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Co se to děje kolem útulku v Mělníku?
Na začátku ledna to byl přesně rok, kdy mělo 
sdružení  Dogpoint  (od  nového  roku  o.p.s.)
přebírat do své správy psí útulek v Mělníku 
(na podzim roku 2012 a poté i znovu na jaře 
2013  vyhrálo  výběrové  řízení,  vyhlášené 
městem coby majitelem útulku). Dodnes se 

tak ale nestalo a útulek stále vede Mělnické 
sdružení ochránců zvířat, které v řízení neu-
spělo a odvolalo se (od té doby už několikrát 
proti  všem  rozhodnutím  úřadů).  Na  inter-
netu  se  objevily  nejrůznější,  více  či  méně 
ostré  a  nabroušené,  zprávy  –  tu  z  jedné, 

tu z druhé strany. Rozhodli  jsme se situaci 
zmapovat a zjistit, jak se věci mají. Oslovili 
jsme proto všechny tři zainteresované strany 
– stávajícího provozovatele, nového nájemce 
a majitele útulku. Předkládáme vám  jejich 
odpovědi zcela bez našeho komentáře.

Vlastník útulku:
Město Mělník, odpovídal 
starosta MVDr. Ctirad Mikeš
Jak pokračuje kauza „Mělnický útulek“ 
a blíží se už její konečné vyřešení? 

Město Mělník obdrželo 7. 11. 2013 výsledky 
šetření podnětu podaného na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚHOS) na postup města 
Mělníka při zadávání zjednodušeného podli-
mitního řízení. Antimonopolní úřad neshledal 
důvody k zahájení správního řízení z moci 
úřední. Navrhovatelem podnětu byl stávající 
provozovatel Mělnické sdružení ochránců 
zvířat. S jeho zástupci bylo dohodnuto, že nej-
později do 2. 1. 2014 předají útulek majiteli 
zařízení, tedy městu Mělníku. Do současné 
doby k tomu nedošlo, proto město Mělník 
musí využít institutu žaloby na soudní vystě-
hování. Tento podnět v současné době leží 
na Okresním soudu v Mělníku.

Kdy bude moci Dogpoint útulek převzít? 
Čekáme na rozhodnutí soudu o soudním 

vystěhování. Je paradoxní, že Dogpoint už 
dvakrát vyhrál výběrové řízení – město Měl-
ník původně řešilo provozování útulku nájem-
ním vztahem, kdy Dogpoint předložil nejlepší 
nabídku. Posléze, na doporučení právníků, 
bylo toto výběrové řízení zrušeno a vypsáno 
nové výběrové řízení v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách. V souladu s výsledky 
výběrového řízení čeká Dogpoint na převzetí 
útulku od 30. června roku 2013.

Proč podle vás stávající správci nechtějí 
útulek vlastně opustit? 

Mělnické sdružení ochránců zvířat oficiálně 
nesdělilo městu důvody svého protiprávního 
jednání a mně jako starostovi města o nich 
nepřísluší spekulovat, přesto mě jich napadá 
celá řada. 

Při prvním i druhém výběrovém řízení 
byla cenová nabídka Dogpointu pro město 
mnohem výhodnější. Bohužel do současnosti 
město nemůže lepší ceny využít a musí stále 
platit relativně vysokou cenu za provozování 
útulku Mělnickému sdružení ochránců zví-
řat. Ve smlouvě, kterou má město Mělník již 
s Dogpointem podepsanou, je částka, určená 
jako příspěvek města na provozování útulku, 
o více než 10 tisíc měsíčně nižší oproti pří-
spěvku současnému provozovateli. 

Město od samého počátku této nešťastné 
kauzy jednoznačně upřednostňuje zájem 
zvířat, a proto, i proti svým zájmům, se 
snaží kultivovaně řešit předání útulku. Město 
respektovalo všechny procedurální námitky 
Mělnického sdružení ochránců na vlastní 
soutěž přesto, že některé byly právně nejedno-
značné. Jediným zájmem města je získat pro-
vozovatele, který se bude řádně starat o zvířata 
za co nejlepších ekonomických podmínek. 

Nový nájemce útulku:
Dogpoint, o.p.s., odpovídala 
Michaela Zemánková, 
ředitelka
Je to přesně rok, co jste měli přebírat útu-
lek. Proč se tak dosud nestalo?

