
 

 

SMLOUVA O SVĚŘENÍ PSA DO DOČASNÉ PÉČE

 I. Pes svěřovaný do péče (dále jen „

*) viz bod 4 smlouvy. 

 

II. Smluvní strany 

Dočasný pečovatel: 
Jméno, Příjmení:  

Kontaktní údaje (tel., email): 

Trvalé bydliště: 
  
 

Spolek: 
Anidef, z.s. 
Žim 59, 415 01 Žim 
IČ: 06182771 
Anidef.utulek@gmail.com 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o 

1. Spolek podpisem této smlouvy prohlašuje, že Dočasnému pečovateli poskytl 
zdravotního stavu psa, jeho povahy a projevu. 

2. Dočasný pečovatel přebírá podpisem této smlouvy psa do péče výhradně své osobní
Spolku jej za žádných okolností nepředá třetí osobě či zařízení.

Jméno psa:  

Plemeno:  

Kastrace:  
 
Poznámky ke zdravotnímu stavu psa*):  
 

Očkování: ANO / NE  Odčervení

Projevy a chování hodné zvláštní pozornosti: 
 
Předané doklady:  

Značka dosavadního krmení: 

 

 

SMLOUVA O SVĚŘENÍ PSA DO DOČASNÉ PÉČE
 

(dále jen „pes“ nebo „zvíře“): 

Datum nar.:  
 

Adresa umístění psa (pokud je odlišná)
umístění psa: 
 

Zastupovaný pověřenou osobou (jméno, příjmení):
 

uzavírají smlouvu o svěření psa do péče Dočasného pečovatele, a to za následujících podmínek:

Spolek podpisem této smlouvy prohlašuje, že Dočasnému pečovateli poskytl veškeré jemu známé s
ho stavu psa, jeho povahy a projevu. Dočasný pečovatel souhlasí s poskytnutím dočasné péče tomuto psu.

podpisem této smlouvy psa do péče výhradně své osobní, a bez vědomí a výslo
jej za žádných okolností nepředá třetí osobě či zařízení. V případě porušení této povinnosti odpovídá Spolku za 

Ev. číslo (č. čipu):  
 

SAMEC / SAMICE Věk: 

Velikost (váha):  Barva: 

Odčervení: ANO / NE Odblešení: ANO / NE

Projevy a chování hodné zvláštní pozornosti:  

SMLOUVA O SVĚŘENÍ PSA DO DOČASNÉ PÉČE 

Adresa umístění psa (pokud je odlišná), závazný popis 

Zastupovaný pověřenou osobou (jméno, příjmení): 

do péče Dočasného pečovatele, a to za následujících podmínek: 

veškeré jemu známé skutečnosti týkající se 
poskytnutím dočasné péče tomuto psu. 

bez vědomí a výslovného souhlasu 
případě porušení této povinnosti odpovídá Spolku za 

Věk:  

Barva:  

: ANO / NE 
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veškeré škody jemu tím vzniklé, a současně je povinen Spolku uhradit veškeré náklady vynaložené Spolkem na péči o psa 
před jeho svěřením do dočasné péče Dočasnému pečovateli. 

3. Dočasný pečovatel bere na vědomí, že svěřením psa do péče se považuje za chovatele zvířete v zájmovém chovu ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění) a jako takový 
je povinen dodržovat veškeré povinnosti a podmínky pro chov zvířat těmito předpisy stanovené. Dočasný pečovatel je 
zejména povinen zajistit vhodné zázemí, dostatek kvalitní potravy a trvalý přístup k pitné vodě a další odpovídající péči 
přiměřenou druhu a povaze psa. Dočasný pečovatel zejména souhlasí s tím, že pes nebude uvázán nebo jinak trvale či 
dlouhodobě pohybově omezen.  

4. Dočasný pečovatel byl poučen o správném krmení zvířete a zavazuje se k přesnému plnění. 

5. Je-li svěřován do dočasné péče pes, který není očkován*), je Dočasný pečovatel povinen psa držet odděleně od ostatních zvířat 
chovaných Dočasným pečovatelem a v maximální míře se vyhýbat kontaktu s jinými zvířaty.  

*) Je-li tento údaj uveden na první straně této smlouvy v poznámce vztahující se ke zdravotnímu stavu psa. 

6. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, vybere si pro poskytování běžné i akutní veterinární péče Dočasný pečovatel 
sám vhodného veterinárního lékaře, ke kterému má důvěru a který se nachází v dostupné blízkosti jeho bydliště. Spolek 
rozhoduje o tom, jaké veterinární zákroky zvíře podstoupí, a v důvodných případech může i rozhodnout o změně 
veterinárního lékaře, který výkon provede. Veškerá veterinární ošetření mimo plánované zákroky (zejména zákroky 
vyžadující urgentní zásah veterinárního lékaře) musí být neprodleně ohlášena Spolku bezodkladně po jejich provedení. 
Platební doklady za veterinární úkony budou Spolkem proplaceny do 10 pracovních dnů od jejich předložení Dočasným 
pečovatelem. Každý platební doklad musí být vždy vystaven na Spolek jakožto odběratele, platební doklad bez těchto 
údajů nemá Spolek povinnost akceptovat a proplatit. 

7. Krmivo a další nezbytné vybavení nutné pro držení psa zajišťuje a hradí Spolek. Dočasný pečovatel je povinen Spolku 
v dostatečném předstihu (zpravidla do 7 dnů) oznámit potřebu zajištění krmiva a/nebo jiného potřebného vybavení a Spolek 
se je zavazuje dodat, a to v běžném (středním) množství a jakosti. 

8. Dočasný pečovatel je povinen zabezpečit zvíře proti úniku, odcizení, napadení jiným zvířetem či napadení jiného 
zvířete nebo osoby. Zejména je povinen držet zvíře řádně zabezpečeno na vodítku a to vždy, pohybuje-li se s ním mimo 
zabezpečený prostor (byt, dům, zahrada s dostatečně vysokým a nepoškozeným plotem), a je-li to vzhledem k povaze psa 
nezbytné, též opatřeného náhubkem. V případě zanedbání těchto povinností a nedostatečného zabezpečení zvířete nese 
plnou odpovědnost za případné škody způsobené samotnému zvířeti, vlastní osobě, majetku, Spolku či třetím osobám, 
výhradně Dočasný pečovatel. V případě úniku, odcizení nebo ztráty psa, k němuž došlo v důsledku porušení povinností 
Dočasným pečovatelem, je Dočasný pečovatel povinen Spolku uhradit veškeré náklady vynaložené Spolkem na péči o psa 
před jeho svěřením do dočasné péče Dočasnému pečovateli. 

9. Podpisem této Smlouvy nevzniká Dočasnému pečovateli žádný nárok na vlastnictví zvířete. Pokud se Dočasný pečovatel 
rozhodne si zvíře trvale osvojit, musí o tomto informovat Spolek, načež s ním bude sepsána řádná Smlouva o adopci zvířete.  

10. Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran. Den uzavření smlouvy je současně prvním dnem její 
účinnosti. Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a zaniká dnem předání psa osvojiteli na základě smlouvy 
o adopci psa. Spolek má po dobu trvání dočasné péče povinnost hledat psu vhodný trvalý domov a zkrátit tak dobu pobytu 
zvířete v dočasné péči na co nejkratší nezbytnou. Dočasný pečovatel poskytne v hledání vhodného trvalého domova 
součinnost, a to zejména informováním Spolku o nově zjištěných skutečnostech v chování a projevech zvířete. 

11. Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami, a to i bez udání důvodu. V případě vypovězení Smlouvy Spolkem 
je Dočasný pečovatel povinen zvíře na žádost Spolku neprodleně vydat. V případě vypovězení smlouvy Dočasným 
pečovatelem se tento zavazuje poskytnout Spolku nejméně 48 hodin k nalezení nového umístění pro zvíře. 

12. Cílem obou stran uzavírajících tuto smlouvu je pomoc zvířeti v nouzi, a to zejména poskytnutím péče přiměřené jeho 
zdravotnímu i psychickému stavu, citlivou socializací a nalezením vhodného trvalého domova. Spolek je nezisková 
organizace založená na dobrovolné činnosti, a Dočasný pečovatel se podpisem této Smlouvy stává jejím dobrovolným 
spolupracovníkem bez nároku na jakoukoli úplatu. 

13. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení právních předpisů, dotýkajících se této 
oblasti.  

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou identických kopiích, jedna náleží Dočasnému pečovateli, jedna Spolku. 

15. Spolek zpracovává osobní údaje Dočasného pečovatele na základě této smlouvy v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, 
datum narození, adresa, telefon a email. Účelem zpracování je plnění povinností v rozsahu této smlouvy a ochrana 
oprávněných zájmů Spolku jako správce osobních údajů. Spolek se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na 
základě této smlouvy Dočasným pečovatelem 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 
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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. 

16. Další podmínky zpracování osobních údajů Dočasného pečovatele jsou uveřejněny na webových stránkách Spolku 
(www.anidef.cz).  

 

V _________________ dne ______________________ 
 
 
Spolek: Dočasný pečovatel: 
 
 
_______________________________________ _______________________________________  
Anidef, z.s.       
 


