
Program kastrace koček a kocourů ve městě Kroměříž  

 

 

1. Cílem programu je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti a 

motivovat je poskytnutím finančního příspěvku ke kastracím jimi 

chovaných zvířat, aby se omezil nárůst opuštěných koťat a toulavých koček 

na území města. Dalším cílem je utlumení populace toulavých koček, 

žijících v městské aglomeraci.  

 

2. Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček a kocourů ve vlastnictví 

a péči občanů s místem trvalého pobytu na území města Kroměříž a na 

zákroky na toulavých kočkách, odchycených na území města Kroměříže. 

 

 

A) Pravidla pro poskytování příspěvku na kastrace koček chovaných 

v domácnosti  

 

- žadatel o poskytnutí příspěvku musí mít trvalé bydliště na území města 

Kroměříže 

- žádost bude podána na formuláři, který je přílohou tohoto Programu 

- povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vydaného veterinárním 

lékařem za provedený výkon 

- žádost bude uplatněna na odboru životního prostředí Městského úřadu 

Kroměříž; pověřený pracovník tohoto odboru uzavře se žadatelem darovací 

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku do 15 dnů ode dne podání 

žádosti 

- finanční příspěvek bude vyplacen bezhotovostním převodem na účet 

žadatele 

- žadatel může žádat příspěvek pouze 1x ročně na jeden veterinární zákrok, 

a to pouze za zákrok provedený v příslušném kalendářním roce 

- žádost lze podat do 3 měsíců od provedení zákroku  

- výše poskytovaného příspěvku je pro rok 2020 stanovena na 600,- Kč na 

kastraci kočky a 300,- na kastraci kocoura 

- příspěvek v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vyčerpání 

objemu finančních prostředků, určených pro zajištění programu, 

nerozhodne-li Rada města Kroměříže jinak 

- pro rok 2020 je vyčleněna v rozpočtu města částka 30.000,- Kč 
 

 

 

 

 

 



B) Pravidla pro kastrace toulavých koček 

 

- občan města Kroměříže, který odchytí toulavou kočku na území města, 

může prostřednictvím města zajistit její kastraci. Garantem správného 

provedení odchytu je odborně způsobilá osoba podle veterinárního zákona 

(pan Jaroslav Kolařík, útulek Čápka nebo proškolený strážník MP 

Kroměříž) 

- s občanem je na odboru životního prostředí sepsán záznam, kde bude 

uvedena lokalita, v níž byla kočka odchycena a kde občan potvrdí, že se 

jedná o kočku, která nemá majitele 

- občan obdrží od příslušného pracovníka objednávku na kastraci, 

vystavenou na smluvního veterinárního lékaře 

- veterinární lékař, který kastraci provede, kočku trvale označí ustřižením 

špičky pravého ucha a pořídí fotodokumentaci, kterou následně zašle na 

odbor životního prostředí spolu s údaji o občanovi, který kočku ke kastraci 

přinesl 

- občan (nebo veterinární lékař - dle upřesnění v objednávce) zajistí 

následnou nezbytnou péči o kastrovaného jedince a následné vypuštění do 

místa, kde kočku odchytil 

- cena za kastraci provedenou příslušným veterinářem je stanovena 400,- Kč 

za kocoura a 600,- Kč za kočku 

- částka bude proplacena na základě faktury, zaslané veterinárním lékařem 

po provedení zákroku  

- příspěvek v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vyčerpání 

objemu finančních prostředků, určených pro zajištění programu, 

nerozhodne-li Rada města Kroměříže jinak 

- pro rok 2020 je vyčleněna v rozpočtu města částka 20.000,- Kč 

 

 

 

Tento program nabývá účinnosti dne 1. 5. 2015. 

 

 

 

 

 


