfekci, 
kontrolách apod.   

 Zajistit, aby minimálně dvě osoby zabezpečující provoz absolvovaly odborný kurz pro 
odchyt toulavých a opuštěných zvířat. 

 Zveřejňovat na webových stránkách provozovatele aktuálně umístěné psy ve stanici, 
a to v souladu se zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném 
znění. 



X. 

Opatrovnictví psů nebo darování  

1. S osobou (nový chovatel), která má zájem převzít psa:  

a) do opatrování, uzavře TS Hlučín s.r.o. a město Hlučín smlouvu o opatrování (dle § 
1746 odst. 2 Občanského zákoníku),  

b) jako dar, uzavře TS Hlučín s.r.o. darovací smlouvu, al to nejdříve po uplynutí 
nejméně 4 měsíců od umístění psa do stanice. 

2. Smlouva a protokol o předání a převzetí psa je dokladem pro osvobození od placení 
místního poplatku za psy a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa ze stanice, dle 
platné obecně závazné vyhlášky města Hlučína o místních poplatcích. 

XI. 

Poplatky a podmínky vybírání poplatků 

1. U psa, který byl nalezen či odchycen, a který bude předán jeho vlastníkovi, je tento 
povinen uhradit veškeré náklady (poplatky), které vznikly v souvislosti s opatrováním psa, 
tj. náklady spojené s odchytem, umístěním a pobytem psa v stanice a další náklady 
související s ochranou a péčí o zdraví a dobrý stav psa, s očipováním. 

 Výše úhrady za náklady pro vlastníka psa je uveden v příloze č. 1 tohoto řádu. 

2. Výše úhrady při uzavření darovací smlouvy nebo smlouvy o opatrování s novým 
chovatelem: 

 Paušální částka 500,- Kč 

3. Náklady budou hrazeny administrátorce, a to před podpisem protokolu o předání a 
převzetí psa.  

XII. 

Postup při předávání psů 

3. Vlastníkovi psa bude pes předán po prokázání skutečnosti, že je vlastníkem psa, a po 
podpisu protokolu o předání a převzetí psa a zaplacení nákladů v souladu s čl. XI. tohoto 
řádu. Spolu s protokolem bude předán i očkovací průkaz, v případě, že byl vystaven. 

1.2 O předání a převzetí psa bude sepsán protokol, před jehož podpisem budou 
uhrazeny náklady dle bodu XI, čl. 1 tohoto řádu. 

4. S osobou (nový chovatel), která má zájem převzít psa do opatrování nebo jako dar, bude 
uzavřena příslušná smlouva dle bodu X. tohoto řádu. 

2.1 Na základě uzavřené smlouvy, bude pes předán správcem nebo ošetřovatelem 
stanice osobě, se kterou byla smlouva uzavřena.  

2.2 O předání a převzetí psa bude sepsán protokol, před jehož podpisem bude zaplacen 
paušální poplatek dle bodu XI čl. 2 tohoto řádu.  

2.3 Novému chovateli psa bude písemně předána informace o dosavadním způsobu 
krmení a péči o něj a bude opatrovníkovi předán očkovací průkaz. 



XIII. 

Sponzorské dary 

1. Pro potřeby a provoz stanice je možné věnovat provozovateli sponzorské dary, a to 
v podobě stravy, doplňků stravy, pomůcek pro péči a finanční dary. 

2. Strava vč. doplňků stravy musí být předána v originálních, neporušených obalech, a musí 
být vhodná pro umístěné plemena psů. Strava nesmí být s prošlou expirační dobou.  

3. Pomůcky pro péči (např. vodítka, obleky, kosmetika), musí být nové nebo čisté.  

4. Finanční dary lze předat v hotovosti nebo převodem na bankovní účet provozovatele 
stanice 866862120257/0100.  

5. Provozovatel se zavazuje:  

 použít veškeré dary výhradně pro vylepšení podmínek umístěných psů, 

 na požádání vystavit potvrzení o přijetí daru (o potvrzení bude požádáno přímo při 
předání daru). 

XIV. Venčení psů 

1. Venčení psů probíhá za účasti garanta pro venčení, se kterým má provozovatel 
uzavřenou „Smlouvu o výpomoci garanta při venčení psů“. 

2. Garantem provozovatele může být výhradně osoba, která je znalá péče o toulavá a 
opuštěná zvířata, 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. 

3. Garant provozovatele uzavírá další „Smlouvy o výpomoci při venčení psů“ s žadateli, 
kteří projevili zájem o venčení psů, umístěných ve stanici. Zaměstnanci provozovatele 
psy k venčení nezapůjčují. 

4. Vzor „Smlouvy o výpomoci při venčení psů“ pro žadatele, je uveden v příloze č. 2 tohoto 
řádu. 

XV. 

Závěrečné ustanovení 

1. Tento provozní řád stanice ruší provozní řád, který byl účinný ode dne 1.1.2020 

2. Provozní řád stanice nabývá účinnosti dne 1.10.2022. 
 
 
      V Hlučíně dne      4.9.2022 
  
 
 
 
 
 

......................................... 
     Ing. Roman Šťastný  

                 jednatel TS Hlučín s.r.o. 



