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Závazná pravidla pro venčení psů v psím útulku v Bohumíně-Šunychlu 
 

 

1. Zvíře je možné zapůjčit pouze osobě starší 18-ti let, osobě mladší 15-ti let pouze 

v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18-ti let . 

2.  Zájemce o venčení se musí prokázat osobními údaji (např. občanským průkazem) 

pracovníku útulku. Osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu 

a tel. číslo) slouží výhradně pro evidenci psího útulku. Svým podpisem zájemce 

o venčení dává souhlas, aby tyto údaje byly vedeny ve zvláštním seznamu a potvrzuje, 

že se seznámil se závaznými pravidly pro venčení psů. Pracovníci nesmí s osobními 

údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby.  

3.  V rámci jednoho venčení je zapůjčen 1 pes/1 osobu. 

4. K venčení jsou zapůjčováni pouze psi dle uvážení pracovníka útulku a doporučení 

veterinárního lékaře (fyzicky, psychicky a zdravotně způsobilí). Pracovník je povinen 

seznámit zájemce se stavem a povahou psa a důrazně zájemce poučit, jak se psem 

zacházet. 

5. Zapůjčený pes musí mít obojek, být na vodítku a v případě nutnosti mít nasazen košík. 

6. V průběhu venčení je zakázáno psy krmit. 

7. Pes musí být stále pod kontrolou, nesmí být z vodítka vypuštěn, v případě, že je 

opatřen náhubkem, nesmí mu být náhubek sundán. 

8. Venčení probíhá pouze v lokalitách k tomu určených a jen v době určené 

provozovatelem útulku (neděle 14:30 -17:30 hod.) 

9. Osoba zapůjčující si psa (zájemce o venčení), nese plnou odpovědnost za svěřené zvíře 

a odpovídá za všechny možné škody jim způsobené jak útulku, třetím osobám, cizímu 

majetku, tak sobě a zavazuje se případné škody uhradit. 

10. Provozovatel útulku si vyhrazuje právo venčení zrušit (v souvislosti s nepříznivým 

počasím, z personálních či technických důvodů). 

 

 

 

 

 

 

 

V Bohumíně dne 02.04.2013    Za provozovatele útulku:  Ing. Petr Vícha 

                       starosta

           


