
 

 

Smlouva o
uzavřená ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v

 

Anidef, z. s., se sídlem č.p. 59, 415 01 Žim, IČ 06182771, sp. zn. L 10580 vedená u
soudu v Ústí nad Labem, zastoupený Barborou Benešovou, členkou výboru

Tel.: 773 678 828  

(dále jen „provozovatel“) 

  

a 

 

Evidenční číslo: __________________________________

Jméno a příjmení: ________________________________

Datum narození: _________________________________

Bydliště: ________________________________________

Kontakt: ________________________________________

Zákonný zástupce: ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

(dále jen „dobrovolník“) 

  

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

  

smlouvu o

  

1. Provozovatel je provozovatelem útulku pro opuštěná a týraná zvířata v obci Žim
„útulek“). Dobrovolník má zájem na jednorázovém nebo opakovaném bezúplatném výkonu 
činností spojených s provozem tohoto útulku. 

2. Činnost prováděná dobrovolníkem podle této smlouvy je zcela dobrovolná, tato smlouva jej 
k žádné činnosti nezavazuje
dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou
umožnit dobrovolníkovi výkon jakékoli činnosti.
bez nároku na úplatu či jakýkoli m

3. Dobrovolnická činnost podle této smlouvy je spojena se zvířaty nebo je vykonávaná 
v místech, kde se zvířata nacházejí nebo mohou nacházet, a proto tato smlouva stanoví práva 
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 email: anidef.utulek@gmail.com  

__________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto 

smlouvu o dobrovolnické činnosti 

(dále jen „smlouva“) 

Článek 1 

Provozovatel je provozovatelem útulku pro opuštěná a týraná zvířata v obci Žim
. Dobrovolník má zájem na jednorázovém nebo opakovaném bezúplatném výkonu 

provozem tohoto útulku.  

Činnost prováděná dobrovolníkem podle této smlouvy je zcela dobrovolná, tato smlouva jej 
žádné činnosti nezavazuje; jakmile však dobrovolník začne činnost vykonávat, je povinen 

dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou. Tato smlouva nezavazuje ani provozovatele 
umožnit dobrovolníkovi výkon jakékoli činnosti. Dobrovolník pracuje v útulku dobrovolně a 

jakýkoli majetkový prospěch či zvýhodnění. 

Dobrovolnická činnost podle této smlouvy je spojena se zvířaty nebo je vykonávaná 
místech, kde se zvířata nacházejí nebo mohou nacházet, a proto tato smlouva stanoví práva 

dobrovolnické činnosti 
uzavřená ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

, se sídlem č.p. 59, 415 01 Žim, IČ 06182771, sp. zn. L 10580 vedená u Krajského 

Provozovatel je provozovatelem útulku pro opuštěná a týraná zvířata v obci Žim (dále jen 
. Dobrovolník má zájem na jednorázovém nebo opakovaném bezúplatném výkonu 

Činnost prováděná dobrovolníkem podle této smlouvy je zcela dobrovolná, tato smlouva jej 
volník začne činnost vykonávat, je povinen 

. Tato smlouva nezavazuje ani provozovatele 
Dobrovolník pracuje v útulku dobrovolně a 

Dobrovolnická činnost podle této smlouvy je spojena se zvířaty nebo je vykonávaná 
místech, kde se zvířata nacházejí nebo mohou nacházet, a proto tato smlouva stanoví práva 
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a povinnosti smluvních stran zejména k zajištění ochrany osob a majetku při výkonu této 
činnosti. 

4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že činnost vykonávaná dle této 
smlouvy není výkonem dobrovolnické služby ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě, v platném znění. 

 

Článek 2 

1. Dobrovolník prohlašuje, že má dostatečné znalosti a zkušenosti se zacházením se zvířaty, a 
je proto k výkonu dobrovolnické činnosti v útulku způsobilý. 

2. Dobrovolník je povinen dodržovat pokyny udělené mu zaměstnanci provozovatele. 
Zaměstnanec provozovatele je oprávněn kdykoli dobrovolníka z útulku vykázat. 

