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41
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 15. listopadu 2012,
kterým se stanoví podmínky pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného
sboru České republiky
Pro zabezpečení jednotného postupu Hasičského záchranného sboru České republiky při
vytváření podmínek pro služební kynologii u HZS ČR,
I.

stanovím
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Základním úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“)
je poskytnutí účinné pomoci při mimořádných událostech, mezi které patří i mimořádné
události vyžadující nalezení a záchranu osob.
(2) Záchranářská kynologie je kynologický obor, jehož posláním je výcvik a nasazení
psovoda se psem vedoucí k nalezení pohřešovaných osob v sutinách, ve volném terénu,
lavinách, pod vodní hladinou apod. za využití čichových schopností psa.
(3) Psovod a pes, kteří provádí výcvik v oboru záchranářské kynologie, tvoří nedílnou
kynologickou dvojici. Při indispozici psovoda je pes nevyužitelný.
(4) Služebním psem se pro účely tohoto pokynu rozumí pes, ke kterému přísluší hospodařit
Ministerstvu vnitra-generálnímu ředitelství HZS ČR, Záchrannému útvaru HZS ČR nebo
hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „organizační složka HZS ČR“) anebo který je
ve vlastnictví psovoda HZS ČR a je využíván k plnění úkolů HZS ČR.
Čl. 2
Psovod HZS ČR a jeho povinnosti
(1) Vzhledem k náročnosti výcviku a upotřebitelnosti služebního psa a s přihlédnutím
k rozsahu odborné přípravy příslušníků HZS ČR je účelné vytvářet podmínky pro ty
příslušníky HZS ČR, kteří se problematikou záchranářské kynologie zabývají ze své vlastní
vůle a ve svém volném čase.
(2) Psovodem HZS ČR (dále jen „psovod“) se stane příslušník HZS ČR (dále jen „příslušník“),
který má dobrý vztah ke psům a:
a)

je na základě rozhodnutí služebního funkcionáře zařazen na příslušné služební místo
v rámci kynologické služby u organizační složky HZS ČR, kde je toto místo zřízeno
v souladu s platnou systemizací služebních a pracovních míst nebo
b) souhlasí s plněním povinností a úkolů, které vyplývají z funkce psovoda a příslušný
služební funkcionář s ním, jako s majitelem psa, uzavřel smlouvu o užívání psa (příloha
č. 1). Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze služebního místa, na které je
příslušník ustanoven v souladu s rozhodnutím služebního funkcionáře. Povinnosti
vyplývající z funkce psovoda se zohledňují v popisu služební činnosti příslušníka.
(3) Psovod je v oblasti služební kynologie metodicky řízen odbornými pokyny pracovníka
pověřeného náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém
a operační řízení k řízení služební kynologie HZS ČR (dále jen „pracovník pověřený řízením
kynologie HZS ČR“).
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(4) Psovod má zejména následující úkoly:
a)
b)
c)
d)

udržovat systematicky a trvale připravenost služebního psa pro praktický výkon služby,
prohlubovat si soustavně odborné znalosti v oblasti kynologie,
vést záznamy o výcviku služebního psa,
zpracovat dokumentaci o každém použití služebního psa (záznam o použití služebního
psa),
e) absolvovat se služebním psem každý kalendářní rok nejméně jedno instrukčně metodické
zaměstnání zaměřené na záchranářskou kynologii,
f) zúčastňovat se pravidelně výcviku, který organizuje pracovník pověřený řízením
kynologie HZS ČR,
g) zajistit každodenní péči o služebního psa, dbát o jeho fyzický a výživný stav, hygienu
a ustájení, a to i v případě, že má psovod služební volno,
h) hlásit pracovníkovi pověřenému řízením kynologie HZS ČR všechny změny zdravotního
stavu služebního psa nebo podezření na nákazu služebního psa,
i) předávat po každé změně aktuální kopii očkovacího průkazu psa do evidenční složky
služebního psa,
j) umožnit pracovníkovi pověřenému řízením kynologie HZS ČR provést kdykoliv v místě
ustájení kontrolu a vyhodnocení péče o služebního psa.
Čl. 3
Výcvik služebního psa, časová dotace na výcvik,
ošetřování a výživa služebního psa
(1) Výcvik služebního psa zajišťuje psovod individuálním a společným výcvikem.
(2) Činnost psovoda, při které plní úkoly služební kynologie v zájmu HZS ČR, je
považována za výkon služby.
(3) Časová dotace na výcvik služebního psa se stanovuje v kalendářním týdnu psovodovi
nejméně v rozsahu 5 hodin; pokud to podmínky výkonu služby dovolí, je možno provádět
výcvik služebního psa i při plnění úkolů souvisejících s řešením mimořádné události.
(4) V případě, že je služební pes ustájen po dobu výkonu služby v místě výkonu služby
příslušníka, započítává se do doby výkonu služby příslušníka také čas potřebný k přípravě
krmiva a nezbytné péči o služebního psa.
(5) Výcvik služebního psa mimo dobu pravidelného výkonu služby příslušníka může být
upraven v popisu služební činnosti tohoto příslušníka, která stanoví objem hodin pro výcvik.
Takto prováděný výcvik se po souhlasu služebního funkcionáře započítává do doby výkonu
služby.
Čl. 4
Požadavky na odbornou přípravu a specializaci psovoda,
kategorie praktického použití služebního psa
(1) Minimální rozsah odborné přípravy pro výkon služby psovoda je základní odborná
příprava hasičů z povolání vykonávajících samostatnou službu při zdolávání požárů na místě
zásahu 1).
(2) Požadovaný stupeň minimální vycvičenosti psovoda a služebního psa se nazývá kategorie
praktického použití služebního psa.
1)

