
Návrh zákona  

č.        /2020 Sb., 

o některých právech osob se zdravotním postižením,  

které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje v návaznosti na Listinu základních práv a svobod, mezinárodní 

smlouvy, které jsou součástí právního řádu,11) a předpisy práva na rovné zacházení22) některá 

práva osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které ke zmírnění dopadů nepříznivého 

zdravotního stavu využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. 

 

§ 2 

Pes se speciálním výcvikem 

(1) Psem se speciálním výcvikem se rozumí pes, který byl vycvičen odborně způsobilou 

osobou k tomu, aby pomáhal překonávat překážky osobě, která je v důsledku svého dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu omezena ve schopnosti vykonávat každodenní aktivity (dále jen 

„osoba s nepříznivým zdravotním stavem“), a úspěšně složil zkoušku potvrzující nabytí 

odpovídajících dovedností. 

(2) Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí, asistenční nebo signální pes. 

(3) Vodicí pes zajišťuje osobě s nepříznivým zdravotním stavem, která má zrakové 

postižení, pomoc při každodenních činnostech, zejména při samostatném pohybu a bezpečném 

zvládnutí překážek v prostoru. 

(4) Asistenční pes zajišťuje osobě s nepříznivým zdravotním stavem pomoc při 

každodenních činnostech, zejména při přinášení určených předmětů, převlékání oblečení, 

polohování, otevírání a zavírání dveří, přivolání nezbytné pomoci v případě nebezpečí nebo cílené 

vyhledávání předmětů v neznámém prostoru. 

(5) Signální pes pomáhá osobě s nepříznivým zdravotním stavem, která má sluchové 

postižení, rozlišovat zvukové signály, kterými jsou zejména signalizace u dveří, telefon, pláč dítěte, 

lidské hlasy, budík, upozornění na nebezpečí a volání jména osoby se sluchovým postižením, nebo 

která má záchvatovitý stav s opakujícími se ztrátami vědomí, a to zejména při přivolání pomoci. 

 (6) Pes se speciálním výcvikem nemusí mít náhubek a nemusí být držen na vodítku.  

 

 

§ 3 

Schopnost ovládat a využívat psa se speciálním výcvikem 

                                                           
11) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením. 
22) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Osoba s nepříznivým zdravotním stavem, která má k překonání omezení uvedeného 

v § 2 odst. 1 využívat doprovodu psa se speciálním výcvikem, musí být s ohledem na svůj 

věk, zdravotní stav a schopnosti schopna psa se speciálním výcvikem ovládat a využívat 

bezpečným způsobem. 

 

§ 4 

Osoba odborně způsobilá ke speciálnímu výcviku psa 

Osobou odborně způsobilou ke speciálnímu výcviku psa je fyzická nebo právnická 

osoba, která má speciální výcvik psů v předmětu činnosti a je řádným členem mezinárodní 

organizace sdružující výcvikové subjekty Assistance Dogs International (ADI) nebo 

International Guide Dog Federation (IGDF).  

 

§ 5 

Právo na vstup do veřejně přístupných prostor  

a do prostředků veřejné dopravy 

(1) Osoba s nepříznivým zdravotním stavem využívající doprovodu psa se speciálním 

výcvikem má právo s tímto psem vstupovat do veřejně přístupných prostor a prostředků veřejné 

dopravy, pokud by při realizaci tohoto práva nedošlo k porušení práv jiných osob nebo není-li 

jiným právním předpisem stanoveno jinak. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem v doprovodu 

psa se speciálním výcvikem nesmí být vyloučena z veřejné přepravy z toho důvodu, že je 

doprovázena psem se speciálním výcvikem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

(2) Veřejně přístupnými prostory se rozumí veřejně přístupné budovy, veřejná prostranství 

a další veřejně přístupná místa. Prostředky veřejné dopravy se rozumí prostředky železniční, 

silniční, letecké i vodní přepravy i ostatní prostředky veřejné dopravy. 

(3) Umožnění vstupu ani využívání služeb nesmí být podmíněno úhradou zvláštního 

poplatku za psa se speciálním výcvikem.  

(4) Práv ve smyslu ustanovení odstavců 1 až 4 mohou využívat i osoby provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu osob s nepříznivým zdravotním stavem.  

