
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZOVÁNÍ ÚTULKU PRO ZVÍŘATA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem plnění smlouvy je zajištění provozování útulku pro zvířata. Útulek je účelové 
zařízení pro zajištění péče nalezených, případně odebraných psů a koček. V tomto zařízení je zajištěna 
veškerá potřebná péče o umístěná zvířata, a to v souladu s platnými právními předpisy pro provoz 
těchto zařízení. O umístění zvířat se vede předepsaná evidence sloužící pro potřeby jak vlastníka, tak 
kontrolních orgánů. Do činnosti provozu útulku patří také odchyt nalezených zvířat, jejich čipování a 
také sběr a zajištění likvidace uhynulých zvířat. Zabezpečení chodu útulku se řídí dle schváleného 
aktuálně platného Provozního řádu. Veškeré popsané i další činnosti v útulku, budou prováděny 
v souladu s platnými předpisy Zákona o ochraně zvířat č.246/1992 Sb., a Zákona o veterinární péči 
č.166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

1.1. UPŘESNUJICÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE: 

Předmět je dále upřesněn následujícími podmínkami: 

 odchyt zvířat 

 příjem zvířat na území města a příměstských částí 

 karanténa zvířat, odblešení, odčervení, očkování apod. 

 přemístění zvířat do chovných kotců, přístupnost veřejnosti k prohlídce 

 čipování zvířat (nákup čipů, … ) 

 čištění a dezinfekce kotců 

 nabízení zvířat zájemcům osobně a vydávání zvířat z útulku  

 prezentace nabídky zvířat – propagace útulku 

 sběr uhynulých zvířat 

 zajištění krmiva pro zvířata umístěné v útulku 
 

Povinností zhotovitele jakožto správce útulku: 

- vést po celou dobu provozní dokumentaci a tuto řádně archivovat. Provozní dokumentace je 
popsána v provozním řádu.  

- Vést statistické údaje o počtech zvířat a ty předkládat objednateli ve stavu k 31.12. každého 
roku  

- zajišťovat provozování transparentního účtu pro příspěvky od dárců 
 
 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

 

2.1. BĚŽNÁ PROVOZNÍ PÉČE V ÚTULKU 
 

Rozsah prací zahrnující běžnou provozní péči útulku: 

 Příjem zvířat a vedení předepsané evidence, aktivní hledání původních majitelů zvířat 

 Výdej zvířat zpět původním majitelům, vydávání zvířat do pěstounské péče a vedení evidence 

 Úklid a dezinfekce kotců, výběhů a boxů. 

 Úklid a údržba všech provozních prostor útulku a areálu. 

 Venčení psů a socializace zvířat 

 Krmení zvířat, koupání a úprava srsti zvířat 

 Ošetřování zvířat a podávání léku dle pokynů veterinárního lékaře 

 Asistence veterinárnímu lékaři 
 
 

 
2.2. SPECIÁLNÍ PÉČE ZAJIŠŤOVANÁ ÚTULKEM 



 
2.2.1. PROPAGACE ÚTULKU 

V rámci propagace útulku zajišťuje zhotovitel: 

 Vedení webové stránky, které budou obsahovat aktuální nabídku nalezených a chovaných 
zvířat a informace o provozu útulku. 

 Vedení facebook.com/utulekprerov  

 Prohlídky útulku a výklad pro školky a školy 
 
 

2.2.2. ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT  

Čipování odchycených zvířat zahrnuje: 

 V době karantény je zvíře označeno čipem. Čipy jsou zaregistrovány v evidenci útulku a na 
www.narodniregistr.cz  

 Cena zahrnuje aplikaci čipu 

 

2.2.3. VETERINÁRNÍ PÉČE 

Veterinární službu zajišťuje zhotovitel. 
 

2.2.4. SBĚR UHYNULÝCH ZVÍŘAT 

V rámci činnosti útulku je nezbytné provádět i sběr drobných uhynulých domácích i divokých zvířat 
na celém katastrálním území města a jeho místních částí. Povinností zhotovitele je zajistit odborné 
odstranění uhynulého kusu a jeho likvidaci v souladu se souvisejícími právními a hygienickými předpisy.  
Povinností zhotovitele je (v rámci běžné pracovní doby) zabezpečit sběr uhynulých zvířat do 2 hodin od 
nahlášení jejich nálezu, nebo od zjištění jeho výskytu na základě vlastního šetření.  Po provedení sběru 
musí být mrtvé zvíře uloženo do kafilerního boxu a následně zlikvidováno. Smlouvu s asanačním 
ústavem a náklady na odbornou likvidaci kadavéru zajišťuje a hradí zhotovitel. V případě likvidace 
velkých zvířat není likvidace kadavéru zahrnuta v ceně smlouvy. O sběru a následné likvidaci vede 
příslušnou evidenci. 
 
 
 
 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 
 
 

3.1. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele tj. zejména materiál z čištění kotců a odpad 
z provozu útulku likviduje zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy. Náklady na jeho likvidaci 
vyúčtuje zhotovitel podle skutečnosti, dle odvozů z jímky na ĆOV A jsou součástí sjednané ceny 
uvedené v č. III. smlouvy. 
 
 
 

3.2. MATERIÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

Zhotovitel plánuje spotřebu provozního materiálu každoročně jako souhrnnou částku. V průběhu roku 
vyúčtuje objednateli skutečnou spotřebu, dle výdejů ze skladu, jako součást dodávané služby 
(např. počty čipů). Materiály související s provozem pracovní techniky a spotřebou 
zaměstnanců jsou nákladem zhotovitele. 

http://www.narodniregistr.cz/