§ 40 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
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(3) Kategorie praktického použití služebního psa má platnost dva kalendářní roky. Kategorie
praktického použití služebního psa se stanovuje na základě přezkoušení zkušební komisí, které
předsedá pracovník pověřený řízením kynologie HZS ČR. Zkušební komise prověří stupeň
odborné připravenosti a vycvičenosti psovoda se služebním psem a v případě, že psovod se
služebním psem splní požadovaný stupeň odborné připravenosti a vycvičenosti, mu zadá
kategorii praktického použití služebního psa. Zkušební komise je zpravidla tříčlenná a mohou
do ní být přizváni veterinární či kynologičtí pracovníci dalších odborných útvarů Ministerstva
vnitra, zástupci odborné kynologické komise 2) nebo přímý nadřízený psovoda.
(4) O opětovné zadání kategorie praktického použití služebního psa (přezkoušení) musí psovod
se služebním psem požádat nejméně 3 měsíce před vypršením platnosti dané kategorie
ředitele odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV-generálního
ředitelství HZS ČR.
(5) Výsledky přezkoušení služebního psa se zaznamenávají do evidenční knížky služebního
psa.
(6) Kategorie praktického použití služebního psa jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

S - sutinové vyhledávání
P – plošné vyhledávání,
A – vyhledávání akcelerantů hoření,
C – vyhledávání kadaverů,
L – vyhledávání osob v lavinách,
O – ostraha objektů.

(7) Kategorii praktického použití služebního psa A, C, L a O může zkušební komise zadat na
základě zkoušek nebo certifikátů získaných psovodem a služebním psem u jiných organizací.
(8) Zadání kategorie praktického použití služebního psa S a P se považuje za přezkoušení
podle služebního předpisu 3).
(9) Pro kategorii praktického použití služebního psa S a P nejsou atesty nebo certifikáty
jiných organizací směrodatné. Při přezkoušení služebního psa pro zadání těchto kategorií
se postupuje přiměřeně podle služebního předpisu 4).
(10) Je-li psovod v době, kdy mu má být opětovně zadána kategorie praktického použití
služebního psa S nebo P držitelem kynologického atestu 5) odpovídající specializace, může
mu být na základě jeho žádosti příslušná kategorie praktického použití psa opětovně zadána
bez nutnosti přezkoušení. O nutnosti přezkoušení rozhodne pracovník pověřený řízením
kynologie HZS ČR na základě dosavadních výsledků psovoda a služebního psa.
(11) Při dlouhodobém omezení použitelnosti psovoda nebo služebního psa (tj. nad
60 kalendářních dnů) je MV-generální ředitelství HZS ČR oprávněno kategorii praktického
použití služebního psa dočasně či trvale odebrat, popř. rozhodnout o nutnosti opakovat
prověření stupně odborné připravenosti a vycvičenosti psovoda se služebním psem.

