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Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smlouva o poskytnutí a využití psa –  materiál do Rady  města 
 

 
Městská policie na základě dosud platné smlouvy ze dne 7.1.2014 využívá pro účely a 
potřeby městské policie psa, který je soukromým majetkem strážníka………. Do konce roku 
byli využíváni ještě další tři psi, které již v současné době nevyužíváme.   
Pes str. ……….. má platné osvědčení o způsobilosti psa k použití u městské policie a je 
pojištěn majitelem vůči škodám jím způsobeným. Pes je vždy doprovázen pouze str. 
………, který  za něj nese plnou odpovědnost. 
Finanční náklady na psa činí dosud 14.400 Kč ročně. Strážník ……….. požádal o zvýšení 
této částky na částku 19.344 Kč ročně. Uvedená suma vychází z nařízení MV č. 25/2004 ze 
dne 13.5.2004, které je přílohou materiálu. Jedná se o částku na krmný den ve výši 53 Kč. 
Dosud byla uvedená částka stanovena dohodou a to ve výši 40 Kč na den. Zastávám názor, 
že bychom měli uvedenou sumu akceptovat, jelikož vychází z právního předpisu, kterým se 
řídí i Policie ČR a HZS.  
Pes je pravidelně využíván zejména pro noční služby a speciální úkoly, zejména dohledy 
nad akcemi, např. hokejová utkání, či při zásazích souvisejících s provozem PCO.  
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh 
usnesení). Děkuji. 

 
 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                        vedoucí MP Žďár n.S. 
 
 



S m l o u v a 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 
1. Městem Žďár nad Sázavou 

se sídlem ul.Žižkova 227/1 
591 01  Žďár nad Sázavou 
IČO 00295841 
zastoupeným starostou města panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 

 
a 

 
2. 
 

o poskytnutí a využití psa pro pot řeby Městské policie m ěsta Žďáru nad 
Sázavou 

 
 

I. 
Pan ……… je vlastníkem psa  ……………..  S účinností ode dne 1.4.2016 bude p…………… 
poskytovat pro potřeby městské policie psa pro hlídkovou, strážní a další činnost v rozsahu 
potřeb městské policie. Pes bude vždy doprovázen majitelem, který za něj nese 
odpovědnost. Pes má platné osvědčení o způsobilosti psa k použití u městské policie a je 
pojištěn majitelem vůči škodám jím způsobeným. 

 
II. 

 
Město zaplatí panu ………… dohodnutou částku ve výši 19.344 Kč ročně. Tato částka bude 
hrazena v hotovosti, čtvrtletně ve výši 4.836,-Kč na základě potvrzení vystaveného vedením 
městské policie, na pokladně Městského úřadu k rukám p. ………………. a to do každého 
15. dne prostředního měsíce příslušného čtvrtletí.  
Uvedená kalkulace vychází z Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004 ze dne 13.5.2004, kde 
je stanovena v čl. 11 výše základní krmné denní dávky a to 53 Kč.  
Majitel psa, který je zároveň strážníkem městské policie provádí na základě pokynu vedení 
městské policie výcvik psa, který je zahrnut do pracovní doby. Dobu a čas výcviku stanoví 
vedení MP dle aktuálních potřeb výkonu služby.  
V případě, že pes nebude z důvodu nemoci, zranění nebo jiného důvodu poskytován pro 
potřeby městské policie, po dobu delší než 1 měsíc, bude shora uvedená částka poměrně 
snížena. 

 
III. 

Tato smlouva je uzavřena s účinností od 1.4.2016 a je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu 
je možné ukončit dohodou nebo výpovědí s tím, že výpovědní lhůta je stanovena 
jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Smlouva pozbývá platnosti také uhynutím psa nebo z důvodu jeho dlouhodobé nemoci či 
neplatnosti osvědčení o způsobilosti psa k použití u městské policie. 
 