Bylo nám starostou města sděleno, že 
současný provozovatel se odvolal k antimo-
nopolnímu úřadu a datum započetí služby se 
tedy odsouvá na neurčito. Situace je tedy nyní 
stále stejná jako před rokem – pořád se čeká. 
Současný provozovatel se vyjádřil, že se opět 
odmítá vystěhovat a počká si, až bude vystě-
hován soudně. 

Jak k tomu současnému problému vůbec 
došlo, o co tady opravdu jde?

Zpočátku byla tato situace logická – právo 
na odvolání atd. Po více jak roce a neustálém 
odmítání opuštění městského objektu součas-
ným provozovatelem je situace už spíše únavná 
a komická. Od začátku je toto spor mezi měs-
tem a současným provozovatelem. My, jakožto 
výherci výběrového řízení stojíme bohužel 
dost bokem. Rozhodně zde nejde o žádný spor  
„pro dobro zvířat“. Zde to je spíše spor o „udr-
žení si příjmu“.

To ovšem tvrdí stávající provozovatel 
(na internetu) o vás, že vám jde jen 
o peníze...

Naše cena pro město je ve výši 35 tisíc 
měsíčně za poskytování nonstop odchytové 
služby a zajištění provozu celého útulku, 
včetně péče o veškerá zvířata v něm. Současný 
provozovatel dostává 46 tisíc měsíčně. Jak 
současný provozovatel, tak my, máme k této 
částce připočteno ještě 200 tisíc na veterinární 
výdaje, které město zaplatí přímo svému zvo-
lenému veterináři.

Stávající provozovatel 
útulku:
Mělnické sdružení ochránců 
zvířat
Odpověď nám poslali až po uzávěrce   
(a rovnou nás už předem obvinili  
z neobjektivity) a v rozsahu mnohokrát 
větším, než umožňuje tato stránka. Proto 
zde uvádíme aspoň to nejpodstatnější  
z jejich mailu a webu (bez úprav – opravili 
jsme jen gramatické chyby) a celý mail 
najdete na našem redakčním webu.

Vše důležité je zveřejněno na našem webu, 
včetně všech dokumentů. (z mailu)

Nebráníme se útulek předat. Pokud 
bychom byli přesvědčeni o tom, že vše pro-
běhlo korektně, nikdo by neměl důvod ani 
posílat odvolání k Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže, ale vzhledem k tomu, že 
není dodržován zákon, případně je interpre-
tován „po svém“, tak se prostě a jednoduše  
bráníme. (z mailu)

Městu byl nabídnut přes naši dobro-
volnici termín předání útulku na 2. 1. 
2014, se kterým město přes původní 
ostrou opozici, souhlasilo, ale po dohodě 
s právníky nám bylo doporučeno počkat 
na vyjádření soudu k žalobě na vyklizení až 
do pravomocného rozhodnutí a ve stejné 
době poslat ke státní autoritě (opět 
k ÚOHS) informaci o nesplnění kvalifikace  
uchazeče Dogpoint a informaci o uzavření 
smlouvy. (z webu)

Spravedlnost opravdu zřejmě neexistuje 
a už i my jsme v ni přestali věřit. Na ÚOHS 
jme již podali Oznámení  nových skuteč-
ností a návrh na předběžné opatření z moci 
úřední. Pokud soud rozhodne o vystěhování, 
tak se samozřejmě vystěhovat budeme 
muset. Po dohodě s právníky však existují  
i další zákonné  možnosti (trestní oznámení, 
žaloba). Netroufáme si však předjímat ani 
rozhodnutí ÚOHSu, ani rozhodnutí soudu.

Spolupráce s přilehlými obcemi bude 
fungovat i nadále. S  účinností od 1. 1. 2014 
máme s obcemi uzavřené nové smlouvy 
a pokud budeme muset v příštím roce 
opustit prostory útulku i naše svěřence, 
tak, kromě katastrálního území Mělník, 
budeme v naší činnosti pokračovat. Nadále 
budeme spolupracovat se spřátelenými 
útulky v okolí i s jinými neziskovými orga-
nizacemi. Nejenže v naší činnosti budeme 
nadále pokračovat, ale budeme naši činnost  
i rozšiřovat. Ať už v prostorách útulku Měl-
ník, nebo v jiných. V současné době máme 
domluvený prozatímní pozemek, na kterém 
ihned můžeme začít stavět nový azyl. (web)


