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Podstatou tohoto bodu je schválení smluvního ujednání, na základě kterého budou do dočasné 
péče svěřováni psi, kteří byli odchyceni městkou policií.   
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče, které bude uzavíráno 
mezi Městem Žďár nad Sázavou jako  
předávajícím a osobou přebírající, v předloženém znění. 
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Č.j.: 576/2016/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  23.3.2016  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče –  materiál do Rady  města 
 

 
 

 
Rada města schvaluje smluvní ujednání, které bude uzavíráno v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
Podstatou smluvního ujednání je předání psa novému majiteli do dočasné péče, kdy práva a 
povinnosti jednotlivých stran jsou specifikována ve smlouvě.   
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                        vedoucí MP Žďár n.S. 
 
 



Smluvní ujednání o sv ěření psa do do časné péče, 
uzavřené v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, mezi t ěmito smluvními stranami : 
 

 
 
Městem Žďár nad Sázavou 
se sídlem ul.Žižkova 227/1 
591 01  Žďár nad Sázavou 
IČO 00295841 
zastoupené  Městskou policií  města  Žďáru nad Sázavou 
 
(dále jen „předávající “) 
 

a 
 
 
jméno a příjmení/název firmy ……….…………………………………………………………. 
 
adr. místa trv. pobytu/sídla ………..……………………………………………………………. 
 
adresa pro doručování …..……………………………………………………………………… 
 
datum narození/IČO …………………………… 
 
(dále jen „přebírající “)  
 
 

v tomto znění: 
 
 

čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
    1) Předmětem tohoto ujednání je svěření nalezeného psa odchyceného Městskou policií 
města Žďáru nad Sázavou  nacházejícího se v péči ………….……( bude doplněn konkrétní 
poskytovatel služby).  
(dále jen „útulek“):  
 
evidenční číslo: ……………………………………………………………………..…………, 
číslo čipu / tetování…………………………………………………………..………...………, 
druh zvířete……………………plemeno……………………………pohlaví …….…………. , 
 
(dále jen „pes“) do do časné péče přebírajícímu, a to bezplatně.  
 
    2) Jménem předávajícího je oprávněn jednat ve smyslu ustanovení § 166 odst. 1 
občanského zákoníku pověřený zaměstnanec Města Žďáru nad Sázavou, zařazený do 
Městské policie města Žďáru nad Sázavou (dále jen  „zaměstnanec městské policie“). 
 

čl. II 
Prohlášení smluvních stran 

 
1) Předávající prohlašuje, že mu byl pes svěřen do péče dne ………………………, 

neboť jeho nálezce jej nabýt nechtěl a jeho vlastník není do současné doby známý.;  
  



     2) Přebírající prohlašuje, že  
 
a) byl seznámen se všemi útulku známými informacemi o povaze, zdravotním stavu 
a minulosti psa a psa podle čl. I do své dočasné péče bez výhrad přebírá; 
b) souhlasí s tím, aby zaměstnanci městské policie prováděli kontrolu podmínek, v jakých je 
svěřený pes chován, i s tím, že na jejich případnou výzvu přebírající psa přivede na předem 
stanovené místo ke kontrole zdravotního stavu svěřeného psa. 
 
     3) Smluvní strany se dohodly, že pokud předávající nezjistí žádné pochybení přebírajícího 
v řádné péči o psa a pokud se nepřihlásí vlastník psa v zákonné čtyřměsíční lhůtě, uplynutím 
této lhůty přechází v souladu s ust. § 1059 odst. 2 občanského zákoníku vlastnické právo k 
psovi na přebírajícího. 
 
 

Čl. III 
Povinnosti smluvních stran 

 
1) Předávající je povinen odevzdat  předávaného psa i s jeho očkovacím průkazem, či 

dokumentem nahrazující tento průkaz (dále jen očkovací průkaz), do dočasné péče; 
 
2) Přebírající je povinen 

 
a) o svěřeného psa pečovat jako řádný hospodář, včetně zabezpečení veterinární péče; 
při zjištění, že tuto svoji povinnost neplní, je povinen odevzdat psa zaměstnancům městské 
policie i s jeho očkovacím průkazem. 
b) vrátit neprodleně psa i s jeho očkovacím průkazem zpět městské policii v případě, 
že se nebude moci o psa řádně starat, nebo že se v zákonné čtyřměsíční lhůtě přihlásí jeho 
vlastník;  
c) neprodleně ohlásit městské policii odcizení nebo ztrátu psa; o případné změně místa jeho 
chovu je povinen informovat městkou policii písemně, a to nejpozději do 7 dnů od této 
změny; 
d) nahradit předávajícímu vzniklou škodu, pokud by vůči němu vlastník psa úspěšně uplatnil 
nárok na náhradu škody způsobené na psovi v době, kdy bylo v dočasné péči přebírajícího. 
   
 

čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

 
     1) Toto ujednání se uzavírá na dobu určitou - čtyř (4) měsíců ode dne uvedeného v čl. II. 
odst. 1 a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

 
     2) Předávající je v případě, že zjistí porušení povinností přebírajícího uvedených v čl. III. 
odst. 2. písm.a), b), a c), oprávněn od tohoto ujednání s okamžitou platností odstoupit. 
  
     3) Toto ujednání je vyhotoveno ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý 
z účastníků obdrží po jednom výtisku. 
 
     4) Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto ujednání bezvýhradně souhlasí a že je 
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.  
 
     5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města přebírající výslovně prohlašuje, že je 
s touto  skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 



v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Přebírající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Přebírající si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Přebírající dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
 
        6) Znění tohoto smluvního ujednání bylo schváleno Radou města Žďáru nad 
Sázavou, na zasedání konaném dne 4.4.2016 pod č.j. 576/2016/MP.  
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou  dne …………………………. 
 
 
 
 
 
 
            Za předávajícího:                                                                       Přebírající: 
 
 
 
 
…………………………………..                                                   ……………………………….. 
             
 