3. Dobrovolník může vykonávat tyto činnosti: venčení, koupání a stříhání psů, kartáčování 
zvířat, úklid v kotcích a klecích, přepravu zvířat. Jiné práce může dobrovolník vykonávat 
pouze, pokud jej o to výslovně požádá pracovník provozovatele. Dobrovolnická činnost je 
vykonávána dle časových možností dobrovolníka a dle potřeb provozovatele. 

4. Dobrovolník je povinen dodržovat Pravidla pro nakládání se zvířaty v útulku, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „pravidla“) a Provozní řád útulku, který mu byl 
provozovatelem předán před podpisem této smlouvy. Dobrovolník podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s nimi seznámil.  

5. Dobrovolník byl řádně poučen o bezpečnosti pohybu v areálu útulku, o bezpečnosti pohybu 
se zvířetem mimo útulek, o manipulaci se zvířetem a svým podpisem stvrzuje, že si je plně 
vědom všech rizik s tímto spojených. 

6. V případě, že je dobrovolníkovi v rámci činností podle této smlouvy předáno zvíře, je za něj 
odpovědný a nesmí jej bez souhlasu provozovatele přenechávat jiným osobám. V případě 
pohybu se psem mimo areál útulku musí být mezi stranami uzavřena samostatná smlouva o 
výpůjčce zvířete, která stanoví pravidla pro tuto činnost. Bez uzavření takové smlouvy 
dobrovolník nesmí se zvířetem opustit areálu útulku. 

7. Dobrovolník nese plnou odpovědnost za plnění svých povinností podle této smlouvy a 
odpovídá za všechny škody jím způsobené provozovateli, třetím osobám, cizímu majetku a 
zavazuje se tyto škody v plném rozsahu uhradit. Uvedené platí i pro případ, že by z 
jakéhokoli důvodu byl k náhradě škody způsobené třetí osobě povinen provozovatel. 

8. Provozovatel neodpovídá za škody, které dobrovolníkovi vzniknou při jeho dobrovolnické 
činnosti z důvodu toho, že dobrovolník porušil povinnosti stanovené touto smlouvou a/nebo 
pravidly a/nebo provozním řádem útulku. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou 
zvířaty v útulku, pokud má tato škoda příčinu v porušení povinností dobrovolníka. 

9. Dojde-li v důsledku jednání dobrovolníka ke škodě na zdraví zvířete, zavazuje se 
dobrovolník tuto škodu v plném rozsahu nahradit (jedná se zejména, nikoli však výlučně, o 
náklady na veterinární péči a související náklady). Dobrovolník bere na vědomí, že zvířata v 
útulku nejsou ve vlastnictví útulku (jedná se o zvířata opuštěná nebo toulavá, kterým 
provozovatel poskytuje dočasnou péči)a vlastník zvířete se může o psa přihlásit. V případě, 
že v důsledku jednání dobrovolníka bude zvířeti způsobena škoda, může dobrovolník za tuto 
škodu odpovídat i vlastníkovi zvířete. 

10. Dobrovolník bere na vědomí, že v areálu útulku je instalován audiovizuální záznamový 
systém pro zajištění bezpečnosti v útulku. 
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Článek 3 

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje dobrovolníka na základě této smlouvy v následujícím 
rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a email. Účelem zpracování je 
plnění povinností v rozsahu této smlouvy, tj. zejména možnost vzájemného kontaktování 
provozovatele a dobrovolníka při výkonu jeho dobrovolnické činnosti, včetně komunikace o 
mimořádných událostech, k nimž může dojít při výkonu dobrovolnické činnosti, jakož i k 
uplatnění nároků provozovatele dle této smlouvy. 

2. Provozovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 
dobrovolníkem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu 
s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

3. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách 
provozovatele (www.anidef.cz). 

Článek 4 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou. 
Kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu vypovědět s účinky ke dni doručení výpovědi druhé 
straně. Výpovědí smlouvy nezanikají jednotlivé nesplněné nároky vzniklé stranám před 
jejím učiněním. Pro výpověď této smlouvy postačí, je-li učiněna emailem kteroukoli ze 
smluvních stran. Výpovědí smlouvy nezanikají jednotlivé nesplněné nároky vzniklé stranám 
před jejím učiněním. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha: 

Příloha č. 1: Pravidla pro nakládání se zvířaty v útulku 

4. Veškeré změny této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou ve formě dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřeli na základě své 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

V obci Žim dne _____________ 

 

  

……………………. ………………………. 

