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Smlouva o provádění náhradní  
péče o týrané zvíře 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

a § 28b odst. 4. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

 

I. Smluvní strany 

 

město Cheb 

se sídlem:  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:   00253979 

DIČ:   CZ 00253979 

bankovní spojení:  KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

zastoupené:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města  
(dále jen „město") 
 

 

David Zelinka 

se sídlem:  , ,  

IČO:    

bankovní spojení:  

(dále jen „pečovatel“) 
 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek pečovatele pečovat o 5 koní (2x klisna pony, 2x hříbata 
pony, 1x česká teplokrevná klisna), popis je uveden v příloze této smlouvy, která je její 
nedílnou součástí, chovatelky paní Lenky Spáčilové, IČO: , . , 

, (dále jen „zvířata") svěřená do péče od 19.08.2022, na základě rozhodnutí 
Městského úřadu Cheb, č. j.: MUCH 82874/2022, písemně vyhotoveného dne 23.08.2022, 
a závazek města zaplatit pečovateli za péči dohodnutou odměnu.  

 

2. Shora uvedená zvířata jsou dnem 19.08.2022 svěřena pečovateli městem do náhradní péče 
ve smyslu ustanovení § 28b zákona. 

 

 

III. Doba a místo plnění 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o: 
a) uložení propadnutí zvířat, nebo 

b) zabrání zvířat, nebo 

c) vydání zvířat z náhradní péče chovateli. 
 



Stránka 2 z 4 

 

2. Místo plnění určí pečovatel podle trvalého bydliště konkrétních chovatelů zajišťujících péči 
o jednotlivá zvířata. 

 

 

IV. Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za celkovou denní péči o jedno zvíře je za českou teplokrevnou klisnu 200 Kč/den, 

za klisnu pony s hříbětem 150 Kč/den. Cena zahrnuje náklady na krmení. 
 

2. Pečovatel je oprávněn požadovat po městě úhradu dalších mimořádných nákladů spojených 
s veterinární péčí o zvířata, je však povinen tyto náklady vždy s pověřeným zástupcem města 
předem projednat a následně je doložit. 

 

3. Úhrada za péči podle této smlouvy bude probíhat jednou za měsíc zpětně na základě 
daňového dokladu (dále jen „faktura"). Pečovatel je povinen předložit doklady o nákladech 
spojených se zajištěním náhradní péče. Pokud budou v rámci této faktury vyúčtovány 
i mimořádné náklady, bude součástí faktury i doklad podepsaný pověřeným zástupcem 
města. 

 

4. Náklady vynaložené na péči vykonanou před podepsáním této smlouvy budou vyúčtovány 
v první faktuře vystavené pečovatelem 

 

5. Faktury musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných 
právních předpisů a jejich splatnost bude nejméně 30 dnů ode dne doručení městu. V případě, 
že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je město oprávněno ji vrátit 
ve lhůtě splatnosti zpět pečovateli k doplnění či opravě. Pečovatel podle charakteru 
nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové 
faktury městu. 

 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Pečovatel se zavazuje dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat a zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Pečovatel je povinen starat se o zvířata s péčí řádného hospodáře. 
 

3. Pečovatel je povinen zajistit zvířatům pitnou vodu, krmivo, stelivo, dostatek pohybu 
a nezbytnou veterinární péči V případě, že je k péči o zvířata třeba dalších specifických 
podmínek, je pečovatel povinen je zajistit. 

 

4. Pečovatel se zavazuje, že neumožní zvířatům pohyb na veřejném prostranství bez dozoru. 
 

5. Pečovatel se zavazuje, že zvířata nebudou použita k reprodukci. 
 

6. Pečovatel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby zabránil úniku či odcizení zvířat. 
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7. Pokud se v době náhradní péče narodí mláďata, vztahuje se na ně rovněž rozhodnutí 
o umístění do náhradní péče a ustanovení této smlouvy. 

 

8. Pečovatel je povinen bezodkladně kontaktovat město v případě ztráty či úhynu zvířete. 
 

9. Pověřený zástupce města má právo kdykoliv kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy 
a pečovatel je povinen těmto osobám umožnit přístup ke zvířatům. 

 

10. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 
smlouvy. 

 

 

VI. Ukončení a zánik smlouvy 

 

1. Město je oprávněno od smlouvy odstoupit v případě, že pečovatel nebude o zvířata pečovat 
řádně dle svých povinností uvedených zejména v čl V. této smlouvy a vyplývajících 
z právních předpisů. 

 

2. Smlouvu je možné vypovědět oběma smluvními stranami s výpovědní dobou 1 měsíc 

od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
 

3. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato 
smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Město se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn, než dodatkům této smlouvy případně 
ústním ujednáním se nepřihlíží 

 

3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

4. Pověřenými zástupci města k činnostem prováděným dle této smlouvy jsou 

Ing. Radek Sobotka – vedoucí oddělení životního prostředí odboru stavebního a životního 
prostředí MěÚ Cheb a Darina Dierlová – referent uvedeného odboru. 

 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Město obdrží dva stejnopisy a pečovatel 
jeden stejnopis této smlouvy. 
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6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 7/2021 
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 
založenými městem Cheb, schválené dne 06.05.2021 usnesením Rady města Chebu č. RM 
233/8/2021, a její uzavření bylo schváleno 08.09.2022 Mgr. Ladislavem Hrubým, 
místostarostou města Chebu. 

 

Přílohy: - seznam a popis zvířat. 
 

 

V Chebu dne      V                    dne  

 

 

 

 

______________________    ______________________ 

za město      za pečovatele 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta   David Zelinka 

 

 

 

 