IV. 
Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se ke dni 31.3.2016 ukončuje platnost a 
účinnost smlouvy o poskytnutí a využití psa pro potřeby městské policie města Žďáru nad 
Sázavou, která byla uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami  dne 7.1.2014.   
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Rady města č.37 dne 7.3.2016 pod 
jednacím číslem 545/2016/MP.  

 
V. 



Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města p. ……….. výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
P. …………… souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na 
dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. P. ……………. si je 
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
P. ………….. dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
         .                                                                                    Mgr. Zdeněk Navrátil 

                                                                                                starosta města  
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N A Ř Í Z E N Í 

Ministerstva vnitra  
ze dne 13. května 2004 

 

o zabezpe čování výživy služebních ps ů a služebních koní 
 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Tímto nařízením se v souladu s právními předpisy1) stanoví denní krmné dáv-
ky (dále jen „krmné dávky“), přídavky krmiva a stelivo pro služební psy a služební 
koně (dále jen „zvíře“) a postup při organizování jejich výživy a ustájení u útvarů Mi-
nisterstva vnitra, Policie České republiky, v organizačních složkách státu a státních 
příspěvkových organizacích zřízených ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho pů-
sobnosti (dále jen „útvar“). 

 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

a) služebním psem a služebním koněm pes a kůň využívaný nebo připravovaný 
k plnění služebních a pracovních úkolů u útvarů, 

b) krmnou dávkou množství jednotlivých druhů krmiva stanovených pro služební 
koně a pro jednotlivé věkové kategorie služebních psů, 

c) přídavkem krmiva množství jednotlivých druhů krmiva a výživových doplňků sta-
novených pro služební psy, kteří  vyžadují vyšší úroveň zabezpečování výživy, 

d) výživovým doplňkem maso hovězí, kuřecí a rybí, masová konzerva, měkký salám, 
piškoty, sýr, žvýkací pamlsky (uši, uzené nožičky a pochoutky k okusování) a 
cukr,  

e) peněžní hodnotou krmné dávky peněžní hodnota jednotlivých druhů krmiva sta-
novených krmnou dávkou pro jedno zvíře, 

f) peněžní hodnotou přídavku krmiva peněžní hodnota jednotlivých druhů krmiva 
stanovených přídavkem krmiva pro jednoho služebního psa a den, 

g) tvrdým příkrmem těstoviny, rýže, vločky a kroupy, 

h) hromadným ustájením ustájení zvířat ve výcvikovém středisku, chovatelské stani-
ci nebo u útvaru, kde je systemizované pracovní místo krmiče-ošetřovatele zvířat, 

i)  individuálním ustájením ustájení zvířat u útvaru, v místě bydliště psovoda nebo  
 v jiném místě; zvířata ošetřují a krmí zaměstnanci nebo příslušníci Policie České 

                                                 
1) § 4 a § 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (ve-

terinární zákon), ve znění zákona  č. 131/2003 Sb. 
§ 4 a § 9 zákona  č. 246/1992  Sb., na  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 2 a § 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 



NMV č. 25/2004  Strana  2 

republiky (dále jen „zaměstnanec“), kteří je mají přidělena, anebo zaměstnanci,  
kteří jsou k této činnosti  pověření, 

j)  stelivem sláma a čisté hobliny, které se používají k podestýlání zvířat při jejich 
ustájení. K podestýlání služebních koní lze použít i čisté piliny. 

 
Čl. 3 

Krmná dávka a přídavek krmiva se při individuálním ustájení vydávají v pe-
něžní podobě, při hromadném ustájení se krmné dávky a přídavky krmiva poskytují  
v naturální podobě.  

 
Čl. 4 

Zvířatům se podává pro ně zdravotně nezávadné plnohodnotné krmivo odpo-
vídající způsobu chovu a využití zvířat. Zároveň je třeba zabezpečit dostatek pitné 
vody. Nepřípustné je krmení zvířat kuchyňskými odpadky a zbytky jídel. 

