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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 (dále jen 

„smlouva“)  

  

I. - Smluvní strany  

  

 Statutární město Brno, 
se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, 

 zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
 IČO: 44992785 
 DIČ: CZ44992785 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
 č. účtu: 111 211 222/0800, 
 - ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru 
 životního prostředí MMB, 

 - ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. Jakub Sobocik, právník správního oddělení Odboru životního 
prostředí MMB, 
email: ozp@brno.cz 

 
(dále jen „město“) 
  

a  
  

Bohumil Zelený, 
datum narození 
trvalý pobyt:  Žarošice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1 
číslo účtu:  
email:  
 
(dále jen „pečovatel“)  
  

  

II. – Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy je závazek pečovatele jako osoby, která má zkušenosti s chovem daného typu zvířat, 
pečovat o 4 ovce ve věku cca 2 roky, z nichž jedna je označena v levém boltci ušní známkou CZ 96245912 a 
zbývající 3 ovce označeny nejsou a ani nemají jinou číselnou identifikaci, které byly odchyceny k 18.01.2019 
a převezeny do Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, U zoologické zahrady 147/46, 
635 00 Brno, IČO 00101451 s tím, že 24.01.2019 byla uložena Úřadem městské části města Brna, Brno-
Komín předběžná náhradní péče ohledně těchto 4 ovcí (dále jen „zvířata“) a následně byla pečovateli zvířata 
svěřena Úřadem městské částí Brno-Komín rozhodnutím MCBKOM04763/2019ODS/REIP ze dne 10.12.2019 
do náhradní péče podle ust. § 28b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) a dále je předmětem smlouvy závazek města uhradit pečovateli 
za péči dohodnutou cenu.  
  

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  
b) zabrání zvířat  
c) vydání zvířat z náhradní péče chovateli. 

 
2. Místem plnění jsou  Žarošice.   

 
IV. - Cena a platební podmínky  

1. Cena za celkovou denní péči o jedno zvíře je 40 Kč/den bez DPH (pečovatel není plátcem DPH). 
Cena za celkovou denní péči zahrnuje krmení, energii a práci. 
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2. Pečovatel je oprávněn požadovat po městě úhradu dalších mimořádných nákladů spojených s péčí o 

zvířata, je však povinen tyto náklady vždy s pověřeným zástupcem města předem projednat, nechat si je 
odsouhlasit a následně je doložit.  

  

3. Úhrada za péči dle této smlouvy bude probíhat jednou za měsíc zpětně na základě faktury či vyúčtování, 
které bude rozpočítáno na jednotlivá zvířata a dny. Pokud budou v rámci této faktury vyúčtovány i 
mimořádné náklady, bude součástí faktury či vyúčtování i doklad podepsaný pověřeným zástupcem 
města. Náklady vynaložené na péči vykonanou před podepsáním této smlouvy budou vyúčtovány v první 
faktuře či vyúčtování vystavené pečovatelem. Úhrada bude městem prováděna bankovním převodem na 
účet pečovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
  

4. Faktury či vyúčtování musí splňovat všechny náležitosti účetního dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Splatnost faktury či vyúčtování bude nejméně 30 dnů ode dne doručení městu. V případě, že 
bude faktura či vyúčtování obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je město oprávněno ji vrátit ve 
lhůtě splatnosti zpět pečovateli k doplnění či opravě. Pečovatel podle charakteru nedostatků fakturu či 
vyúčtování opraví nebo vystaví nový dokument. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová 30 denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury či 
vyúčtování městu. Faktura či vyúčtování musí být městu doručena písemně na adresu Magistrát města 
Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno či emailem z emailové adresy pečovatele 
uvedené v záhlaví na adresu ozp@brno.cz. 

  

V. - Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Pečovatel se zavazuje dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat a zákona č. 166/1999 Sb., ze 
dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Pečovatel je povinen na své náklady dopravit zvířata na místo plnění. 

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

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

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

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

7. Pečovatel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby zabránil úniku či odcizení zvířat.  

8. Pokud se v době náhradní péče narodí mláďata, vztahuje se na ně rovněž rozhodnutí o umístění do 
náhradní péče a ustanovení této smlouvy.  

9. Pečovatel je povinen bezodkladně kontaktovat městskou část Brno-Komín i město v případě ztráty či 
úhynu zvířete.  

10. Pověřený zástupce městské části Brno-Komín i města má právo kdykoliv kontrolovat dodržování 
podmínek této smlouvy a pečovatel je povinen těmto osobám umožnit přístup ke zvířatům.  

11. 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.  
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VII. - Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci 
obou smluvních stran. Změna jinou formou než písemnou je stranami výslovně vyloučena dle § 564 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dodatky nesmí být v rozporu s obsahem smlouvy a jejími 
základními podstatnými náležitostmi. 

3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

4. Pečovatel bere na vědomí povinnost města vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Pečovatel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Pověřeným zástupcem města k činnostem prováděným dle této smlouvy je Mgr. Jakub Sobocik, právník 
správního oddělení Odboru životního prostředí MMB. Pověřenou zástupkyní městské části Brno-Komín 
je Mgr. Patricie Jégrová, vedoucí Odboru stavebního a dopravy. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech. Město obdrží tři (3) stejnopisy, městská část Brno-
Komín jeden (1) stejnopis a pečovatel jeden (1) stejnopis této smlouvy.  

8. Smlouva bude zveřejněna na webu www.brno.cz dle I. části bodu č. 1 metodiky zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou města Brna na její R8/040. schůzí Rady města 
Brna konané dne 2. 9. 2019. Pečovatel smlouvu uzavírá jako fyzická osoba nepodnikající. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že došlo 
k dohodě o celém obsahu smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 

 

  

Za město Pečovatel  
        

V Brně dne                                                                          V Brně dne 
  

  

  

___________________________________                        ________________________________  

    

Ing. Martin Vaněček              Bohumil Zelený 

Vedoucí OŽP MMB 

    

 