2)
3)
4)
5)

Čl. 4 odst. 2 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2003, kterým se stanoví
kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací.
Čl. 5 odst. 2 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2003, ve znění Pokynu
generálního ředitele HZS ČR č. 19/2008.
Příloha č. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2003.
Čl. 6 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2003.
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Čl. 5
Účtování o služebních psech a evidence služebních psů
(1) O služebních psech se účtuje podle právního předpisu 6).
(2) Skutečnosti o služebních psech, ke kterým nepřísluší hospodařit organizační složce HZS
ČR, se sledují na podrozvahových účtech příslušné organizační složky HZS ČR.
Čl. 6
Kynologická evidence služebních psů
(1) Služební psi jsou evidováni v evidenci podle přidělených evidenčních čísel. Evidenční
číslo se skládá maximálně ze tří písmen charakterizujících příslušnou organizační složku HZS
ČR, kde je služební pes evidován a tří číslic. Evidenční číslo služebního psa přiděluje
zaměstnanec nebo příslušník organizační složky HZS ČR pověřený evidencí služebních psů.
Evidencí služebních psů může být pověřen přímo psovod.
(2) Pro každého služebního psa je vytvořena evidenční složka služebního psa, která
obsahuje:
a)

evidenční knížku služebního psa, kterou vydává odbor integrovaného záchranného
systému a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR,
b) další záznamy vztahující se k výcviku, použití a zdravotnímu stavu služebního psa
(záznamy o zranění služebního psa při výcviku nebo nasazení, záznam o použití
služebního psa, protokoly o zkouškách a atestech, měsíční přehled o využívání
služebního psa pro potřeby HZS ČR apod.),
c) aktuální kopii očkovacího průkazu psa nebo kopii pasu zvířete v zájmovém chovu (PET
pas).
(3) Evidenční knížka služebního psa obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

evidenční číslo služebního psa,
číslo čipu služebního psa,
jméno služebního psa,
pohlaví služebního psa,
plemeno služebního psa, popřípadě údaj, že se jedná o křížence,
datum narození služebního psa, je-li známo,
jméno, příjmení a adresa majitele služebního psa, v případě právnické osoby její název
a sídlo,
h) záznamy o přezkoušení služebního psa,
i) záznamy o účasti služebního psa na soutěžích nebo hodnocených cvičeních a dosažený
výsledek,
j) číslo pasu zvířete v zájmovém chovu (PET pas).
(4) Evidenci služebních psů je možné vést v elektronické podobě.
(5) K zabezpečení přehledu o stavu, vycvičenosti, dislokaci služebních psů a k získávání
podkladů pro zpracovávání statistických hlášení se vede centrální přehled služebních psů
u odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV-generálního ředitelství
HZS ČR.
6)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Vzetí do evidence stavu služebních psů
(1) Do evidence služebních psů může zařadit ředitel nebo velitel organizační složky HZS ČR
služebního psa, k němuž přísluší hospodařit organizační složce HZS ČR a je o něm účtováno
v účetnictví této organizační složky HZS ČR. Tento pes musí být před pořízením (nákup nebo
jiný způsob nabytí) posouzen odbornou komisí, které předsedá pracovník pověřený řízením
kynologie u HZS ČR a veterinárně vyšetřen. Komise je zpravidla tříčlenná a mohou do ní být
přizváni veterinární či kynologičtí pracovníci dalších odborných útvarů Ministerstva vnitra.
(2) Psa, který je ve vlastnictví příslušníka (dále jen „majitel“), může ředitel nebo velitel
organizační složky HZS ČR zařadit do evidence služebních psů na základě smlouvy o užívání
psa 7), jejíž možný vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.
(3) Smlouva o užívání psa se s majitelem uzavírá na dobu určitou, a to maximálně na dobu tří
let. Smlouvu o užívání psa je možné uzavřít po splnění následujících kvalifikačních
požadavků:
a) majitel je pro tohoto psa držitelem kynologického atestu podle služebního předpisu 5 nebo
b) majitel má pro tohoto psa zadánu kategorii praktického použití služebního psa dle čl. 4
tohoto pokynu.
(4) V případě, že v průběhu platnosti smlouvy psovod se služebním psem přestane splňovat
kvalifikační požadavky na psovoda a služebního psa z důvodu neobhájení kynologického
atestu nebo příslušné kategorie praktického použití služebního psa v řádném termínu, lze
smlouvu ponechat v platnosti na dobu maximálně sedmi měsíců od data, kdy neobhájil
kynologický atest nebo kategorii praktického použití služebního psa. Po uplynutí této lhůty
musí být smlouva vypovězena.
(5) Smlouva o užívání psa může být prodloužena, jsou-li výsledky psovoda a služebního psa
během platnosti smlouvy vyhovující a splňují-li požadované kvalifikační požadavky.
Čl. 8
Výživa služebního psa
(1) Výživa služebního psa se zabezpečuje v souladu se zvláštním předpisem 8).
(2) O poskytování jednotlivých dávek krmiva a steliva stanovených tímto jiným právním
předpisem musí být vedena průkazná evidence tak, aby byla možnost účetní kontroly.
Na konci měsíce se provádí měsíční vyúčtování, které je stanoveno ve smlouvě o užívání psa.
Čl. 9
Veterinární péče o služebního psa
(1) Veterinární péče o služebního psa představuje komplex opatření zaměřených na veterinární
prevenci a veterinární péči. Při poskytování veterinární péče se postupuje v souladu s jiným
právním předpisem 9).
7)
8)
9)