Příloha č. 1 provozního řádu – Záchytná stanice pro psy Hlučín 

 

 
Náklady pro vlastníka psa, umístěného ve stanici 

 
 

 Umístění psa do stanice bez lékařského vyšetření   250,- Kč, 
 Pobyt psa ve stanici (za každý započatý den pobytu)    150,- Kč/noc  
 
 Provedení vstupního vyšetření lékařem   200,-Kč, 
 Odblešeni psa       200,- Kč 
 Očipování                                                                            300,-Kč 
 Vakcinace a vydání očkovacího průkazu:    195,- Kč,  
 Odčervení psa          40,- Kč/10kg hm. psa  
 Injekční aplikace sc. im.         50,- Kč, 
 Injekční aplikace iv.         70,- Kč 
 Vyšetření při nemoci       100,- Kč 
 Utracení úkon + iv. aplikace      200,- Kč 
 Narkóza         150,- Kč 
 
 Dočasné místění psa ve stanici (útulku) v Opavě (náklady dle platného ceníku stanice)  



Příloha č. 2 provozního řádu – Záchytná stanice pro psy Hlučín 

 
Vzor smlouvy o výpomoci při venčení psů  

 
I. Smluvní strany 

1. TS Hlučín s.r.o. 
se sídlem Úzká 717/3, Hlučín 
zastoupena (garant):   

 
(dále jen „provozovatel“) 

 
2. Jméno a příjmení:  

Datum narození: 
Číslo OP: 
Adresa:  
Telefon: 

 
(dále jen „zájemce“) 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je výpomoc při venčení psů umístěných v Záchytné stanici pro psy v Hlučíně.  

2. Zapůjčený pes pro venčení jména …………………………, evidenční číslo psa 

………………………, musí / nemusí mít při venčení náhubek. 

 

III. Doba zapůjčení  
 

1. Zapůjčený pes dne ………..………… od ………….. do …………. hodin. 

 
IV. Požadavky a povinnosti smluvních stran 

 

1. Psa je možné zapůjčit pouze osobě starší 18-ti let. 

2. Zájemce se musí prokázat osobními údaji (např. občanským průkazem) pracovníku stanice. 

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, adresa trvalého pobytu a tel. 

číslo, slouží výhradně pro evidenci provozovatele stanice. Pracovníci stanice nesmí s osobními 

údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby. Svým podpisem zájemce dává souhlas, 

aby tyto údaje byly vedeny ve zvláštním seznamu, a potvrzuje, že se seznámil se závaznými 

pravidly pro venčení psů.  

3. K venčení jsou zapůjčováni pouze psi dle uvážení pracovníka stanice a doporučení veterinárního 

lékaře (fyzický, psychický a zdravotně způsobilí). 

4. Pracovník stanice je povinen seznámit zájemce o venčení se stavem a povahou psa a důrazně 

zájemce o venčení poučit, jak se psem zacházet. 

5. Mimo areál záchytné stanice pro psy a sběrného dvora společnosti TS Hlučín s.r.o. budou 

dodržovat platné právní předpisy, vč. Obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města 

Hlučín zejm. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006, které se stanovuje pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství na území města Hlučína, a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na 

území města Hlučína. 

 

 

 



 
V. Pokyny a pravidla venčení 

 

1. Venčení psů probíhá standardně v okolí areálu TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická 6, Hlučín 
nebo bude místo dohodnuto s pracovníkem stanice. 

2. Venčení psů probíhá ve stanovené době, a to pondělí a středu od 14:00 do 15:45 hod 
3. V rámci jednoho venčení je zapůjčen 1 pes 1 osobě. 

4. Zapůjčený pes musí mít obojek, být na vodítku a v případě pokynu pracovníka stanice musí mít 
nasazen náhubek. 

5. Pes musí být stále pod kontrolou, nesmí být z vodítka vypuštěn, v případě, že je opatřen 
náhubkem, nesmí mu být náhubek sundán. 

6. Zapůjčený pes nebude v žádném případě nikde ponechán uvázaný bez dozoru. 
7. V průběhu venčení je zakázáno psy krmit, pokud nebylo krmivo odsouhlaseno pracovníkem 

stanice. 

8. Zájemce nesvěří psa jiné osobě. 

9. Provozovatel stanice si vyhrazuje právo venčení psa zrušit. 
10. Zájemce je povinen neprodleně informovat pracovníka stanice pokud se zapůjčený pes během 

venčení choval agresivně ke svému okolí, nebo utekl. 
11. Zájemce vrátí psa nejpozději 5 minut před koncem určené doby pro venčení, a to v den vydání 

psa k venčení.  
 

VI. Odpovědnost za škody 
 
1. Zájemce nese plnou odpovědnost za svěřeného psa a odpovídá za všechny možné škody jim 

způsobené jak stanici, třetím osobám, cizímu majetku, tak sobě a zavazuje se případné škody 
v plné výši uhradit.  

2. V případě takové události bude zájemce neprodleně informovat pracovníka stanice. 
3. Zájemce nese plnou odpovědnost za ztrátu svěřeného psa a škody s ním vzniknuté. 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 

obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

4. Zájemce svým podpisem stvrzuje, že plně rozuměl poučení a vysvětlení ze strany pracovníka 

stanice. 

 

V Hlučíně dne  

 

 

 

 

           --------------------------------------              -------------------------------------- 
                     Za Provozovatele                   Zájemce  
     (Garant při venčení psů) 


