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Závazná pravidla pro venčení psů: 

 

• K venčení jsou určeni pouze zdraví a očkovaní psi a jejichž povaha a chování jsou 

zaměstnancům útulku natolik známy, že jejich zapůjčování s sebou nenese přímá rizika. 

• O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník psího útulku. 

• Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost pouštět psa z vodítka, 

případně sundávat náhubek, psa krmit. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně 

vodítka či náhubku zpět do psího útulku. 

• Osoba, které byl pes předán k venčení po celou dobu, kdy je jí zvíře svěřeno za ně plně 

odpovídá a odpovídá i za škody, které vzniknou v důsledku nedodržení pokynů pro 

venčení, které způsobí sobě, KMTS, popř. třetím osobám. 

 

 

Zájemce o venčení psů: 

Jméno a příjmení................………......................................…č.ob.průkazu…………………….. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………… 

Mobil – telefonní číslo: ………………………………………………………………………………... 

 

 

Jako zájemce o venčení psů se zavazuji a prohlašuji, že: 

 

 jsem dosáhl věku 15 let 

 při venčení se budu řídit pokyny pracovníků útulku, budu dbát o bezpečnost zvířete 

 v žádném případě nebudu pouštět psa z vodítka a rovněž nikde neponechám psa uvázaného 

    bez dozoru 

 pokud bude pes při převzetí z útulku opatřen náhubkem, nesmím jej po celou dobu venčení  

    sejmout 

 se svěřeným psem budu zacházet šetrně a citlivě, při manipulaci nebudu používat násilí 

 budu se během venčení přiměřeně vyhýbat ostatním psům a zvířatům, abych předešel  

    vzájemnému napadení (zranění) 

 jsem byl přiměřeně poučen pracovníkem útulku o povaze psa 

 po dobu venčení plně za psa zodpovídám a případnou škodu jím způsobenou v plné výši  

    uhradím 

 nesvěřím psa jiné osobě, zejména jej nesvěřím osobě nezletilé 

 vrátím psa nejpozději 15 minut před koncem návštěvní doby Útulku, a to v den vydání psa  

    k venčení 

 budu neprodleně informovat pracovníky Útulku, pokud pes způsobil během venčení škodu,  

    případně se choval agresivně ke svému okolí 

 

 

 

Prohlašuji, že s výše uvedenými pokyny a povinnostmi jsem byl seznámen, tyto beru na 

vědomí a jejich převzetí potvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

V Kroměříži, dne:                                                                                   Podpis:………………… 

       Datum:                                                                                               Podpis: …..…....………… 