§ 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004 o zabezpečování výživy služebních psů a služebních koní.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 58/2006, kterým se upravují podmínky poskytování veterinární péče
v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky.
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(2) Veterinární péče o služebního psa zahrnuje péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména
předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu lidí
před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a ochranu zvířat proti týrání.
(3) Každý psovod je ve smyslu právního předpisu 9) a ostatních předpisů chovatelem zvířete
a je povinen dbát tohoto zákona, a to zejména, pokud se týká tlumení a rozšiřování nákaz
všech druhů zvířat.
(4) Zdravotní prohlídky služebního psa provádí místně příslušný veterinární lékař dle výběru
psovoda.
(5) V rámci veterinární prevence se provádí:
a) dodržování nařízených mimořádných veterinárních opatření,
b) pravidelné udržování služebního psa v imunitě proti určeným nákazám (vzteklina, psinka,
infekční zánět jater, parvoviroza) a jiné druhy očkování,
c) pravidelné vyšetřování služebního psa na cizopasníky a následná dehelmitizace,
d) pravidelná desinfekce, deratizace a desinsekce objektů, ve kterých je služební pes umístěn,
e) zdravotní prohlídky, které se provádějí minimálně jedenkrát ročně a musí o nich být
písemný záznam.
(6) Před pořízením nebo zařazením psa do evidence služebních psů na základě smlouvy
o užívání psa musí být každý pes veterinárně vyšetřen. Na základě veterinárního vyšetření
doporučí veterinární lékař, zda je vhodné psa pořídit (rep. zařadit do evidence služebních
psů), nebo doporučí izolaci 10). Jestliže se během izolace vyskytnou skrytá onemocnění nebo
vady, které zásadně omezují jeho zamýšlenou využitelnost v rámci HZS ČR, pes nesmí být
odkoupen (s majitelem psa nesmí být uzavřena smlouva o užívání psa).
(7) Podmínky a dobu izolace stanoví příslušný veterinární lékař.
(8) Při vyřazení služebního psa z evidence služebních psů na základě ukončení platnosti
smlouvy o užívání psa musí být provedeno výstupní veterinární vyšetření služebního psa.
(9) Náklady na zdravotní prohlídky psa před pořízením nebo před uzavřením smlouvy
o užívání psa a výstupní veterinární vyšetření služebního psa se zabezpečují na náklady
organizační složky HZS ČR.
(10) Služební pes musí mít potvrzení o zdravotním stavu a očkovací průkaz, kde jsou
vyznačena všechna povinná očkování.
(11) Služební pes jako zvíře v zájmovém chovu musí být odpovídajícím způsobem označen
a vybaven pasem zvířete v zájmovém chovu (PET pas) 11).
(12) Léčebnou péči o služebního psa, který je v majetku psovoda, zajišťuje psovod
u veterinárního lékaře v místě bydliště.
(13) Veterinární péče o služebního psa v rozsahu přílohy č. 2 tohoto pokynu se zabezpečuje
na náklady organizační složky HZS ČR u místně příslušného veterinárního lékaře dle výběru
psovoda.

10)
11)