Provozovatel Dobrovolník 
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Souhlas zákonného zástupce dobrovolníka 

Já, níže podepsaná/ý 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dobrovolníka: 
…………………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………… 

Kontakt zákonného zástupce…………………………………….. 

souhlasím s uzavřením smlouvy o dobrovolnické činnosti v rozsahu podmínek uvedených ve 
smlouvě, jejích přílohách a dalších předpisů útulku mým synem/moji dcerou jakožto 
dobrovolníkem.  

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými pravidly dobrovolnické činnosti, která mají 
být dodržována, a to včetně ujednání o odpovědnosti za škodu způsobené dobrovolníkem. 
V případě vzniku škody způsobené porušením povinností dobrovolníkem se zavazuji tuto škodu 
v plném rozsahu nahradit. 

 

V Žimu dne ………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce dobrovolníka………………………………………………… 
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Příloha č.1: Pravidla pro nakládání se zvířaty v útulku 

I.  Provoz útulku 

1. Stanovené otevírací hodiny útulku pro veřejnost je třeba dodržovat. Je vyloučeno, aby se 
dobrovolník pohyboval v areálu útulku mimo stanovený čas otevírací doby pro veřejnost bez 
výslovného souhlasu pracovníka útulku. 

2. Před vstupem do areálu je nutné nahlásit službě v útulku svou přítomnost. Dobrovolník se 
vždy zdržuje na určeném místě v areálu útulku, kde mu příslušný zaměstnanec určí. 
Dobrovolník má přísný zákaz vstupu do kotce bez vědomí provozovatele, resp. jeho 
zaměstnance, a do prostor karantén! 

3. Každý za sebou vždy zavírá ve spodních kotcích pojistná vrátka, aby zamezil úniku zvířat 
při manipulaci s nimi do horních prostor útulku. Vždy každý dbá, aby v horním prostoru 
byla vchodová vrátka UZAMČENA. Nikdy nevchází do kotce ke zvířeti v případě, že je jiné 
zvíře v prostoru zahrady. Vždy požádá druhého dobrovolníka, aby opustil prostor za bránu. 
Je-li zvíře v prostoru na volno, zavře ho a poté si druhé zvíře z kotce vyndá. Zvíře po 
vyvenčení vrátí do stejného kotce, z kterého si je půjčil (na kotci jsou zpravidla umístěny 
identifikační lístky psů se jménem a číslem) a zaklapne/zasune všechny petlice/závory na 
dveřích kotce či voliéry. 

4. Zakazuje se vstup do prostor karantén a fyzický kontakt se zvířaty zde umístěnými.  

5. Pokud pes vykoná potřebu v areálu útulku, povinností dobrovolníka je exkrementy odstranit 
a uklidit do popelnice k tomu určené, s pomocí lopaty, košťátka a hrabiček. Úklid musí být 
proveden co nejdříve, nejdéle ten samý den.  

6. Při odchodu si každý dobrovolník po sobě uklidí, odpadky vyhodí do popelnic (to platí i pro 
nedopalky od cigaret!, ty patří do popelníku) a vždy po sobě umyje použité nádobí.  

7. Vždy je třeba dodržovat pokyny a upozornění psaná na cedulích u kotců i v celém areálu!  

8. V případě jakýchkoliv nejasností se dobrovolník vždy obrátí na zaměstnance provozovatele. 

 

II.  Obecná pravidla pro nakládání se zvířaty 

1. Dobrovolník nesmí užívat vůči zvířatům fyzické násilí, chovat se k nim agresivně nebo je 
strašit a/nebo provokovat. Dobrovolník je povinen chovat se v útulku ostražitě a sledovat 
pohyb a chování zvířat volně se pohybujících po útulku. Dobrovolník je povinen chovat se 
předvídatelně a opatrně tak, aby ani z nedbalosti zvířeti nezpůsobil bolest nebo jej 
nevystrašil. Ke zvířatům musí přistupovat klidně a rozhodně a vždy se zvýšenou opatrností. 
Dobrovolníkovi se zakazuje přistupovat k poraněnému nebo nemocnému zvířeti. 

