SMLOUVA
o poskytnutí služby – úschovy psa číslo …./20..
podle zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany
Poskytovatel:
se sídlem:

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov – Město
Zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vl. 1664

zastoupený:
Ing. Ludvíkem Martinkem, ředitelem společnosti
oprávněný zástupce ve věcech technických:
Dagmar Polaková, vedoucí PÚ střediska 215
tel: 596 412 412, e-mail: utulek@utulekhavirov.cz nebo
polakova@utulekhavirov.cz
IČ:
25375601
DIČ:
CZ25375601
bank. spoj.:
Komerční banka
číslo účtu:
18332791/0100
(dále jen “poskytovatel služeb“)
a
Majitel psa:
Jméno:……………………………………………………..
Bydliště:……………………………………………………
Telefon:…………………………………………………….
Email:………………………………………………………
(dále jen „objednavatel“)

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí dočasného penzionování psa v Útulku pro psy a drobná
zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá za podmínek stanovených touto
smlouvou a provozním řadem.
Identifikační údaje psa:
Plemeno:
Pohlaví:
Barva:
Věk:
let
Váha:
Číslo čipu, tetování:
Číslo známky:
Další pes v jednom kotci: ano - ne
Vlastník prohlašuje, že předávaného psa neopouští a po dobu poskytování služby
dočasného penzionování psa v útulku jej neopustí a nemá k tomu žádný důvod.
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III. Povinnosti smluvních stran
1) Objednavatel předá pracovníkům útulku při příjmu psa očkovací průkaz nebo pet
pass, (který zůstane po dobu pobytu zvířete u poskytovatele služeb) s platnou
vakcinací proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, leptospiróze,
kotcovému kašli. Tyto veterinární úkony nesmí byt starší více než jeden rok a mladší
21 dnů. Potvrzení veterinárního lékaře o tom, že zvíře je v dobrém zdravotním stavu
a netrpí žádným infekčním onemocněním včetně potvrzení o odčervení psa od
plochých a oblých parazitů a potvrzení o aplikaci přípravku proti ektoparazitům v
posledním měsíci (toto potvrzení nesmí být starší tří dnů).
2) Objednavatel souhlasí v případě zdravotních problémů psa s ošetřením smluvním
veterinářem útulku. Akutní stav bude ihned řešen, a poté bude objednavatel
neprodleně telefonicky informován. Ostatní případy budou řešeny po telefonické
dohodě. Objednavatel uhradí náklady provozovateli při ukončení pobytu psa za ceny
vyúčtované smluvním veterinárním lékařem. Majiteli psa vystaví pracovník útulku
potvrzení o přijetí peněžní hotovosti formou jednoduchého příjmového pokladního
dokladu s přílohou dodacího listu veterinárního lékaře.
3) Objednavatel seznámí poskytovatele s charakterovými a zdravotními problémy
svěřovaného zvířete (zvyky, alergie, snášenlivost). Pokračovaní v dlouhodobé léčbě
bude řešeno po předchozí dohodě s veterinárním lékařem. Objednavatel dodá léky
na dobu pobytu.
4) Smluvní strany se dohodli na krmivu. Dodané vlastní: …………………………………………
5) Další osoba oprávněná jednat v případě nedostupnosti majitele:
jméno, č.OP, adresa, tel. kontakt
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
O přijetí zvířete do útulku bude vystaven přejímací protokol.

IV. Termín dočasného penzionování psa
Poskytovatel služby se zavazuje poskytnout objednateli dočasné penzionování psa na dobu
od:……… do: …………, tj. ……….ubytovacích dní.
V případě, že si objednatel nepřevezme psa ve smluvně stanoveném termínu, platí všechny
dohodnuté podmínky této smlouvy automaticky na dobu až do dne převzetí psa. Pokud si
objednavatel nepřevezme psa řádně a včas, smluvní strany se dohodly, že objednavatel
zaplatí poskytovateli služby smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení s
převzetím psa.
Smluvní pokuta bude splatná do 7 dnů od jejího písemného vyúčtování poskytovatelem
služby objednavateli. Smluvní pokuta se nezapočítá do výše náhrady škody, která může
vzniknout poskytovateli služby z důvodu včasného a řádného nepřevzetí psa v dohodnuté
době převzetí psa objednavatelem.

V. Předání psa
1) Osoba oprávněná jednat dle čl. II, má právo převzít psa od poskytovatele služeb v
případě, že je majitel dočasně indisponován.
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2) Za nemoci neprokázané při předání zvířete k dočasnému penzionování poskytovatel
služby nenese zodpovědnost. Poskytovatel služby nezodpovídá za poruchy
bakteriálního charakteru způsobené stresem ze změny prostředí, krmiva apod. U
březích fen objednavatel nebude požadovat náhrady, v případě komplikaci vzniklých
v průběhu březosti nebo předčasného porodu.
3) Poskytovatel služby zajistí v případě úhynu zvířete jeho odvoz do kafilerního boxu
po předchozí pitvě – zjištění příčiny úhynu. Majitel má možnost určit si veterináře.

VI. Cena služby a platební podmínky
1) Objednavatel je povinen poskytovateli uhradit cenu za pobyt, která mu v souvislosti
s péčí o jeho psa vznikla.
2) Cena za jeden ubytovací den činí dle platného ceníku……….,- Kč včetně 21%DPH.
Cena zahrnuje péči o jeho psa (krmení ve formě granulí, kotec a venčení).
3) Cenu za pobyt na jednodenní penzionování psa uhradí objednavatel při příjmu do
útulku. Objednavateli psa vystaví pracovník útulku potvrzení o přijetí peněžní
hotovosti formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu. Umístit psa na
kratší dobu je možné pouze v případě volné kapacity.
4) Za pobyt na vícedenní penzionování psa uhradí objednatel předem dle platného
ceníku, při převzetí psa do péče. Platbu uhradí objednavatel v hotovosti osobně v
útulku pro psy oproti potvrzení o přijetí náhrady nákladů formou jednoduchého
příjmového pokladního dokladu.
5) V případě umístění dvou snášenlivých psů do jednoho kotce bude objednavateli
účtována částka dle platného ceníku za každý den pobytu pro dva psy. V případě, že
se psi umístění ve společném kotci vzájemně zraní, nese odpovědnost objednavatel.

VII. Závěrečná ustanovení a další ujednání
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2) Objednavatel se s poskytovatelem dohodli, že je pro obě strany závazný Provozní
řád dočasného penzionování psů platný od …………… a objednatel prohlašuje, že si
jej přečetl, byl s nim seznámen, rozumí mu a bude jej dodržovat v souvislosti s touto
uzavřenou smlouvou. Tento provozní řad je vyvěšen u vstupu do útulku.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
V Havířově – Prostřední Suché dne:…………………………

…. ………………………………………….
pověřený pracovník
(útulku – penzionu)

…………………………………………………
majitel
(objednavatel)
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