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Rada města schvaluje smlouvy o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďáru 
nad Sázavou, které budou uzavřeny  mezi městem Žďár nad Sázavou a  strážníky městské policie,  
v předloženém znění. 
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Č.j.:    699 /2016/MP                 Ve  Žďáře nad Sázavou dne  20.6.2016  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smlouvy o poskytnutí a využití psa –  materiál do Rady  města 
 

 
Městská policie na základě dosud platné smlouvy ze dne 15.3.2016 využívá pro účely a 
potřeby městské policie psa, který je soukromým majetkem strážníka Martina Svobody. Od 
1.7.2016 dojde k obměně psa za psa jiného. Tento nový pes má již platné osvědčení o 
způsobilosti psa k použití u obecní policie. Zkouška byla vykonána dne 27.5.2016.  
 
Dále téhož dne došlo k přezkoušení soukromého psa v majetku strážníka Anity Vokounové. 
Jmenovaná složila nově i zkoušku psovoda a bude s ní uzavírána smlouva nová. Radě města 
je předkládána smlouva, ve které jsou stanoveny stejné podmínky jako u strážníka Martina 
Svobody.  
 
Finanční náklady na jednoho psa budou stejné jako v předchozí smlouvě schválené RM dne 
7.3.2016. Jedná se o platbu ve výši 19.344 Kč ročně. Uvedená suma vychází z nařízení MV 
č. 25/2004 ze dne 13.5.2004, která byla předložena při minulém projednávání smlouvy.  
Jedná se o částku na krmný den ve výši 53 Kč.  
 
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. Psi budou 
vždy doprovázeni pouze svými majiteli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost. 
 
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. panem Martinem Svobodou 

       
 
 

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

 
 

I. 
Pan Martin Svoboda je vlastníkem psa  Pierre z Hückelovy vily.  S účinností ode dne 
1.7.2016 bude p. Martin Svoboda 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 Svobodovi 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. Martina Svobody 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 1.7.2016 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 30.6.2016 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 15.3.2016.   
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Rady města č. 45 dne 27.6.2016         
pod jednacím číslem 699/2016/MP. 

 



V. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města p. Svoboda 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. Svoboda 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. Svoboda 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. Svoboda 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  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
         Martin Svoboda                                                        Mgr. Zdeněk Navrátil 

                                                                                                starosta města  
 
 
 
 



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. paní Anitou Vokounovou 
 
 
 

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

 
 

I. 
Paní Anita Vokounová je vlastníkem psa  Faty z Fryšavského dvorce.  S účinností ode dne 
1.7.2016 bude p. Anita Vokounová 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 paní Vokounové 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. Anity Vokounové 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 1.7.2016 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. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Rady města č. 45 dne 27.6.2016         
pod jednacím číslem 699/2016/MP.  

 
 

V. 



Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města p. Vokounová 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. Vokounová 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. Vokounová si je 
zároveň vědoma svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
P. Vokounová 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  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
         Anita Vokounová                                                        Mgr. Zdeněk Navrátil 

                                                                                                starosta města  
 
 
 
 