 
Čl. 5 

Krmné dávky pro služební psy 

(1) K výživě služebních psů je určena 

a) základní krmná dávka, která se skládá ze 750 gramů masa s kostí nebo masové 
konzervy, 600 gramů tvrdého příkrmu, 100 gramů zeleniny, 10 gramů minerálů a 
vitaminů, 15 gramů soli a jednoho vejce. Tato základní krmná dávka může být 
nahrazena plnohodnotným granulovaným krmivem doplněným o část masa  
s kostí k posílení žvýkacích svalů a zpevnění dásní a výživovým doplňkem.  Dáv-
ka je určena služebním psům starším 90 dnů od doby jejich narození, 

b) krmná dávka pro štěňata a mladé psy, která je složená z granulovaného krmiva, 
masových konzerv, mléka, tvarohu, piškotů a cukru. Dávka se rozděluje do 4 kr-
mení. Masová konzerva se používá v období, kdy je štěně převáděno z mateř-
ského mléka na granulované krmivo a později také jako pamlsek v počátcích jeho 
výchovy. Dávka je určena služebním psům od dvacátého dne po narození do 90 
dnů jejich stáří. 

(2) Konkrétní složení krmné dávky stanoví podle doporučení veterinárního lé-
kaře vedoucí skupiny služební kynologie, policejní rada - kynolog územního pracoviš-
tě2), psovod nebo zaměstnanec pověřený řízením služební kynologie u útvaru.  

 
Čl. 6 

Přídavky krmiva pro služební psy 

(1) K doplnění výživy služebních psů jsou určeny přídavky krmiva. 

(2) Přídavek krmiva 1 náleží k základní krmné dávce  

a) březím fenám po dobu 30 dnů před porodem a kojícím fenám po dobu 50  dnů od 
doby vrhu štěňat, 

b) štěňatům a mladým služebním psům od padesátého prvého dne po narození až 
do 12 měsíců jejich stáří, 

                                                 
2) Čl. 10 nařízení Ministerstva vnitra č. 73/2001 o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti. 



NMV č. 25/2004  Strana  3 

c) při individuálním ustájení, 

d) služebním psům ke zvýšení kondice v době jejich umístění ve výcvikových stře-
discích. 

(3) Konkrétní složení přídavku krmiva 1 stanoví podle písemného doporučení 
veterinárního lékaře vedoucí skupiny služební kynologie, policejní rada - kynolog 
územního pracoviště2), psovod nebo zaměstnanec pověřený řízením služební kyno-
logie u útvaru.  

(4) Přídavek krmiva 2 náleží k základní krmné dávce a ke krmné dávce pro 
štěňata a mladé psy, nemocné a zotavující se služební psy na základě písemného 
doporučení veterinárního lékaře, a to pouze na dobu a ve složení, které určil. 

(5) Přídavek krmiva 1 podle odstavce 2 písm. b) a c) lze sčítat. 
 

Čl. 7 

Podmínky pro výdej krmných dávek  

(1) Podkladem pro přiznání nebo zastavení výdeje krmné dávky pro služební-
ho psa v individuálním ustájení je písemné rozhodnutí vedoucího zaměstnance útva-
ru s personální pravomocí o přidělení (odnětí) služebního psa do osobní péče s uve-
dením hodnosti a jména psovoda, jména a evidenčního čísla služebního psa. 

(2) Podkladem pro výdej krmných dávek při hromadném ustájení je výkaz po-
čtu krmených zvířat, který zpracovává příslušný zaměstnanec na základě rozhodnutí 
vedoucího zaměstnance útvaru s personální pravomocí. 

(3) Při vyslání do kurzu nebo k odborné stáži (dále jen „kurz“) se výkaz počtu 
krmených zvířat zpracovává na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance útvaru  
s personální pravomocí o vyslání do kurzu. Rozhodnutí musí obsahovat   

a) hodnost a jméno psovoda nebo jezdce, 

b) dobu nástupu kurzu, 

c) jméno a evidenční číslo zvířete. 