2. V případě neadekvátního chování zvířete je dobrovolník povinen okamžitě přivolat 
zaměstnance provozovatele. 

3. Při manipulaci se zvířetem dobrovolník dbá především o své zdraví, zdraví ostatních lidí a 
dalších zvířat.  

4. Vstup do uzavřeného kotce zvířete je možný jen po předchozím souhlasu zaměstnance 
provozovatele. V kotci se může nacházet nebezpečné zvíře! 

5. Dobrovolník nesmí vkládat ruce přes mříže ke zvířatům ani mezi rvoucí se zvířata.  

6. Dobrovolník nikdy nepodává zvířeti krmení, s výjimkou drobných odměn (např. piškoty). 
Drobné odměny zvířatům je povinen předem konzultovat se zaměstnancem provozovatele. 
Pokud má pes diagnostikovanou určitou dietu (což bývá uvedeno na kotci či v krmírně na 
tabuli), nesmí dostávat ani drobné odměny. 
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7. Pokud není na kotci uvedeno, že pes dostává léky do vody, dobrovolník může misku vyčistit 
a vyměnit zvířeti vodu sám. Misky však nedávat úplně plné. V kotci, kde je jeden pes, stačí 
2 misky. Jedna na potravu, druhá na vodu.  

8. V případě, že si dobrovolník vypůjčí jakékoli náčiní či prostředky (např. hřebeny, nůžky, 
misky, obojky, vodítka, pracovní nářadí atd.), po použití je vždy vrátí ČISTÉ na původní 
místo. Kartáče se vrací zpět bez chlupů! Vodítka se věší na madlo/smyčku a vrací se 
nezauzlovaná. Rozbité vodítko, obojek či kartáč nevyhazujte, ale nahlaste. 

9. Dobrovolník může dát psovi pelech/deku pouze po souhlasu pracovníka útulku! Vždy se 
zvířeti vybírá pelech a deka dle jeho velikosti. Nikdy se zvířeti nedává víc, než je nezbytné 
(1 deka – 1 pes). 

10. Hračky lze psovi dát, pokud je pod dozorem. Při odchodu se musí všechny hračky z 
kotců/dvora odstranit. Hrozí riziko sežrání hračky! 

11. Pokud dobrovolník zaznamená změnu ve zdravotním stavu psa (např. průjem, krev ve 
stolici, zranění), oznámí to IHNED pracovníkovi útulku.  

 

III.  Pravidla venčení: 

1. Po příchodu je nutné nahlásit službě v útulku, se kterým psem chce dobrovolník jít na 
procházku. Je zcela v kompetenci služby útulku odmítnout vydat vybraného psa na 
procházku, a to z jakéhokoli důvodu.  

2. Dobrovolník se vždy zdržuje na určeném místě v areálu útulku, kde mu služba útulku určí. 
Dobrovolník má přísný zákaz vstupu do prostoru karantén a do kotce.  

3. Služba útulku psu připne vodítko a nasadí náhubek vždy v kotci, a zamezí tím volnému 
pobíhání psa po areálu útulku. Tuto činnost provádí vždy služba útulku, nedá-li k tomu 
pokyn dobrovolníkovi. 

4. Venčení probíhá pouze v lokalitách určených zaměstnancem útulku. Dobrovolník není bez 
souhlasu zaměstnance útulku oprávněn psa kamkoli přepravovat. Každý dobrovolník je 
povinen sbírat po psovi exkrementy po celé obci, a to i na polích, polních cestách a lesích. 
Dobrovolník je povinen mít s sebou během venčení sáček na exkrementy. 

5. Dobrovolník má přísný zákaz nasazovat, sundávat psu vodítko a/nebo náhubek, prostrkávat 
prsty skrz náhubek, pouštět psa z vodítka a půjčovat jej jiným osobám. Pokud dobrovolník 
psa pustí na volno či sundá psovi náhubek a stane se v průběhu vycházky, že pes někoho 
zraní či zraní jiného psa, či způsobí jakoukoli škodu (na zdraví či majetku), nebo uteče, nese 
za toto dobrovolník plnou odpovědnost a je povinen nahradit škodu tím způsobenou v plném 
rozsahu. 

