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SMLOUVA O ÚSCHOVĚ PSA 

 

MAJITEL PSA 

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

Adresa:………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon:……………………………………………………………………… 

PES / FENA 

Jméno: …………………………Plemeno:…………….…………………Věk:……… 

Termín ubytování: od………………do………………,tj. dnů:…………………… 

Záloha složena - ano  (ve výši……………Kč) Suma celkem:…………………Kč 

                           - ne                              Doplatek činí:…………………Kč 

Očkovací průkaz:   dodán / nedodán  

Strava - vlastní  ( granule  suché / namočené, konzervy, přílohy………………..….)   

            - placená               - kolikrát denně:………(ráno, večer) 

Výbava psa: obojek, vodítko, pelíšek, deka, hračky… 

Povahové vlastnosti, zdravotní potíže: ………………………………………… 

 

 

 

Ve Třemošné dne:…………………. 

 

 

 

Schovatel:……………………..    Majitel psa:……………………. 

 

Vyzvednutí zvířat si  objednejte na tel.  607 151 888 
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 Podmínky pro přijetí zvířat do hotelu pro zvířata ve Třemošné 

 

Marek KREML, nebo jím pověřená osoba pro obsluhu zvířecího hotelu (dále schovatel) se zavazuje svěřená 

zvířata řádně opatrovat, zejména zajistit jejich  umístění v kotci, voliéře, nebo v domečku, pravidelné podávání potravy a 

vody. Krmení má zvíře buď vlastní, tj. majitelem dodané, nebo účtované schovatelem. 

Majitel zvířete je seznámen a souhlasí se způsobem zajištění objektu hotelu, hlavně výškou oplocení a jištění dveří. 

Pokud zvíře překonává takové zábrany, za kterými je umístěno, nebo je dokáže zničit či poškodit, nemůže schovatel ručit za 

bezpečné umístění takových zvířat a nejde za ně nést odpovědnost! 

Sazba určená schovatelem platí za každý započatý den za psa či jiné zvíře uvedené ve „smlouvě o úschově zvířete“ 

a pokud není „smlouva o úschově“ ukončena vyzvednutím zvířete v dohodnutém termínu, automaticky se tato 

prodlužuje dle délky pobytu zvířete a mohou být účtovány další náklady např. krmivo, veterinární péče atd. 

Pokud majitel psa odmítá smluvenou částku za tuto službu uhradit, bude vymáhána včetně úroků a nákladů 

s vymáháním spojených dle platných právních předpisů. 

Očkovací průkaz, pokud zvíře má, zůstává po dobu úschovy zvířete u schovatele pro případ veterinární kontroly, či 

nutné péče. 

V případě změny zdravotního stavu zvířete (úraz, zdravotní potíže apod.) je schovatel povinen zajistit veterinární či jiné 

ošetření a následně informovat majitele.  

Majitel je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby úschovy. V takovém případě je 

povinen zaplatit odměnu v celé výši z důvodu rezervace místa! 

  

 

 

PROHLÁŠENÍ MAJITELE PŘI PŘEVZETÍ PSA 

 Psa jsem převzal v jeho běžném zdravotním stavu. 

 

 

Datum………………………………………Podpis…………………………………………… 
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