Smlouva o poskytnutí dočasného domova
zvířeti v nouzi
SMLOUVA O DOČASNÉ PÉČI
Uzavřena dne ......................................... mezi těmito smluvními stranami:
Dočasky De De, z.s.
IČ: 04796551
Spis. zn.: L64631
Sídlo: Štúrova 1417/2, Praha 4 – Krč, 142 00, Česká republika
Telefon: 731 189 861, 602 259 705, 608 542 000
č. transparentního účtu: 2500978266/2010
(dále jen „spolek“)
a
Jméno a příjmení/FB profil:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa přechodného pobytu:
Datum narození:
OP č.:
Bankovní účet č.
Kontakt:
Telefon:

email:

(dále jen „chovatel“)

Předmět Smlouvy
Předmětem smlouvy je svěření zvířete:
rasa/jméno:
popis:

narozen:

váha:..........kg

čip: ano/ne

pohlaví: pes/fena

kastrace: ano/ne

do dočasné péče chovateli a ten zvíře v den uzavření smlouvy od spolku přebírá. Chovatel
prohlašuje, že byl se stavem zvířete pečlivě seznámen a s převzetím souhlasí.

Strany se dohodly na následujícím:

1. Obě strany se dohodly, že chovatel po dobu dočasné péče přebírá za zvíře plnou
odpovědnost, má povinnost se o něj starat, zabezpečit mu dostatečný přísun potravy
(značku a množství zajišťuje předávající), pitnou vodu a dostatek pohybu úměrně jeho
věku a stavu. Dále má chovatel povinnost zvířeti poskytnout vhodné místo ve svém
obydlí a zajistit pro zvíře vhodný pelíšek, tj. věc, na které bude moci zvíře v pohodlí a
nerušeně odpočívat a která nebude ohrožovat jeho zdraví.
2. Chovatel je povinen zabezpečit zvíře proti úniku, odcizení či napadnutí jiného zvířete,
popř. zamezit jakékoliv jiné události, která by ve svém důsledku měla obdobný
škodlivý následek. V případě nastolení takovéto situace, je chovatel srozuměn, že
míra zavinění je vždy předmětem následného šetření. V případě prokázání zavinění
na straně chovatele, nese odpovědnost za škodu chovatel. Prokáže-li chovatel, že při
dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, případně, že by škoda vznikla
i při vynaložení potřebné pečlivosti, tak je odpovědnosti za škodu zbaven. Chovatel
v této souvislosti prohlašuje, že si je vědom, že uvedením nepravdivých informací
vedoucích k mylnému závěru o vzniku škody způsobené zvířetem, může mít za
následek předání záležitosti příslušnému orgánu jako předmět pro zahájení řízení.
3. Je zapotřebí, aby chovatel byl dostatečně informován o stavu zvířete a skutečnosti, že
zvíře pochází ze špatných podmínek a není dostatečně socializováno (možnost
poničení věcí, vztah k lidem či jiným zvířatům a podobně). V případě poškození majetku
nebo napadení člověka či jiného zvířete je pečovatel povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit spolku a to jeho zástupci, případně předsedovi spolku.
4. Venku mimo dostatečné zabezpečený prostor (zahrada s dostatečně vysokým
plotem) se zvíře pohybuje výhradně na vodítku a vždy má obojek/kšíry s visačkou a
telefonním číslem. V případě úniku zvířete ze zabezpečeného prostoru, nese
odpovědnost vždy chovatel.

5. Chovatel nepředá zvíře do rukou třetí osoby a to ani na hlídání po krátkou dobu, aniž
by o top předem neinformoval předávajícího, který mu k tomu musí dát svolení.
6. Veterinární péči zabezpečuje veterinární lékař, kterého si chovatel zvolí a ke kterému
má důvěru, pokud je potřeba veterinární ošetření mimo plánované zákroky, chovatel
o tom musí spolek okamžitě informovat (zjištění zranění, pokousání, nemoc, atd.).
Platební doklad za veterinární ošetření a za krmení musí být vystaven vždy na spolek
jakožto na odběratele, v jiném případě nebude platební doklad spolkem akceptován
k proplacení a náklady za veterinární ošetření tak hradí chovatel. Pokud uhradí
veterinární náklady chovatel ze svých prostředků, budou mu tyto náklady proplaceny
na základě originálu platebního dokladu nebo jeho scanu a to do 5ti pracovních dnů.
7. Chovatel se zavazuje, že bude vždy dbát na to, aby nepoškodil žádným způsobem
dobré jméno spolku. Bude vždy hájit zásady a ideu spolku tak, jak je uvedeno ve
stanovách spolku.

Úhrada nákladů
8. S dočasnou

péčí

není

spojena

žádná

odměna,

péče

je

dobrovolná.

Naopak chovatel musí brát na zřetel, že v případě zanedbání péče nebo porušení
některého ujednání ve smlouvě může předávající uplatňovat nárok na úhradu všech
vzniklých nákladů v péči o svěřené zvíře od převzetí do péče spolku. Toto platí hlavně
v případě ztráty zvířete, předání třetí osobě, krádeže zvířete, atd.
9. Pokud převzaté zvíře způsobí škodu či újmu na majetku nebo zdraví chovateli, náklady
na jejich úhradu jdou na vrub chovatele.
10. Náklady spojené s veterinární péči a nákupem krmiva jsou hrazeny spolkem.

Doba trvání
11. Dočasná péče o zvíře se sjednává na dobu neurčitou.
12. Zvíře po dobu pobytu bude připravováno na adopci, plně socializováno, veterinárně
ošetřeno a kastrováno. Je zapotřebí počítat se zvýšenou pooperační péčí. Předávající
se vynasnaží, aby byla doba dočasné péče co možná nejkratší a zvíře bylo umístěno do
nového, předem prověřeného domova. Smluvní vztah je ukončen k datu odchodu
zvířete do adopce.

13. Smlouva může být také ukončena s okamžitou platností ze strany spolku i chovatele a
to bez udání důvodu. V tomto případě se chovatel zavazuje poskytnout dostatečné
množství času pro bezproblémový přesun zvířete do nové dočasné péče.

Vydání zvířete
14. Chovatel nevydá zvíře třetí osobě bez souhlasu spolku. Pokud by bylo nutné svěřit
zvíře jiné osobě (hlídání, přeprava apod.) je chovatel o této skutečnosti povinen spolek
informovat předem a ten s tímto musí souhlasit. V případě, že by si chtěl chovatel zvíře
ponechat, platí pro něj stejné podmínky jako pro ostatní zájemce – podpis adopční
smlouvy, předkontrola, úhrada adopčního poplatku a souhlas předávajícího. Na výzvu
(ústní nebo písemnou) ze strany spolku je dočasný chovatel povinen vydat zvíře do
24hodin do rukou spolku, včetně dodaného materiálu/chovatelských potřeb a krmiva.

Obě strany tento protokol podepisují bez nátlaku a svobodně.

V................................................... dne: ........................................................

Spolek: ................................................. Chovatel: .............................................

