
 

 

 

Dohoda o pěstounské péči o psa 
 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

 

Předávající:  

UNIE PRÁV ZVÍŘAT z.s.  

Soukromý azyl pro týrané a opuštěné psy Heaven Ranch  

IČ: 01834274 

Zastoupený Dianou Šlechtovou, DiS.  

538 54 Luže, okr. Chrudim  

Tel: 728 017 627  

 

a  

 

Dočasný pečovatel :   

Jméno a příjmení:  

Trvalá adresa:  

 

Místo pobytu zvířete:  

Datum narození/ rodné číslo:  

 

č. OP:   

č.účtu a kód banky:  

Tel: 602555044                                                                               

email:  

Jméno na  FB:           

 

 

Předmět předání a povinnost 

 

Předávající svěřuje dočasnému pečovateli do dočasné pěstounské péče psa s tím, že do doby než se 

podaří najít nového majitele, který si psa vezme do své trvalé péče, o něho bude pečovat, poskytne 

mu zázemí.  
 

Specifikace zvířete-psa  

 

1. Jméno psa:  

2. Plemeno, barva srsti:   

3. Váha psa při odběru je cca v kg:  

4. Věk (datum narození, je-li známo):  

5. Pohlaví:     

6. Kastrace:               

7. Očkovací průkaz:  

8. Číslo čipu:  

 

Zdravotní stav psa, známé skutečnosti:      

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………   
 

 Obě strany se dohodly, že pečovatel po dobu dočasné péče přebírá za zvíře plnou 

odpovědnost, má povinnost se o něj starat, zabezpečit mu dostatečný přísun potravy (značku a 

množství určuje předávající) a pitnou vodu, dále umístění v bytě nebo ve venkovní zateplené boudě 

dle potřeb psa, vhodný pelíšek a dostatek pohybu. Zvíře musí být zabezpečeno proti úniku, odcizení 

či napadnutí jiného zvířete. Je zapotřebí brát v úvahu celkový stav zvířete a skutečnost, že pochází 

ze špatných podmínek a není dostatečně socializováno (poničení věcí, vztah k lidem či jiným 

zvířatům a podobně). V případě poškození majetku nebo napadení člověka či jiného zvířete je 

pečovatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zástupci spolku. Venku mimo dostatečně 



zabezpečený prostor (zahrada s vysokým plotem) se zvíře pohybuje výhradně na vodítku a vždy má 

obojek nebo kšíry. Pečovatel nepředá zvíře do rukou třetí osoby a to ani na hlídání po krátkou dobu, 

aniž by o tom předem neinformoval předávajícího.  

 

Veterinární péči zabezpečuje veterinární lékař, kterého si pečovatel zvolí a ke kterému má důvěru, 

pokud je potřeba veterinární ošetření mimo plánované zákroky, pečovatel o tom musí předávajícího 

okamžitě informovat (zjištění zranění, pokousání, nemoc, atd.). Náklady na veterinární ošetření a na 

krmení musí být vystavený na spolek Unie práv zvířat, aby mohly být pečovateli následně 

proplaceny.  

Pečovatel se zavazuje, že bude vždy dbát na to, aby nepoškodil žádným způsobem dobré jméno 

spolku. Bude vždy hájit zásady a ideu spolku tak jak je uvedeno ve stanovách spolku. 

 

 

Úhrada nákladů 

S dočasnou péčí není spojena žádná další odměna, péče je dobrovolná. 

Naopak pečovatel musí brát na zřetel, že v případě zanedbání péče nebo porušení některého 

ujednání ve smlouvě může předávající uplatňovat nárok na úhradu všech vzniklých nákladů v péči o 

svěřené zvíře od převzetí do péče předávajícího. Toto platí hlavně v případě ztráty zvířete, předání 

třetí osobě, krádeže zvířete, atd. . Pokud  převzaté zvíře způsobí škodu či újmu na majetku nebo 

zdraví buď pečovateli nebo i třetí osobě, náklady na jejich úhradu jdou na vrub pečovatele. 

 

Doba trvání 

Dočasná péče o zvíře se sjednává na dobu neurčitou. 

Zvíře po dobu pobytu bude připravováno na adopci, plně socializováno, veterinárně ošetřeno, 

v případě potřeby kastrováno. Je zapotřebí počítat se zvýšenou pooperační péčí. Předávající se 

vynasnaží, aby byla doba dočasné péče co možná nejkratší a zvíře bylo umístěno do nového, 

předem prověřeného domova.  

Smluvní vztah bude ukončen po dohodě pečovatele a předávajícího. 

Smlouva může být  ukončena  také s okamžitou platností ze strany předávajícího i pečovatele a to 

bez udání důvodu. 

 

Vydání zvířete 

Pečovatel nevydá zvíře třetí osobě bez souhlasu předávajícího. Pokud by byl nutné svěřit zvíře jiné 

osobě (hlídání, přeprava apod.) je pečovatel o této skutečnosti povinen předávajícího informovat 

předem a ten s tímto musí souhlasit. V případě, že by si chtěl pečovatel zvíře ponechat, platí pro něj 

stejné podmínky jako pro ostatní zájemce – podpis adopční smlouvy, předkontrola, úhrada 

adopčního poplatku a souhlas předávajícího. Na výzvu (ústní nebo písemnou) předávajícího je 

dočasný pečovatel povinen vydat zvíře do 24hodin do rukou předávajícího, včetně dodaného 

materiálu / chovatelských potřeb a krmiva. 

 

Obě strany tento protokol podepisují bez nátlaku a svobodně.  

 

 

 

V ………………………. dne : …….…..20…… 

 

 

 

                         Předávající        Dočasný pečovatel : 

jednající jménem spolku Unie práv zvířat z.s.                                    

                          

 

 …………………………………                                  ….…………………………….... 

  


