
 

Dohoda o dočasné péči zvířete 

Strany, které dohodu uzavírají 

 

Vlastník 

Název organizace:                                                         Čtyřlístek pro hafany, z.s. 

Kontaktní osoba – předseda:                                      Dana Bílková 

Sídlo:                                                                                Bažantnice 428, Albrechtice, PSČ 73543 

IČO:                                                                                  04937589 

Web:                                                                                www.ctyrlistekprohafany.cz 

Facebook:                                                                             www.facebook.com/ctyrlistekprohafany/ 

Telefon:                                                                           00420 724 121 429 

Email:                                                                               ctyrlistekprohafany@seznam.cz 

Bank. spojení: Fio banka                                               2801188882/2010 

 

 (dále jen „předávající“) 

 

Osoba poskytující dočasnou péči pro psa/fenu 

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

Ulice a číslo domu:  ..………………………………………..…………………………………………………… 

Obec a PSČ:   ..………………………………………..…………………………………………………… 

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

Email:    ..………………………………………..…………………………………………………… 

Číslo OP:    ..………………………………………..…………………………………………………… 

(dále jen „dočaskář“) 
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Důležité upozornění: 

Pes/Fena zůstává ve vlastnictví spolku, dočaskář nemá právo předat psa/fenu třetí osobě bez 

souhlasu spolku, nesmí být porušen zákon na ochranu zvířat, především §4.  

Dočaskář je povinen dodržovat platné právní předpisy, které se vztahují na držitele psů nebo 

na osoby doprovázející psa,  plně za psa zodpovídá a nese plnou odpovědnost za  případnou 

škodu jím způsobenou. 

Dočaskář má přednostní možnost převzít zvíře do trvalé péče ( adopce ), pokud o toto projeví 

zájem. 

Veškeré zákroky, týkající se psa, je dočaskář povinen konzultovat se spolkem. 

Dočaskář musí být ve spojení se spolkem, poskytovat pravdivé a aktuální informace a umožnit 

členovi spolku kontrolu psa/feny. 

Úloha dočaskáře je především socializace psa/feny a naučení hygienických návyků. 

(socializace = odstranění strachu a nedůvěry, přivyknutí na lidi a jiná zvířata, pravidelné venčení, přivyknutí na 

domácí i venkovní prostředí) 

V případě porušení jakékoliv výše uvedené podmínky má spolek Čtyřlístek pro hafany, z.s. 

právo kdykoliv psa/fenu od dočaskáře odebrat.  

 

Manuál pro dočasné opatrovatele 

Jménem našeho spolku Vám velmi děkujeme za poskytnutí dočasky pro pejska. Dáváte mu tím obrovskou šanci na 

brzké nalezení vhodného nového domova a na nový život. Proto mi dovolte sdělit Vám pár důležitých informací do 

začátku a prosím o jejich důkladné pročtení.  

1. Chování pejska – někteří pejsci pochází z množíren, tzn., že byli zavřeni buď v klecích, 
nějakých krabicích, králíkárnách, v lepším případě ve sklepeních, ohrádkách apod. Kontakt 
s člověkem mají velmi omezený, proto je pejsek takový bojácný, nedůvěřivý, často 
vyděšený. Prosíme Vás o trpělivost! V žádném případě pejska násilně nenuťte ke 
kontaktu! Pejsek vždy musí přijít sám od sebe, musí získat důvěru k člověku, protože 
doposud se k němu člověk nechoval nijak pěkně. Většinou jsou to mlsouni, proto 
doporučuji mít při sobě stále nějaký pamlsek (piškot na čtvrtiny, různé tyčinky nastříhané 
na malé kousky,..), a nenásilným způsobem ho lákat na pamlsek.  
Ale i pro pejsky je většinou vše naprosto nové a může to působit stresově, proto je velmi 
důležité zabezpečit, aby pejsek neutekl! Ze začátku používejte prosím kšírky, aby se 
pejsek nevyvlékl!!! Začátky jsou vždy trochu náročnější, ale časem pejsek sám zjistí, že 
člověk je nejlepší přítel. 
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2. Zdravotní stav – v některých případech nejsou pejskové po celý život očkovaní ani nijak 
chráněni proti vnitřním či vnějším parazitům. Pokud je zvířátko nemocné nebo má nějaký 
zdravotní problém, vše je zapsáno v jeho kartě. 

a. Odčervení – pokud je to nutné, pejsci projdou základním veterinárním vyšetřením 
a jsou odčerveni proti vnitřním, dle potřeby i vnějším parazitům. Prosím vezměte 
na vědomí, že po odčervení může i několik dní docházet k vylučování tasemnic a 
škrkavek. V takovém případě je nutné podat odčervení opakovaně.  

b. Očkování  - pokud je pejsek odebrán od množitele, nemůže být okamžitě 
očkovaný. Jeho organismus je všemi změnami a stresem oslabený, mimoto může 
být pejsek i nemocný. Proto je vhodné vyčkat alespoň týden od odebrání, zda se 
neprojeví nějaká nemoc a hlavně až se pejsek psychicky zklidní. Po celou dobu do 
prvního očkování se snažte vyhnout místům výskytu jiných neočkovaných psů. 
Kontakt neočkovaného psa s Vaším plně očkovaným psem je zcela bez rizika. 
V případě návštěvy Vašeho veterinárního lékaře mu prosím sdělte, z jakých 
podmínek pejsek pochází a proč doposud nebyl vakcinován. 

