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10332/C/2020-HMSO  
Čj.: UZSVM/C/7079/2020-HMSO 

 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město 
za kterou právně jedná:   JUDr. Janu Korešová, ředitelka odboru HMS Územního pracoviště 
České Budějovice na základě pověření dle Příkazu generálního ředitele č.6/2019, v platném 
znění 
IČO: 69797111 
(dále jen „uschovatel“) 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta, 
za kterou právně jedná: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., děkan Zemědělské fakulty 
se sídlem Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, 
IČO: 60076658 
(dále jen „schovatel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2402 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 
Sb.“), tuto 

S m l o u v u   o   ú s c h o v ě  

č.  10332/C/2020-HMSO- C/CB/2020/8797 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je svěření zvířete, dále v této smlouvě identifikovaného psa, do péče 
schovatele. Schovatel se zavazuje o svěřené zvíře patřící uschovateli řádně pečovat, a to 
za podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

2. Předmětem úschovy je pes rasy argentinská doga, čip 941000014609924, krátké srsti, bílé 
tečky, slyšící na jméno Karlo, nar. 1. 5. 2014, který na základě Trestního příkazu Okresního 
soudu v Českých Budějovicích, č. j. 7T 23/2020-229, ze dne 24. 2. 2020, který nabyl právní moci 
dne 27. 3. 2020, propadl státu a se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ve smyslu § 10 až 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pes“). 

3. Schovatel převzal výše uvedeného psa od uschovatele dne 27. 3. 2020.  

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Schovatel je povinen psa umístit do záchytného kotce, který má ve svém vlastnictví, a zabezpečit 
mu odpovídající životní podmínky. 

2. Schovatel je povinen zajistit řádnou péči o psa, výživu a pravidelné očkování, to vše v souladu 
se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy. 

3. Schovatel se zavazuje, že umožní uschovateli kontrolu podmínek péče o psa. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že schovatel bude vyvíjet úsilí směřující k umístění psa 
svěřeného mu do opatrování touto smlouvou novému majiteli a obvyklým způsobem ho nabízet. 

5. Schovatel nemůže přenechat psa dalšímu schovateli bez předchozího písemného souhlasu 
uschovatele.  
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6. Uschovatel je povinen nahradit schovateli skutečně vynaložené náklady, které na psa 
při jeho opatrování vynaložil.  

III. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za opatrování psa bude schovatelem uschovateli účtována 
paušální částka ve výši 232,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva korun českých) za jeden krmný den. 
Schovatel prohlašuje, že se jedná se o skutečně vynaložené náklady, které zahrnují náklady 
na krmivo, ošetřování psa, včetně veterinárních úkonů, úklid kotce, odvoz odpadu, opravy 
a údržba kotce a poměrnou část ostatních vynaložených nákladů spojených s úschovou. 

2. Pokud dojde ke změně ve skutečně vynaložených nákladech a následkem toho ke změně 
paušální částky, bude zdůvodnění doručeno ihned na adresu uschovatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že náklady na opatrovaného psa budou schovatelem účtovány 
čtvrtletně pozadu. Náklady na opatrovaného psa za období od 27. 3. 2020 do 31. 3. 2020 budou 
schovatelem účtovány spolu s druhým čtvrtletím roku 2020. 

4. Daňový doklad doručí schovatel na adresu uschovatele nejpozději do patnáctého dne po uplynutí 
daného čtvrtletí. 

5. Účtovanou částku se uschovatel zavazuje uhradit ve lhůtě splatnosti 21 dnů od vystavení 
daňového dokladu. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do okamžiku převzetí psa novým majitelem, nejdéle 
však do 30. 9. 2020. 

2. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná 
od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně.  

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí platným právem 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.   

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

6. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Českých Budějovicích  dne…………            V Českých Budějovicích dne…………… 
 
 
 
______________________________                  ____________________________________ 
          JUDr. Jana Korešová              doc. RNDr. Petr Baroš Ph.D.       
              ředitelka odboru                                                          děkan  
    Hospodaření s majetkem státu                                                Zemědělské fakulty                              
Územní pracoviště České Budějovice                      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích       
                 ( uschovatel )                                                                    ( schovatel ) 


