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1. Přijetí zvířete, jeho evidence a pobyt

a) Příjem zvířat od smluvních partnerů do zařízení probíhá 24 hodin 
denně, a to po telefonické domluvě.

b) Příjem a vypuštění zpět do lokality, dle domluvy se zadavatelem, 
objednavatelem nebo jeho zástupcem (Městská policie, osoba 
předem pro tuto činnost určená,...)

c) Při příjmu  zvířete bude sepsán „Příjmový protokol“ a založena 
„Zdravotní karta“. Zvíře bude vyfotografováno, změřeno a zváženo.

d) Provozovatel vede záznamy o přijatých, ustájených, uhynulých, 
utracených, vydaných zvířatech a zvířatech na útěku. Tyto záznamy 
budou uschovány minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu zvířete v 
útulku.

e) Zvířata budou umístěna v kotcích nebo místnostech k jejich pobytu 
určených.

f) Zvíře bude umístěno v kotci, ohradě či voliéře bez uvázání, případně 
i bez obojku. Toto nebude platit, pokud se bude jednat o agresivní 
nebo jinak nebezpečné zvíře, které by mohlo ublížit lidem, jiným 
zvířatům či sobě.

g) Do společných kotců (ohrad, voliér,…)  budou umístěna jen 
neagresivní a zdravá zvířata.

h) Provozovatel se snaží najít opuštěným a toulavým zvířatům v útulku 
nového majitele

2. Výdej, upřesnění

a) Výdej, návštěvní doba a venčení je v pondělí, středu a pátek od 8:00 
do 14:00 hodin; v úterý a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod; v sobotu od 
9:00 do 13:00; o svátky a neděli od 10:00 do 12:30. Tyto časy lze 
provozovatelem individuálně upravovat. Změny budou zveřejněny 



na webu a především vstupní bráně útulku. Poslední možná návštěva
je 30 minut před zavírací dobou.

b) Pokud bude zájemci či původnímu majiteli otevřen útulek po 
zavírací době (nemusí být učiněno), zaplatí dotyčný útulku poplatek 
(dle ceníku) za každou započatou hodinu po zavírací době a to hned 
u vstupu do útulku. Překročí-li pobyt další započtenou hodinu, platí 
se i ta.

c)  Zájemci o zvíře z útulku je doporučeno nejprve zavolat na telefonní 
čísla útulku. Zvířata nových i původních majitelů se nesmí po útulku
pohybovat volně. Zájemce musí byt starší 18 let, svéprávný, mít u 
sebe platný průkaz totožnosti, osobně si převzít zvíře, informoval se 
o zdravotním stavu zvířete, zaplatil v útulku poplatek (dle ceníku), 
vzít si vybavení potřebné k transportu zvířátka (obojek, vodítko, 
klec, box, atd.). Útulek požaduje i potvrzení o zaměstnání zájemce. 

d) Zájemcům bez zaměstnání (neplatí pro seniory), nesvéprávným či 
s trvalým pobytem na úřadu nebude zvíře vydáno. Zájemce musí 
udat přesnou adresu pobytu zvířete či musí být majitelem pozemku.

e) Zájemce se smí po požádání projít se zvířetem mimo areál útulku. 
Během této procházky je za zvíře zájemce i dobrovolník automaticky
zodpovědný. Měl by také dodržovat pravidla určená pro 
dobrovolníky (zveřejněno v útulku i na webu útulku)

f) Po vybrání zvířete bude se zájemcem i původním majitelem sepsán 
dokument o převzetí zvířete. Oba jsou povinni se prokázat svým 
platným občanským průkazem či pasem. Původní majitel musí 
prokázat vlastnictví psa. Může tak učinit např. platným očkovacím 
průkazem + platným potvrzením o zaplacení poplatku za psa či 
průkazem původu (je-li zvíře tetováno/čipováno).

g) Na výběr a seznámení se zvířetem v útulku je nutno si vyčlenit 
minimálně půl hodiny, u problematického zvířete (zdravotní, 
psychické či jiné komplikace) je doporučena hodina. Jinak nemusí 
být zvíře vydáno. Nutno plánovat vzhledem k otevírací době.

h) Do útulku je doporučen oděv, u kterého je lhostejný stav při odchodu
z útulku (psi občas skáčou, kočky drápou,...) a pevná obuv.

i) Psi se v útulku čipují. Povinností každého nového majitele je 
registrace tohoto čipu na své jméno a platnou adresu.

j) Útulek není povinen zvíře zájemci vydat.
k) Jako úřední deska slouží i web útulku Jimlín (www.utulek-

jimlin.cz).