(4) Po ukončení hromadného ustájení vydá vedoucí zaměstnanec útvaru,  
ve kterém bylo zvíře hromadně ustájeno, potvrzení o době poskytnutí krmných dá-
vek. 

Čl. 8 

Stelivo pro služební psy 

(1) Ke snadnější údržbě kotce náleží  na 1 služebního psa a měsíc stelivo  
v hodnotě 30 Kč. 

(2) K zateplení kotců při extrémních teplotních podmínkách v době od 1. října 
do 30. dubna náleží navíc na 1 služebního psa a rok čistá a suchá sláma v hodnotě  
30 Kč. 

(3) Při individuálním ustájení se vyplácí peněžní hodnota steliva uvedená  
v odstavci 1 a 2.  
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Čl. 9 

Krmná dávka pro služební koně  

(1) K výživě služebních koní slouží krmná dávka pro služebního koně ve slo-
žení 

a) 6 kg krmné směsi, 

b) 1 kg ovsa, 

c) 5 kg sena lučního,  

d) 2 kg okopanin (krmná řepa, krmná mrkev), 

e) doplňky krmiva, vitaminové a minerální doplňky, solný liz, 

f) 50 l pitné vody. 

(2) Výběr optimální krmné směsi a jednotlivých složek krmné dávky pro slu-
žební koně zabezpečuje vedoucí oddělení jízdní policie podle návrhu veterinárního 
lékaře. Bere přitom ohled na momentální kondici, fyzickou výkonnost   a psychickou 
odolnost při různých stupních zátěže a rychlost regenerace fyzických sil po maximál-
ní zátěži. Množství krmiva se přizpůsobí intenzitě pracovní zátěže a klimatickým 
podmínkám. 

(3) Podkladem pro výdej krmné dávky pro služební koně je výkaz počtu krme-
ných zvířat, který zpracovává příslušný zaměstnanec na základě rozhodnutí vedou-
cího zaměstnance útvaru s personální pravomocí. 

 
Čl. 10 

Stelivo pro služební koně 

K zabezpečení čistoty při ustájení náleží pro služebního koně stelivo v hod-
notě 30 Kč na den. 

 
Čl. 11 

Peněžní limity krmných dávek a přídavků krmiva 

 (1) Peněžní limity krmných dávek a přídavků krmiva pro služební psy 

a) základní krmná dávka      53 Kč, 

b) krmná dávka pro štěňata a mladé psy   46 Kč, 

c) přídavek krmiva 1      21 Kč 

d) přídavek krmiva 2      23 Kč.

(2) Peněžní limit krmné dávky pro služební koně je 90 Kč. 

(3) Peněžní limity krmných dávek a přídavků krmiva pro zvířata uvedená v od-
stavci 1 a 2, stejně jako peněžní hodnoty steliva pro zvířata uvedená v čl. 8 a 10, je 
oprávněn upravit pokynem ředitel odborného útvaru pro správu majetku3), pokud 
průměrný narůst cen jednotlivých produktů překročí  5 %. 

 
 

 
                                                 
3) Čl. 7 nařízení Ministerstva vnitra č. 73/2001, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 20/2004. 
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Čl. 12 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vydání . 

 
Č. j. OSM - 161/06-2004 
 

                                              Ministr vnitra 

                                                                        Mgr. Stanislav GROSS  v. r. 

 

 
 
 
Obdrží: 
M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO; 
Policie ČR – policejní prezidium, ÚSKPV, 
správy krajů, okresní (obvodní, 
městská) ředitelství, základní útvary 
 

Z  á  z  n  a  m 
S nařízením byli seznámeni (dne - kým): __________________________________ 
Opatření učiněná k provedení nařízení: ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Kontrolou pověřen: ___________________________________________________ 
Datum: ________________________ Podpis: ______________________________ 

 
 
Doporučená hesla pro dokumentaci:   
- krmné dávky  
- peněžní limity krmných dávek a přídavků krmiva 
- služební zvířata 
- výživa služebních zvířat 
 


