
POUČENÍ PRO VENČITELE
A ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO VENČENÍ PSŮ

Zvíře je možné zapůjčit: 
a) osobě starší 18 let 
b) osobě mladší 15 let pouze v doprovodu staršího 18 let 
c)  osobám ve věku 15–18 let pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce (dokument 

naleznete v příloze Vaší rezervace. Tento dokument vyplňte a podepsaný doneste v den venčení 
přítomnému pracovníkovi útulku).

 Zájemce o venčení se vždy musí 
před venčením prokázat osobními údaji (např. občanským průkazem) pracovníkovi útulku. Před samotným 
venčením je nutná registrace venčitele v samostatném systému, který slouží pouze pro potřeby útulku 
v souvislosti s venčením psů. Pracovníci útulku nesmí s osobními údaji nakládat tak, aby se s nimi mohly 
seznámit třetí osoby s výjimkou, kterou výslovně určuje zákon.

 Zapůjčováni jsou pouze ti psi  
kteří jsou k tomu dle uvážení pracovníka útulku vhodní. Pracovník na místě seznámí zájemce o venčení se 
stavem a povahou psa a důrazně poučí, jak s psem zacházet a čeho se vyvarovat. Zapůjčený pes musí mít 
vždy obojek, být na vodítku a v případě nutnosti mít nasazen náhubek.

Pes musí být stále pod kontrolou 
nesmí být z vodítka vypuštěn, v případě, že je opatřen náhubkem, nesmí mu být náhubek sundán! Žádáme 
Vás, abyste vodítko vždy drželi pevně v ruce, a eliminovali tak riziko, že Vám pes vodítko z ruky vytrhne 
(např. se rozeběhne za zvěří/jiným psem atp.) 

Psy je po dobu procházky zakázáno krmit 
nestanoví-li pracovník útulku jinak. Pokud budete poučeni, jak správně psa odměňovat, 
prosíme o dodržování veškerých těchto poučení.

 K venčení je zapůjčován vždy 
jeden pes samostatně. 

 Se psem je nutné zacházet šetrně a citlivě 
při manipulaci je zakázáno používat násilí.

Během venčení je nutné 
se přiměřeně vyhýbat ostatním psům a jiným zvířatům., aby se předešlo vzájemnému napadení 
či jinému nebezpečí, ohrožení na zdraví apod.

Venčení probíhá pouze 
v lokalitách a  v době určené pracovníkem útulku – není tedy možné psa nikam odvážet autem)

Osoba zapůjčující si psa 
nese plnou odpovědnost za svěřené zvíře a odpovídá za všechny možné škody jím způsobenéjak útulku, 
třetím osobám, cizímu majetku, tak sobě, a zavazuje se případné škody v plné výši neprodleně uhradit.

Osoba, zapůjčující si psa 
bude řádně poučena o bezpečnosti pohybu v areálu útulku, o manipulaci se zvířetem 
a při registraci v útulku potvrzuje, že si je plně vědoma všech rizik s tímto spojených.

Možnost seznámit se s provozním řádem útulku 
můžete ZDE.

Registrací v útulku výslovně stvrzujete 
že jste se všemi výše uvedenými pokyny seznámili, souhlasíte s nimi a budete je zodpovědně dodržovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné chvilky s našimi svěřenci.
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POMÁHÁME OPUŠTĚNÝM A TÝRANÝM PSŮM www.dog-point.cz

https://www.dog-point.cz/content/uploads/2015/12/Provozn%C3%AD-řád-útulku.pdf?fbclid=IwAR1m1vSxeMB-o7b3ZVADH93f2hst-eIjbaJ2LVHPklC03Za0tPKk-A8zh6g
https://www.dog-point.cz
https://www.instagram.com/utulek_dogpoint/
https://www.facebook.com/Dogpoint
https://www.google.com/maps/place/Lhotky+60,+281+63+Malotice/@49.951416,14.9371419,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470c718dfef54845:0x76e0ece89c5a1b02!8m2!3d49.9514126!4d14.9393306