3. Protinákazová opatření

a) Přijaté zvíře bude prohlédnuto, odblešeno a odčerveno (po souhlasu 
lékaře). Bude-li to vyžadovat stav, bude zvíře vykoupáno (omyto, 
otřeno), ostříháno, vykartáčováno, atd.

b) Každé zvíře bude po přijetí umístěno do karanténního kotce, kde 
bude 10 dní (pes)/12 dní (kočka) a zbylá zvířata či nemocná dle 
doporučení veterináře. V této době bude provedena vstupní zdravotní
prohlídka, očkování, případně čipování veterinárním lékařem 
( MVDr. Kocinová, MVDr. Klečka). Vstupní zdravotní prohlídka se 
neprovádí, pokud se jedná o zvíře známého původu, jehož majitel 
prokáže platné potvrzení o vakcinaci.

c) Nemocný pes bude na základě stanovené diagnózy veterinárním 
lékařem léčen.

d) Uhynulá zvířata budou umístěna do kafilerního boxu v igelitovém 
pytli a odvezena co nejdříve do VAPO Podbořany s. r. o. či předána 
veterinárnímu lékaři, který odvoz zajistí a vystaví doklad. Ve 
výjimečných případech lze provést kremaci v Krematoriu zvířat Brno
s. r. o. Bude-li se jednat o menší zvíře, bude pohřbeno do země.

e) Útulek je pod pravidelnou kontrolou ošetřujícího lékaře.

4. Hygiena chovu

a) Krmení a napájení je prováděno minimálně 1x denně, u mláďat 
minimálně 3x denně

b) Zvířata mají zvlášť misku na tekutinu a zvlášť na potravu. 
c) Misky jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány.
d) Zbytky potravy jsou ukládány na kompost či do nebezpečného 

odpadu.
e) Ošetřovatel si před krmením omyje ruce.
f) Obsazené kotce (ohrady, voliéry) jsou čištěny každý den, 1x týdně 

dezinfikovávány. Trus je ukládán na kompost, odvozen firmou nebo 
provozovatelem útulku v plastových nádobách s nápisem 
nebezpečný odpad do TS Louny.

g) Po ukončení pobytu zvířete je kotec kompletně dezinfikován a 
vyčištěn.

h) Komplexní úklid v budově je prováděn minimálně 1x měsíčně.



5. Příprava a skladování krmiva

a) Pro krmení zvířat bude používáno především suché krmivo a voda.
b) Krmivo bude skladováno v suchých a chladných prostorách. Potrava 

je vždy uskladněna v dostatečném množství, s rezervou, a v 
odděleném prostoru.

6. Venčení, procházka, chování

a) Pro venčitele, zájemce i návštěvníky jsou závazná i Pravidla pro 
dobrovolníky zveřejněna na webu útulku Jimlín.
b) Útulek je monitorován audio-vizuální technikou. Zaměstnanci mají u
sebe osobní kamery.
c) Závazné pro návštěvníky a dobrovolníky jsou všechny nápisy v 
útulku, před útulkem i na webu útulku.
d) Vstup do útulku a pohybování po útulku je možné jen s pracovníky 
útulku. Výjimku mají dobrovolníci, kteří mají zaregistrovanou kartu 
dobrovolníka.
e) Pracovník útulku smí vykázat dobrovolníka i návštěvníka z pozemku
útulku. Daná osobu musí uposlechnout. Útulek je soukromé zařízení.
f) Návštěvník, venčitel ani zájemce nesmí strkat ruce do kotců, beden či
voliér.
g) Za děti je plně zodpovědný dospělý doprovod. Děti do 15let bez 
dospělého doprovodu do areálu útulku nesmí.
h) Za zvířata přivedená do areálu útulku je zodpovědný majitel. Jeho 
zvířata musí být na vodítku či v přepravce, musí být řádně očkovaná a 
nesmí být nemocná. To platí i u zvířat, která přijdou do kontaktu se 
zvířaty útulku mimo areál útulku.

7. Bezpečnost
a) Všichni jsou povinni řídit se bezpečnostními a požárními směrnicemi

  David Kubalík    
  Majitel útulku

Důležitá telefonní čísla  :

Tísňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158