6. V případě, že si pes sundá během vycházky náhubek, utrpí úraz či jinou zdravotní příhodu, 
způsobí škodu, dobrovolníkovi uteče, či nastane jakákoli jiná mimořádná událost, 
dobrovolník neprodleně kontaktujte pracovníka útulku na telefonním čísle  
+420 606 221 405 a postupujte podle jeho pokynů. 

7. Pracovník útulku může vyzvat dobrovolníka kdykoli k předčasnému vrácení psa, ten je pak 
povinen vrátit psa bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem je dobrovolník povinen po 
celou dobu vypůjčení psa být k dispozici na udaném telefonním čísle.  

8. Po příchodu z vycházky dobrovolník předá psa službě a ta umístí psa zpět do kotce a obstará 
jej. 
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IV.  Pravidla pro přepravu zvířat 

1. Pro případ, že dobrovolník v rámci své činnosti pro útulek přepravuje zvířata (zejm. na a 
z veterinárního ošetření), platí pro tuto přepravu pravidla stanovená v tomto čl. IV. 

2. Přepravu zvířat může provádět pouze dobrovolník, který je držitelem řidičského průkazu pro 
skupinu B. 

3. Dobrovolník je povinen zajistit přepravu zvířete při splnění podmínek stanovených zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a Vyhláškou ministerstva 
zemědělství č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, v platném znění, tzn. psi musí mít 
zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní 
korigovat pohyby dopravního prostředku. Psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, 
aby neohrozili řidiče ani sebe. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých 
samců. Kočky musí být umístěny v dopravním prostředku tak, aby neohrozily řidiče ani 
sebe.  

4. Přeprava zvířat je zajišťována buď vlastním vozidlem dobrovolníka, nebo vozidlem, které 
k tomuto účelu útulek půjčí dobrovolníkovi. V případě, že dobrovolník zajišťuje přepravu 
zvířat vlastním vozidlem, útulek dobrovolníkovi nehradí náklady na pohonné hmoty, 
náklady na opotřebení vozidla, ani jiné náklady vzniklé dobrovolníkovi v souvislosti 
s přepravou, nedohodnou-li se dobrovolník a útulek jinak. V případě, že dobrovolník 
nedisponuje vlastním vozidlem, útulek může dobrovolníkovi vozidlo zapůjčit, a to včetně 
vhodných přepravních boxů pro přepravu zvířat. Náklady na pohonné hmoty, náklady na 
opotřebení vozidla, jakož i ostatní náklady vzniklé v souvislosti s přepravou, nese v případě 
využití vozidla útulku útulek. Dobrovolník je povinen při provozu automobilu útulku 
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, o automobil se starat s náležitou 
péčí (zejména automobil řádně uzamknout při jeho opuštění), a po přepravě automobil 
útulku bezodkladně vrátit. Dobrovolník není oprávněn automobil využít k jinému než 
stanovenému účelu. 

5. Dobrovolník bere na vědomí, že převážené zvíře může trpět infekčním onemocněním, 
včetně onemocnění přenosným na člověka, přičemž tato skutečnost nemusí být v době 
přepravy útulku známá. Z tohoto důvodu je dobrovolník povinen se zvířetem nakládat tak, 
aby minimalizoval možnost přenosu infekce, zejména převážet psa s náhubkem (umožňuje-li 
to stav zvířete), vyhýbat se kontaktu s jinými zvířaty (zejména při čekání na ošetření ve 
veterinární ordinaci), zvíře nepouštět na volno. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Podrobná pravidla nakládání se zvířaty jsou stanovena v Provozním řádu (PR01) spolku 
AniDef, z.s. a dobrovolníci jsou povinni se s nimi seznámit před zahájením své 
dobrovolnické činnosti. 

2. Nerespektování těchto pravidel může mít za následek mimo jiné možnost provozovatele 
zakázat vstupu do útulku.  

 

V Žimu dne           

Anidef, z.s. 


