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Smlouva o výpůjčce zvířete 
 

Vypůjčitel tímto prohlašuje, že vyplněním požadovaných údajů a jejich potvrzením se zavazuje k dodržování následujících 

pravidel pro venčení a jiné interakci se zvířetem umístěném v útulku. V případě porušení následujících pravidel odpovídá 

vypůjčitel za veškerou škodu způsobenou útulku, jakož i třetím osobám, a to i za škodu způsobenou vypůjčeným zvířetem. 

1. Zvíře je možné zapůjčit pouze osobě starší 18-ti let, osobě mladší 15-ti let pouze v doprovodu staršího 18-ti let a 

osobám ve věku 15-18 let pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce. 

2. Zájemce o venčení se musí prokázat osobními údaji (např. občanským průkazem) pracovníku útulku a dát souhlas 

aby tyto údaje byly vedeny ve zvláštním seznamu. Osobní údaje slouží výhradně pro evidenci organizaci a pro jeho 

pracovníky. Pracovníci nesmí s osobními údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby s výjimkou, kterou 

určují právní předpisy. 

3. Zapůjčovány jsou pouze zvířata - psi k tomu, dle uvážení pracovníka útulku, vhodní. Pracovník je povinen 

seznámit zájemce se stavem a povahou psa a důrazně poučit, jak se psem zacházet. 

4. Zapůjčený pes musí mít obojek, být na vodítku a v případě nutnosti mít nasazen košík. 

5. Pes musí být stále pod kontrolou, nesmí být z vodítka vypuštěn, v případě, že je opatřen náhubkem, nesmí mu být 

náhubek sundán. 

6. Venčení probíhá pouze v lokalitách a jen v době určené pracovníkem útulku. 

7. Vypůjčitel nese plnou odpovědnost za svěřené zvíře a odpovídá za všechny možné škody jim způsobené jak 

útulku, třetím osobám, cizímu majetku, tak sobě a zavazuje se případné škody uhradit. 

8. Vypůjčitel byl řádně poučen o bezpečnosti pohybu v areálu útulku, o manipulaci se zvířetem a svým podpisem 

stvrzuje, že si je plně vědoma všech rizik s tímto spojených. Přílohou je poučení pro dobrovolníky. 

Vše jsem si řádně přečetl/a, byl/a jsem poučen/a a souhlasím se všemi body smlouvy o výpůjčce zvířete. 

 

Beru na vědomí, že s ohledem na uzavření smlouvy jsou za účelem plnění práv a povinností, jakož i za účelem ochrany 

oprávněných zájmů provozovatele útulku a ochrany zvířat, zpracovány poskytnuté osobní údaje. Informace o 

zpracování osobních údajů byly poskytnuty při uzavírání smlouvy a jsou kdykoliv k dispozici u provozovatele útulku. 

Souhlasím se zpracováním mých údajů pro marketing útulku Dogpoint ANO/NE 

Byl/a jsem poučen/a a souhlasím se všemi body. 

Jméno a příjmení:………………………………………..……………………………………………………………..……………..……….……. 

Datum narození:………………………………………………………….…………………………………………………………..………..…….. 

Adresa trvalého bydliště:…………………………………………………………………………………………………………....…….……… 

Korespondenční adresa:……………………………………………………………………………………….………………..………………… 

Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení rodiče (zák. zástupce):…………………………………………………………………………….…………………….. 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště:…………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

Datum     Podpis venčitele/zákonného zástupce 