§ 3 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich
neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění vyhlášky č. 342/2012 Sb.
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Čl. 10
Osobní ochranné pracovní pomůcky psovoda
a materiálně technické zabezpečení služebního psa
(1) Rozsah vybavení psovoda osobními ochrannými pracovními pomůckami a materiálně
technické zabezpečení služebního psa je stanoveno v příloze č. 3 tohoto pokynu.
(2) Za vybavení poskytnuté podle předchozího odstavce se považují i prostředky, které byly
psovodovi již poskytnuty pro výkon jiných úkolů (např. v režimu výkonu služby příslušníka
HZS kraje - přilba pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, nůž, zásahová obuv, pracovní
stejnokroj II apod.).
(3) Organizační složka HZS ČR, kde je zařazen psovod, vytváří přiměřené podmínky pro
ustájení služebního psa po dobu výkonu služby psovoda.
Čl. 11
Povolání psovoda do služby přesčas (služební pohotovost)
(1) Žádost o aktivaci (povolání) psovoda pro nasazení v rámci záchranných prací provádí
místně příslušné krajské operační a informační středisko HZS kraje (dále jen „KOPIS HZS
kraje“), kde došlo k mimořádné události nebo operační a informační středisko MVgenerálního ředitelství HZS ČR v souladu s aktuálním seznamem držitelů atestů MVgenerálního ředitelství HZS ČR u KOPIS HZS kraje (resp. prostřednictvím koordinátora
Záchranného útvaru HZS ČR), kde je psovod zařazen do výkonu služby.
(2) Vyžadovaný psovod dostává základní informace o mimořádné události (místo, rozsah,
charakter a druh mimořádné události apod.) a sděluje operačnímu důstojníkovi KOPIS HZS
kraje (resp. koordinátorovi Záchranného útvaru HZS ČR), zda je i se služebním psem schopen
nasazení. Dále se dohodnou na druhu a způsobu přepravy na místo mimořádné události
a orientační době výjezdu psovoda k mimořádné události.
(3) Psovod je na základě vyžádání podle odstavce 2 uveden do stavu služební pohotovosti
a připraven na výkon služby přesčas.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
(1) Psovod je po vzájemné dohodě s organizační složkou HZS ČR a MV-generálním
ředitelstvím HZS ČR zařazen na seznam kynologů předurčených pro zapojení do mezinárodních
záchranných operací.
(2) Výdaje na služebního psa podle čl. 8 až 10 tohoto pokynu lze poskytovat nejdříve v den
zařazení psa do evidence služebních psů. Ředitel nebo velitel příslušné organizační složky
HZS ČR rozhodne o rozsahu zabezpečení podmínek pro psovoda a služebního psa podle čl. 3
a čl. 10 v případě, že služební pes je ve výcviku a dosud nemá zadánu kategorii praktického
použití služebního psa nebo splněn kynologický atest 5).
(3) Ustanovení tohoto pokynu se přiměřeně použijí i pro občanské zaměstnance organizační
složky HZS ČR nebo externí zaměstnance, kteří mají s HZS ČR uzavřenu dohodu o pracovní
činnosti s předmětem činnosti záchranářská kynologie;
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II. u k l á d á m
1.

ředitelům HZS krajů a veliteli Záchranného útvaru HZS ČR
a) při zřizování a provozování služební kynologie postupovat v souladu s tímto
pokynem,
b) do 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto pokynu přepracovat smlouvy
o užívání psa uzavřené dle Pokynu generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru ČR č. 1/2006 v souladu s tímto pokynem,

2.

řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR
k zabezpečení přehledu o stavu, vycvičenosti a dislokaci služebních psů
a k získávání podkladů pro zpracovávání statistických hlášení vést centrální
přehled služebních psů u HZS ČR a organizovat přezkoušení zkušební komisí
dle tohoto pokynu.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012. Pokyn generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru ČR č. 1/2006 se zrušuje.
Čj. MV-14701-3/PO-IZS-2012
Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
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P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 41/2012

VZOR SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ PSA
Česká republika – Hasičský záchranný sbor ……………. kraje
se sídlem:
……………………………………………………
zastoupená:
……………………………………………………
…………………………………………………….
IČ:
…………..
bankovní spojení:
……………………………………………………
……………………………………………………
- na straně jedné (dále jen „HZS …“)
a
(jméno, příjmení)….………………………………………………………….
bytem:
……………………………………………………………..
datum narození:
……………..
OEČ:
……………..
Tel:
……………..
e-mail:
……………………………….
- na straně druhé (dále jen „psovod“)
uzavírají
podle občanského zákoníku tuto
smlouvu o užívání psa k výkonu služebních povinností
(dále jen „smlouva“):
I.
Úvodní ustanovení
1. Psovod je vlastníkem psa:
plemeno:
…………………..
jméno:
…………………..
chovatelská stanice:
…………………..
narozen:
…………………..
ev. číslo:
……….
tet. číslo / číslo čipu :
…………/………………………
složené zkoušky:
………………………………….
číslo pasu:
………………………………….
pořizovací cena (popřípadě reprodukční pořizovací cena): ................ Kč, tj. slovy:
(tato cena bude každoročně při obnově smlouvy aktualizována)
- dále jen „pes“