c. Dietetické problémy – zvracení, průjem, nechutenství, apatie. Případné  odebrání 
od množitele, převoz, nové prostředí, změna stravy – to vše může způsobit výše 
uvedené problémy. Pokud průjem či zvracení nejsou s příměsí krve, není důvod 
k okamžité návštěvě veterinárního lékaře. Nasaďte dietnější režim (rýže, 
kuř.maso,..) a vyčkejte dva dny. Pokud příznaky nepřejdou, kontaktujte nás a poté 
navštivte veterinárního lékaře.  

d. Kastrování – pokud to dovoluje zdravotní stav, všechny fenky odchází do nového 
domova kastrované. Ve většině případů odchází kastrovaní i psi. Kastrace probíhá 
především ze dvou důvodů: za prvé, kastrovaní psi již nikdy nebudou sloužit 
v množírnách jako stroje na štěňata! Za druhé, po neodborných císařských řezech, 
opakovaném rození štěňat a špatné péči mívají fenky srůsty, bolestivé rány a 
nádory, které jsou při kastraci zjištěny a odstraněny.  
Zvířátka mohou být kastrována nejdříve 14 dní po vakcinaci. Po kastraci držte zvíře 
v čistém prostředí a dohlídněte na to, aby si nevylizovalo či nevykusovalo ránu 
(obvazem či límcem). Je třeba minimalizovat také zvedání na rukou a namáhání 
břišního svalstva.  
 
 

3. Veterinární náklady – veškeré veterinární náklady jdou na tíži spolku za těchto podmínek: 
a. Je nutné nás předem kontaktovat a domluvit návštěvu veterinární ordinace. 

Případné námi neodsouhlasené náklady nebudou proplaceny. Výjimku tvoří 
situace vyžadující okamžitý veterinární zákrok, kdy je zvíře v přímém ohrožení 
smrti.  

b. Případný doklad za veterinární ošetření musí být vystaven na spolek: Čtyřlístek pro 
hafany, z.s., Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice, IČO: 04937589. Doklady, které 
nebudou vystaveny na náš spolek, nemohou být proplaceny.  

c. Označení zvířete na dokladu - nejlépe zadání všech informací – plemeno, jméno, 
číslo čipu ( pokud je pes čipován).  
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d. Razítko a podpis veterinárního lékaře, který ošetření provedl. Bez podpisu a 
razítka nebude doklad proplacen. 

4. Inzerování a adopce – pejsek je ve vlastnictví našeho spolku Čtyřlístek pro hafany, z.s., 
proto bez našeho souhlasu nesmíte předat zvíře třetí osobě! Nový domov pro pejska 
hledáme společně, Vašim úkolem je pejska nafotit a fotografie zaslat na email spolku (viz 
níže) společně s krátkými informacemi o stavu pejska, jak se adaptoval v nové 
domácnosti, apod. Další fotografie a informace zasíláte průběžně po celou dobu 
poskytování dočasné péče. My vytvoříme album a zajistíme veškerou inzerci. Budeme rádi 
za Vaši vlastní iniciativu v hledání nového domova. U pejska bude uveden, budete-li s tím 
souhlasit, telefonní kontakt na Vás – Vy se o pejska staráte, víte o něm nejvíce, a proto Vy 
jste ten nejpovolanější člověk k podání informací potenciálnímu zájemci o adopci. Ale bez 
našeho svolení nesmí pejsek do adopce odejít!!! 

Pokud manuál obsahuje něco, čemu nerozumíte nebo byste se jen rádi na něco zeptali, 
neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme veškeré otázky týkající se nejen 
dočasné péče, adopce, ale také poradíme ve výběru krmiv, v přístupu ke zvířátku, poradíme 
s výchovou, výcvikem, socializací.  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů spolkem Čtyřlístek pro hafany, z.s., v rozsahu: 
fotografie (mé osoby/daru), jméno (popř. název firmy), za účelem zveřejnění těchto údajů v 
souvislosti s poděkováním za poskytnutí adopce/daru/služby. Souhlas se zpracováním výše 
uvedených osobních údajů dávám na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že mohu požádat o 
sdělení informace o zpracování osobních údajů, o aktualizaci osobních údajů, o výmaz 
zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas dávám svobodně a jsem si vědom/a, že ho mohu 
kdykoliv odvolat. 

Dovolte mi Vám za celý tým Čtyřlístku pro hafany poděkovat za Vaši pomoc! 

Dana Bílková,  předsedkyně spolku 

 

Jiná ustanovení 

 

 

 

Svým podpisem nyní prosím stvrďte, že veškerým údajům a informacím rozumíte a s podmínkami dočasné péče 

souhlasíte.  

V________________________   Dne __________________________ 

 

Podpis ___________________________ Podpis ___________________________ 
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