Smlouva o úschově
1.

Smluvní strany:
a. Schovatel: Renata Kalitová, nar. 31. 5 . 1967, trvale bytem: Jílová 4569, Zlín, tel: +420603415089, email:
info@psihlidani.cz
b. Uschovatel:
Jméno:............................................................................… ,
datum narození: ……………………………………………… ,
OP: …………………………………………………………….. ,
trvale bytem: ………………………………………………..… ,
tel: ……………………………………………………………….,
email: …………………………………………………………..…

2.

Předmět smlouvy
a. Touto smlouvou se schovatel zavazuje převzít psa specifikovaného v předávacím protokolu, který tvoří
nedílnou součást této smlouvy, aby ho pro uschovatele opatroval.
b. Místo, výše úplaty za úschovu a termín úschovy jsou uvedeny v předávacím protokolu.

3.

Povinnosti schovatele
a. Zajistit ubytování a řádné opatrování psa a poskytovat mu řádnou a obvyklou péči, zejména podávání
stravy, hygienu a venčení.
b. Poskytovat psovi péči mimo obvyklý rozsah, pokud se na tom strany dohodly.
c. Nahradit uschovateli vzniklou škodu, pokud neprokáže, že by tato škoda vznikla i jinak.
d. Schovatel může předat psa do úschovy dalšímu schovateli.
e. Schovatel má právo předat psa uschovateli před dohodnutým termínem, pokud nemůže psa pro
nepředvídatelnou okolnost dále bezpečně opatrovat.
f.
V případě změny zdravotního stavu psa zajistit veterinární ošetření a o této skutečnosti informovat
uschovatele.
g. V případě prodlení uschovatele se zpětným převzetím psa, vyzvat uschovatele k jeho převzetí, a to
vhodným a obvyklým způsobem a bez zbytečného odkladu.

4.

Povinnosti uschovatele
a. Předat věc schovateli v dohodnutý čas a dohodnutém místě.
b. Předat schovateli také další věci dle dohody, zejména žrádlo, hračky, vodítko, košík, náhubek.
c. Předat schovateli očkovací průkaz psa.
d. Nahradit schovateli veškeré náklady spojené s úschovou a zaplatit dohodnutou úplatu, a to nejpozději při
zpětném převzetí psa uschovatelem.
e. Uschovatel má právo na vrácení psa i před dohodnutým termínem, a to v případě, že o to požádá.
f.
V případě nepřevzetí psa v dohodnutém termínu, může schovatel umístit psa do útulku, a to na náklady
uschovatele a uvést tam kontaktní údaje uschovatele.
g. Uschovatel prohlašuje, že pes uvedený v předávacím protokolu je v jeho výhradním vlastnictví.

5.

Závěrečná ustanovení
a. V ostatním se vztahy mezi smluvními stranami řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména dle §
2402 a násl.
b. Obě smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů druhou stranou.
c. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V ……………………………… dne …………………………….….

……………………………………..
Uschovatel

………………………………………
Schovatel

Předávací protokol
Pes/Fena
Jméno psa: ………………………………………………………………………………………………………..

Plemeno/barva..…………………………………………………………………………………………………..

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

Nemoci psa:

Léky a jejich podávání:

Frekvence vycházek denně a povahová specifika:

Předávané věci:
vodítko
obojek/ postroj
náhubek
hračky
pelíšek
taška
další:

Očkovací průkaz číslo: …………………………………………………………………………………………..

Žrádlo:......................................................................................................................................................
Poznámky a jiné důležité skutečnosti:

Termín úschovy od ………………………………………. do …………………………………………………

Celková úplata: …………………………………………………………………………………………………..
V … …………………………………….dne ….

……………………………………..
………………………………………
Uschovatel
Schovatel
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlašuji, že psa jsem dnešního dne převzal zpět, a to v řádném stavu, stejně jako ostatní věci.

V ………………………………………..… dne ………………………………………………………….

…………………………………….
Uschovatel

