
 

  

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

 

Podmínky pro přítomnost asistenčního psa v nemocnici: 
 
 pes musí být zdravý, čistý, čistotný, poslušný, tj. nesmí být agresivní a nesmí ohrožovat 

okolí (tj. personál nebo ostatní pacienty). Rovněž nesmí štěkáním rušit zaměstnance při 
práci a pacienty při naplňování léčebného režimu či při spánku. 

 pes musí mít: 

o řádné označení asistenčního psa 
o postroj (kožený nebo „cestovní“, vyrobený z popruhů), který slouží k vedení psa 

člověkem 
o na postroji by měl být název „Asistenční pes“ („Vodicí pes“) 
o „Průkaz držitele asistenčního psa“, na kterém je uvedena identifikace psa, o jaký 

druh asistenčního psa se jedná a vydavatel průkazu/škola, která psa připravila 
o na krku identifikační známku 

 asistenční pes bohužel nemá právní výjimku z povinnosti nošení náhubku v místech a 
situacích, kde to právní předpis vyžaduje. Znamená to, že v případě pohybu asistenčního 
psa po chodbě nebo v ostatních „veřejných“ prostorách MNO je nutné, aby psovi byl 
náhubek nasazen. 

 pes bez náhubku může být pouze tehdy, je-li na pokoji spolu s nevidomým pacientem a 
to především proto, že v případě potřeby musí pes podat nevidomému věc, která mu 
upadne. Pes však NIKDY NESMÍ OHROŽOVAT personál nebo ostatní pacienty. 

 pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení 

 pacient musí být schopen se o psa řádně postarat, obstarává hlavně krmení a venčení, 
veškeré potřeby si pacient zajišťuje sám (misky, krmení, sáčky na exkrementy) 

 předem musí být zajištěno (za plnění odpovídá osoba, která doprovod požaduje): 

o kdo bude psa venčit (jak často, v kolik hodin) 
o kdo bude psa krmit (kdy, jak často) 
o misky na vodu a potravu musí být čisté (kdo bude misky mýt, kde, kdy) 
o v případě, že dojde ke znečištění psa (například v průběhu venčení, když venku 

bude pršet, bláto, sníh atp.) – kdo bude psa mýt a kde 
 není-li pacient schopen se sám o psa postarat, zajistí si pacient péči o psa osobou 

blízkou, kontakt na ni je pacient povinen předat zdravotnickému pracovníkovi. 
V případě, že pacient nemá nikoho, kdo by se o psa mohl postarat, kontaktuje se škola, 
která psa připravila. Ta má povinnost se o psa postarat, pokud je majitel psa 
hospitalizován. 

 není-li možné zajistit ve výjimečných případech přítomnost osoby blízké, zajistí po dobu 
nezbytně nutnou venčení psa nemocnice – pracovník ostrahy 

 k venčení psa je určená zadní část parku nemocnice, za budovou D1 

 zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psy pečovat 

 nemůže-li mít pacient svého asistenčního psa u sebe, jsou povoleny návštěvy dočasného 
opatrovníka psa i se psem 

 pacient je povinen, na požádání zdravotnického personálu, se prokázat platným 
očkovacím průkazem s proočkováním psa proti vzteklině a také potvrzením o zaplacení 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem 

 při nedodržení odsouhlasených podmínek může poskytovatel odmítnout další setrvání 
asistenčního psa na oddělení 

 pacient musí být seznámen s podmínkami pro přítomnost asistenčního psa v MNO 
prostřednictvím informovaného souhlasu „Přítomnost asistenčního psa“ a svým 
podpisem musí potvrdit, že s nimi souhlasí 