(5) Provozovatelé zařízení, jakož i další osoby, které mají v souladu s právními předpisy 

možnost vyloučit přístup zvířat do veřejně přístupných prostor a prostředků veřejné dopravy, jsou 

oprávněny požadovat prokázání, že se jedná o psa se speciálním výcvikem nebo o psa ve 

speciálním výcviku. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem nebo osoba provádějící speciální 

výcvik psa je povinna na požádání předložit průkaz psa se speciálním výcvikem a známku psa se 

speciálním výcvikem; v případě psa ve výcviku doklad prokazující tuto skutečnost. 
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§ 6 

Průkaz psa se speciálním výcvikem a 

známka psa se speciálním výcvikem 

(1) Průkaz psa se speciálním výcvikem a známku psa se speciálním výcvikem 

vydává osoba odborně způsobilá ke speciálnímu výcviku psa. Vzor a způsob provedení 

průkazu psa se speciálním výcvikem a známky psa se speciálním výcvikem stanoví 

vyhláškou Ministerstvo zemědělství. Průkaz psa se speciálním výcvikem je veřejnou 

listinou. 

 

(2) Průkaz psa se speciálním výcvikem obsahuje, a to jak v českém, tak i 

v anglickém jazyce 

a) údaje o psovi v rozsahu jméno, plemeno, barva psa, datum narození, číslo čipu, 

b) údaje o držiteli psa nebo jeho zákonném zástupci v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého 

pobytu, 

c) fotografii držitele psa se psem, 

d) údaje o odborně způsobilé osobě, která psa vycvičila, v rozsahu jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno nebo název, sídlo, identifikační číslo 

a právní forma právnické osoby,  

e) údaj o tom, že osoba, která psa vycvičila, je řádným členem mezinárodní organizace sdružující 

výcvikové subjekty Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog 

Federation (IGDF),  

f) datum vykonané zkoušky psa, 

g) datum vystavení průkazu, 

h) číslo průkazu; číslo průkazu je shodné s číslem, pod kterým je pes evidován u odborně 

způsobilé osoby. 

(3) Známka psa se speciálním výcvikem obsahuje  

a) označení, že jde o psa se speciálním výcvikem v českém nebo anglickém jazyce, 

b) jméno psa, 

c) telefonní číslo držitele psa v mezinárodním formátu. 

(4) Osoba odborně způsobilá k výcviku psa je povinna vést evidenci vydaných průkazů psa 

se speciálním výcvikem. 

 

§ 7 

Povinnosti dalších osob 

Každý, kdo nalezne průkaz psa se speciálním výcvikem nebo známku psa se speciálním 

výcvikem, je povinen je odevzdat Policii České republiky. 

 

§ 8 

Přechodná ustanovení 

1. V období od 1. července 2021 do 30. června 2023 se za osobu odborně způsobilou 

ke speciálnímu výcviku psa považuje i fyzická nebo právnická osoba, která má speciální 

výcvik psů v předmětu činnosti a požádala o řádné členství v mezinárodní organizaci 

sdružující výcvikové subjekty Assistance Dogs International (ADI) nebo International 

Guide Dog Federation (IGDF).  
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2. V období od 1. července 2021 do 30. června 2023 se za psa se speciálním výcvikem 

považuje i pes, který byl přede dnem 1. července 2021 vycvičen k účelu uvedenému v § 2 

odst. 1 fyzickou nebo právnickou osobou, která má speciální výcvik psů v předmětu 

činnosti a nejpozději do 30. června 2021 požádala o řádné členství v mezinárodní 

organizaci sdružující výcvikové subjekty Assistance Dogs International (ADI) nebo 

International Guide Dog Federation (IGDF). 

3. Do doby vydání průkazu psa se speciálním výcvikem podle § 6 vydá subjekt uvedený 

v bodu 1 nebo 2 dočasný průkaz psa se speciálním výcvikem. Tento průkaz je obsahově 

shodný s průkazem podle § 6 s výjimkou uvedení údaje o platnosti průkazu a údaje o 

členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové subjekty Assistance Dogs 

International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF). Doba platnosti 

dočasného průkazu psa se speciálním výcvikem nemůže být delší než do 30. června 2023. 

Vzor a způsob provedení dočasného průkazu psa se speciálním výcvikem stanoví 

vyhláškou Ministerstvo zemědělství. Dočasný průkaz psa se speciálním výcvikem je 

veřejnou listinou. 

 

§ 9 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=177816)




