Adopční smlouva
Svěření zvířete do trvalé péče

Uzavřena dne ............................... mezi těmito smluvními stranami:

Předávající (dále jen „předávající“):
Dočasky De De, z.s.
IČO: 04796551
Sídlo: Štúrova 1417/2, 142 00 Praha 4 – Krč
Telefon: 731 189 861, 602 259 705, 608 542 000
č. transp. účtu: 2500978266/2010
a
Přebírající (dále jen „osvojitel“):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
č. OP:
Telefon:

•

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je svěření níže uvedeného zvířete do trvalé péče.
Zvíře:

Očkovací průkaz:

Barva srsti:

Čipování:

Jméno:

Kastrace:

Pohlaví:

Jiné informace:

Věk:

•

Povinnosti a závazky osvojitele psa

•

Osvojitel je povinen přihlásit psa v místě bydliště na příslušném úřadu a platit poplatky z držení psa
dle příslušné místní vyhlášky.

•

Osvojitel se zavazuje, že zvíře nebude uvázáno nebo trvale, dlouhodobě uzavřeno v omezeném
prostoru (tzn. Kotec nebo jakýkoliv jiný malý prostor). Pokud bude zjištěno, že je zvíře uvázáno
nebo je trvale drženo v kotci nebo jiném uzavřeném prostoru, bude to důvod k jeho odebrání,
z důvodu porušení smlouvy a to bez finanční kompenzace.

•

Zvířeti bude umožněna dostatečná a pravidelná možnost pohybu odpovídající potřebám daného
druhu či plemene.

•

Zvířeti bude poskytnuta strava ve vhodném složení, potřebném množství a kvality, bude zajištěno
stálé a dostatečné množství vody.

•

Osvojitel je povinen zajistit zvířeti odpovídající ubytování, hygienické podmínky a péči. Dále zvíře
bude zajištěno proti odcizení a útěku, mimo jiné i čipováním. Chovatel je povinen sám zajistit
zaevidování tohoto čipu do centrálního národního registru chovatelů zvířat. Tuto registraci lze
provést přes internet online. Tato registrace chrání zvíře, je-li například ukradeno a později nalezeno
či se ztratí. Nemá ovšem nic společného s povinností přihlásit zvíře na obecním úřadu. Úřad registruje
pouze pobyt zvířete v určité oblasti a vybírá poplatek.

•

Zvířeti bude poskytována odborná veterinární péče dle jeho potřeb a zdravotního stavu. Bude mu
poskytováno pravidelné očkování a odčervení.

•

Pokud osvojitel převezme zvíře nekastrované (pouze v případě štěňat nebo ve výjimečných případech
u dospělých) je bezpodmínečně povinen zajistit mu kastraci v dospělosti. U psů po ukončení 1 roku
věku a u fen po prvním hárání, event. Dříve, avšak do 1 roku věku taktéž. Množit dále adoptované
zvíře je nepřípustné.

•

Se zvířetem bude chovatel slušně zacházet, a pokud ho bude potřeba v rámci výchovy potrestat, pak
způsobem, který v žádném případě nebude znamenat trýznění a poškozování jeho fyzického a
psychického stavu.

•

Osvojitel se zavazuje, že ustájením/ubytováním zvířete a vlastní péčí o zvíře nebude porušován zákon
na ochranu zvířat proti týrání.

•

Předávající si vyhrazuje právo kontroly stavu a držení zvířete osvojitelem, a to kdykoliv. Bude-li
zvíře chováno v podmínkách, které mu způsobují utrpení, nebo bude porušen některý z bodů výše
uvedených, bude zvíře chovateli odebráno. Osvojitel v tomto případě nebude mít nárok na jakékoliv

finanční vyrovnání (tzn. Například náklady za kastraci, veterinární ošetření, krmení, adopční poplatek
aj.)
•

V případě, že osvojitel se o zvíře, které od předávajícího převzal, nebude moci starat, nebo zjistí, že
zvíře je pro něj nezvladatelné, či z jiného důvodu nemůže setrvat v adopci, je povinen tuto skutečnost
oznámit předávajícímu a zvíře mu vrátit, nebo se s předávajícím domluvit na jiném řešení.

•

Pokud se zvíře nešťastnou náhodou zraní, vážně onemocní, uhyne nebo bude muset být utraceno,
oznámí to osvojitel předávajícímu.

•

Pokud se osvojitel odstěhuje, je povinen tuto skutečnost nahlásit předávajícímu.

•

Při nedodržení jakékoliv smluvní podmínky, může být zvíře chovateli ihned odebráno.

Souhrnem
Osvojitel se zavazuje, že ustájením/ubytováním zvířete a vlastní péčí o zvíře nebude porušován zákon na
ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., resp. č. 77/2004 Sb. Opuštění zvířete je podle Zákona na
ochranu zvířat §6 trestné.
Osvojitel se zavazuje, že umožní níže uvedeným osobám kontrolu zvířete, jeho celkového stavu a
ustájení/ubytování a to i bez předchozího upozornění. V případě zjištění nedostatků v péči o zvíře
(např. týrání, nedostatečné krmení a napájení, omezování pohybu, zapojení do reprodukčního cyklu
apod.) nebo v případě zjištění, že zvíře je chováno v nevyhovujících podmínkách, je předávající
oprávněn od této smlouvy odstoupit a zvíře osvojiteli odebrat. Osvojitel v tomto případě nemá nárok
na vrácení adopčního poplatku a uhradí náklady spojené s následnou péčí.
•

Prohlášení osvojitele

•

Osvojitel prohlašuje, že si zvíře řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto
směru jej bezvýhradně přijímá.

•

Dále se zavazuje informovat o stavu zvířete a dle dohody s prodávajícím podávat informace, jak se
adoptovanému zvířeti daří + posílat fotodokumentaci zvířete (e-mailem nebo dle možností).

•

Osvojitel souhlasí s uhrazením adopčního poplatku, který je výhradně využit na pokrytí nákladů za
uvedené zvíře, event. Na pomoc či záchranu jiného zvířete v nouzi.

•

Závěrečná ustanovení

•

Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli a že na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy. Osvojitel dále výslovně prohlašuje, že si všechny body ve
smlouvě řádně přečetl a souhlasí s nimi.

•

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy osvojitel fyzicky
zvíře převezme.

•

Ke každé smlouvě bude pořízeno v okamžiku předání foto předávajícího a doloženo ke smlouvě.

•

Osvojitel není oprávněn předat zvíře třetí osobě, která není účastníkem této smlouvy, bez předchozí
domluvy s předávajícím.

V .................................................... dne..........................................................

.............................................................
(předávající)

...........................................................
(osvojitel)