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 41/2012

Strana

10

2. Psovod je příslušníkem HZS ČR rozhodnutím služebního funkcionáře ze dne …………..
č.j. ………………., které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a je
ustanoven do funkce ……., přičemž k výkonu služebních povinností při mimořádných
událostech používá psa v domácím ustájení specifikované v odstavci 1 tohoto článku jako
služebního psa ve smyslu Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 41/2012 (dále jen
„pokyn 41/2012“) za dále dohodnutých podmínek.
3. Psovod dokládá na základě potvrzení o veterinární prohlídce psa od ošetřujícího
veterináře, které není starší jednoho měsíce, že pes je zdráv, je veterinárně vyšetřen, nemá
žádné vrozené, dědičné či získané vady, které by bránily jeho využitelnosti jako psa
služebního s výcvikem pro záchranné práce. Veterinární potvrzení tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy a je její nedílnou součástí.
4. Dále psovod prohlašuje, že pes splnil kategorii praktického použití služebního psa /
kynologický atest podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra
č. 48/2003, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn 48/2003“), jehož fotokopie
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
II.
Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy bude psovod využívat psa k plnění služebních povinností pro
HZS ČR za účelem výcviku, odborné přípravy a provádění záchranných a likvidačních prací
při vyhledávání osob, a to v souladu s pokynem 41/2012 a pokynem 48/2003.
Pes specifikovaný v čl. I odst. 1 se na základě této smlouvy zařazuje do evidence
služebních psů v souladu s pokynem 41/2012.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Psovod je povinen na vlastní náklady uzavřít před nabytím účinnosti této smlouvy
pojistnou smlouvu pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa s odpovídajícím
pojistným plněním pro případ zranění či onemocnění psa, k němuž dojde při nebo
v souvislosti s výkonem služby (tj. zejména při výcviku, nařízeném cvičení nebo zásahu
psa, apod.). Dále je psovod povinen na vlastní náklady uzavřít před nabytím účinnosti této
smlouvy pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem,
ke které dojde při výkonu služby nebo v souvislosti s výkonem služby. Psovod je povinen
nejpozději při podpisu této smlouvy doložit kopii platně uzavřené pojistné smlouvy
ke shora uvedeným pojištěním včetně dokladu o zaplacení příslušného pojistného. Psovod
je povinen mít uvedené pojištění uzavřené po celou dobu platnosti této smlouvy.
V případě, že psovod v průběhu platnosti této smlouvy pojistnou smlouvu ukončí nebo
z jiného důvodu pozbude platnosti, bere na vědomí, že HZS …… náklady spojené
s léčbou či zraněním služebního psa nebo náhradu škody vyplývající z odpovědnosti
za služebního psa psovodovi neuhradí.
2. Psovod je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z jeho funkce, zejména spojené
s výcvikem a trvalou připraveností služebního psa, prohlubováním odborných znalostí
v oblasti kynologie a odborných znalostí pro výkon služby psovoda, veterinární
a léčebnou péčí o služebního psa v rozsahu stanoveném pokynem 41/2012.
3. Smluvní strany se dohodly na individuálním ustájení služebního psa na adrese …………...
Psovod se zavazuje ve lhůtě do …. minut od vyhlášení poplachu služebního psa na shora
uvedené adrese vyzvednout a v předepsané výstroji včetně osobních ochranných pomůcek
a materiálního vybavení potřebného k výkonu služby vyjet na místo zásahu.
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4. Smluvní strany se dohodly na ustájení služebního psa během výkonu služby v místě
výkonu služby psovoda.
5. Psovod je s ohledem na individuální ustájení služebního psa v místě bydliště povinen
zabezpečit výživu služebního psa v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 25/2004
o zabezpečování výživy služebních psů a služebních koní.
6. Psovod je povinen vést měsíční přehled o využívání služebního psa pro potřeby HZS ČR.
7. Psovod je povinen neprodleně informovat HZS …… o všech změnách týkajících
se služebního psa používaného při výkonu služby.
8. Psovod odpovídá za škody vzniklé v důsledku řádného neplnění předmětu smlouvy nebo
jiných povinností z této smlouvy vyplývajících dle příslušných obecných ustanovení
občanského zákoníku.
9. HZS …… vytváří organizační podmínky pro výcvik a ustájení služebního psa po dobu
výkonu služby psovoda a poskytuje psovodovi osobní ochranné pracovní pomůcky
a materiální vybavení v rozsahu přílohy č. 3 této smlouvy.
10. V případě, že dojde ke zranění, onemocnění či úhynu služebního psa při výkonu služby
nebo v přímé souvislosti s ním (tj. při výcviku či zásahu), nebo ke škodě způsobené
služebním psem, je psovod povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit nadřízenému
služebnímu funkcionáři a současně příslušné pojišťovně jako pojistnou událost.
11. HZS …… se zavazuje uhradit psovodovi náklady na veterinární péči (s výjimkou nákladů
na kosmetické úpravy psa), a to v rozsahu rozdílu výše skutečných nákladů vzniklých
v souvislosti s výkonem služby a výší nákladů neuhrazených pojistným plněním
na základě pojistné události (tj. v rozsahu spoluúčasti na pojistném plnění podle platné
pojistné smlouvy, případně v rozsahu oprávněných nákladů neuhrazených pojišťovnou,
nekrytých platnou pojistnou smlouvou, ale prokazatelně vzniklých při výkonu služby
nebo v souvislosti s ní).
12. V případě úhynu nebo nařízeného utracení služebního psa se HZS …… zavazuje
psovodovi uhradit skutečně vzniklé náklady na veterinární zajištění a finanční náhradu
stanovenou oceněním psa podle znaleckého posudku/reprodukční pořizovací ceny. Tyto
náklady je psovod povinen vyúčtovat a neprodleně po jejich vzniku spolu s písemnou
žádostí předložit HZS ……….
13. HZS …… poskytne psovodovi po dobu trvání této smlouvy náhradu výdajů za očkovací
program služebního psa a povinné odčervení stanovené v rozsahu přílohy č. 4 této
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
14. HZS …… zajistí psovodovi po dobu trvání této smlouvy očkovací program psovoda dle
přílohy č. 5 této smlouvy popř. poskytne náhradu výdajů za absolvování výše uvedeného
očkovacího programu.
IV.
Výdaje na služebního psa
1. peněžní náhrady na výživu a ustájení
HZS …… hradí psovodovi tyto výdaje na služebního psa stanovené nařízením Ministerstva
vnitra č. 25/2004:
a) náhrada za krmné dávky……………………………………...…… Kč/denně
b) náhrada za přídavek krmiva při individuálním ustájení .................. Kč/denně
c) stelivo .............................................................................................. Kč/měsíčně
d) zateplení kotce od 1. října do 30. dubna kalendářního roku ...........Kč/ročně.
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2. náhrada pojistného za pojištění psa
HZS …… uhradí psovodovi pojistné za pojištění psa podle platných pojistných smluv, a to na
základě předloženého originálu daňového dokladu o řádné úhradě pojistného.
3. platební podmínky
Výdaje na služebního psa se poskytují nejdřív v den zařazení psa do evidence služebních psů.
Peněžní náhrady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) budou psovodovi vypláceny vždy
1x měsíčně bezhotovostním převodem zpětně, vždy nejpozději do 15. dne následujícího
měsíce. Peněžní náhrada za zateplení kotce podle odstavce 1 písm. d) bude psovodovi
vyplacena do 15. září každého roku bezhotovostním převodem.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou …… rok / roky.
2. Smlouva může být na základě dohody obou smluvních stran prodloužena písemným
dodatkem za podmínek, že služební pes i nadále splňuje požadované kvalifikační
předpoklady a jsou-li výsledky psovoda a služebního psa během platnosti smlouvy
vyhovující. V případě prodloužení smlouvy se také přihlíží k věku služebního psa.
3. Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo
jednostrannou písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Důvodem výpovědi je zejména:
a) skončení služebního poměru,
b) je-li psovod převeden (převelen) na jiné služební místo, které neumožňuje plnění
povinností psovoda,
c) nesplňuje-li služební pes nebo jeho psovod požadované kvalifikační požadavky déle jak
7 měsíců,
d) dojde-li u služebního psa k trvalé ztrátě nebo poklesu fyzické kondice nutné pro výkon
služebních povinností podle této smlouvy,
e) neplní-li psovod své povinnosti vyplývající ze smlouvy,
f) na žádost psovoda v případě, že HZS …… neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy,
g) dojde-li k úhynu služebního psa.
5. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných
číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - kopie rozhodnutí o služebním poměru psovoda
Příloha č. 2 - potvrzení veterináře podle čl. I odst. 3 této smlouvy
Příloha č. 3 - kopie protokolu o splnění kategorie praktického použití služebního psa /
průkazu držitele kynologického atestu
Příloha č. 4 - osobní ochranné pracovní pomůcky a materiální vybavení psovoda
Příloha č. 5 - rozpis veterinární péče – očkovací program služebního psa a povinné odčervení
Příloha č. 6 - rozpis zdravotnické péče – očkovací program psovoda.
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6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží
HZS …… a jeden stejnopis obdrží psovod.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od ………
V ……… dne …………………
Č.j. …………………………….

____________________________
psovod

____________________________
ředitel HZS ……… kraje
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 41/2012

Seznam úkonů základního ošetření služebního psa
1) Vakcinace
DRUH
Vzteklina
Psinka
Parvoviróza
Hepatitida
Laryngitida
Leptospiróza
Psincový kašel
Tetanus
Borelióza

POZNÁMKA (četnost)
min. 1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
podle nákazové situace
1x za 2 roky
doporučeno

Vakcinace se provádí samostatně nebo v kombinaci. Před každým očkováním se provádí
veterinární prohlídka psa. Vakcinaci provádí místně příslušný veterinární lékař dle výběru
psovoda.
2) Povinné odčervení

střevní paraziti (pilulky dle váhy psa)
ektoparazitika (1 ks obojek, spoty)

2 x ročně
2 x ročně

Ošetření poranění způsobené při výcviku nebo při výkonu služby
První pomoc poskytuje psovod.
První odbornou pomoc nebo další odbornou pomoc při nebezpečí z prodlení poskytuje nejbližší
veterinární lékař.
Další pomoc poskytuje místně příslušný veterinární lékař dle výběru psovoda.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 41/2012

Strana

15

P ř í l o h a č. 3
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 41/2012
Vybavení psovoda
Pol.
číslo

Název materiálu

ks/pár

Upřesnění – poznámky

Vybavení psovoda
1.

zásahový oděv

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zásahová obuv
pracovní rukavice
chirurgické rukavice
ochranná přilba
čelová svítilna + náhradní zdroje
brýle s čirým sklem
respirátor
batoh
ledvinka

1
1
3
1
1
1
2
1

11.

osobní lékárnička

1

12.
13.
14.
15.
16.
17.

pracovní stejnokroj II
nůž
píšťalka
lavinová šňůra 20 m
svetr – fleecová bunda
kukla – nomexová

1
1
1
1
1
1

18.

lezecké minimum

1

např. ZÁCHRANÁŘ II s nápisem na suchý zip „KYNOLOG
HZS ČR“ zaměnitelným s nápisem „CZECH REPUBLIC“
minimálně kotníková nebo vyšší s Gore-tex membránou
nesterilní
lezecká, např. PETZL ECRIN ST.
např. PETZL DUO s kombinaci žárovka-led diody
ochrana zraku proti prachu
s výdechovým ventilem
na veškeré věci psovoda
na drobné věci do terénu
např. MOTO-lékárnička (vybavená obvazem, dezinfekcí,
škrtidlem, rychloobvazem a rouškou pro dýchání z úst do úst)

s pevnou čepelí a pouzdrem
kovová
REEP šňůra průměr 6-7 mm
pro chladnější období
pro chladnější období
zachycovací postroj, karabina se zámkem a pojistkou - 2 ks +
1 ocelová, slaňovací prostředek, smyčky k lanovým svěrám 1 souprava, lanová smyčka (1-2 m), textilní smyčky - min. 2 ks

Vybavení pro psa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

přepravní bedna na psa
vodítko + obojek na psa
stopovací vodítko
láhev na vodu pro psa
miska pro psa
náhubek pro psa
návleky /botičky/ pro psa
slaňovací postroj pro psa
karabina se zámkem a pojistkou
čistící prostředky pro psa
krmení pro psa

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1 sada
1 den

schválená pro leteckou přepravu dle IATA

pro případ zranění apod.
kartáč + hřeben
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Rozšířené vybavení psovoda
předurčeného pro zapojení do mezinárodních záchranných operací
Pol.
číslo

Název materiálu

ks/pár

Upřesnění – poznámky

Vybavení psovoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

brýle sluneční s UV filtrem
termoizolační folie
náhradní zásahová obuv
termoska na tekutiny
nepromokavý obal na doklady
chemické světlo
zahřívací chemické polštářky
spodní termoprádlo
jídelní nádobí
spací pytel
karimatka
stan – kopule

1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

ochrana zraku proti slunci

1

nepromokavý
na 10 dní + 5 kg rezerva

nerezová
bílé na 12 hodin
pro chladnější období
pro chladnější období
doporučen nerez /ešus, hrnek, příbor/
komfort -5 až -8 °C
pro 2-3 osoby (člověk + pes)

Vybavení pro psa
1.
2.

obal na bednu na psa
krmení pro psa
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