Smlouva o převzetí zvířete do vlastní péče
( adopční smlouva )
mezi následujícími smluvními stranami a podle zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanského
zákoníku.

1. Smluvní strany
1.1. Předávající / vlastník
Název organizace:
Kontaktní osoba – předseda:
Sídlo:
IČO:
Web:
Facebook:
Telefon:
Email:
Bank. spojení: Fio banka

Čtyřlístek pro hafany, z.s.
Dana Bílková

Bažantnice 428, Albrechtice, PSČ 73543
04937589
www.ctyrlistekprohafany.cz
www.facebook.com/ctyrlistekprohafany/
00420 724 121 429
ctyrlistekprohafany@seznam.cz
2801188882/2010
(dále jen „předávající“)

1.2. Osvojitel
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulice a číslo domu:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Obec a PSČ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo OP:

……………………………………………………………………………………………………………………….
(dále jen „osvojitel“)
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2. Předmět smlouvy
2.1.

Předmětem smlouvy je předání zvířete – psa/feny od předávajícího do trvalé péče osvojitele.

2.2.

Popis zvířete:
Plemeno: _________________________________________________________________
Pohlaví: _____________ Jméno:

___________________________________________

Věk: _______________ Očkovací průkaz: _____________ Vakcinace: _______________
Odčervení: __________ Kastrace: _________ Čip________________________________
Podávané léky: ____________________________________________________________
Místo ustájení zvířete, pokud je odlišné od bydliště majitele:________________________
_________________________________________________________________________
Jiné sdělení: ______________________________________________________________
Dohodnutý adopční poplatek1): ____________

slovy _____________________________

záloha: ______________ doplatek do: ______________________________________(1)

1)V

případě Odstoupení od Adopční smlouvy ze strany Osvojitele bez ohledu na důvod nemá Osvojitel nárok
na vrácení Adopčního poplatku ani úhradu vynaložených nákladů, nedohodnou-li se strany jinak.

3. Práva a povinnosti předávajícího
3.1.

Předávající má právo na kontrolní osobní návštěvy u osvojitele ke zjištění stavu psa/feny.

3.2.

V případě, že předávající zjistí, že dochází k týrání zvířete dle §4 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat, má právo informovat o týrání příslušné úřady a policii České republiky.

3.3.

Předávající má právo požadovat informace o zvířeti, veterinární zprávy o zdravotním stavu
zvířete a potvrzení veterináře o kastraci v případě, že je tato podmínka součástí této smlouvy.
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4. Práva a povinnosti osvojitele
4.1.

Osvojitel se zavazuje, že nepředá zvíře třetí osobě, která není účastníkem této smlouvy, bez
písemného souhlasu předávajícího. Darování, prodej či adopce zvířete třetí osobě je závažné
porušení této smlouvy (sankce viz Čl. č. 5.2. – porušení podmínek smlouvy).

4.2.

Osvojitel se zavazuje, že vlastní péčí o zvíře nebude porušován zákon na ochranu zvířat proti
týrání zvířat č. 246/1992 Sb. Porušení výše uvedeného zákona je současně také závažné
porušení této smlouvy

4.3.

Osvojitel bere na vědomí, že zvíře nebude a nesmí být zapojeno v žádném případě do reprodukčního
cyklu! Tzn., že pes nebude užíván ke krytí fen, fena nebude krytá a odchovávat štěňata. Jestliže
dojde k reprodukci zvířete, je toto vážné porušení této smlouvy (sankce viz Čl. č. 5.2. – porušení
podmínek smlouvy).

4.4.

V případě, že se osvojitel z jakéhokoliv důvodu nebude moci o zvíře dále starat, neprodleně
navrátí zvíře osobně zpět výhradně do rukou předávajícímu, a to bez nároku na vrácení
adopčního poplatku, pokud je touto smlouvou stanoven.

4.5.

Osvojitel se zavazuje poskytovat zvířeti odpovídající péči, neudělá mu žádné příkoří ani bolest,
ani zvíře neopustí s úmyslem se ho zbavit nebo ho vyhnat.

4.6.

Osvojitel se zavazuje zvířeti poskytnout v případě potřeby neodkladně veterinární pomoc.

4.7.

Osvojitel se zavazuje poskytovat zvířeti potravu v odpovídajícím množství a kvalitě, zvíře bude
mít k dispozici neustále dostatek pitné vody.

4.8.

Osvojitel se zavazuje, že zvíře nebude uvázáno nebo trvale či dlouhodobě uzavřeno ve
stísněném prostoru.

4.9.

Osvojitel se zavazuje vytvořit zvířeti takové podmínky, které zabezpečí zvíře proti útěku.

4.10. Osvojitel se zavazuje zajistit zvířeti pravidelnou vakcinaci podle zákona č. 166/1999 Sb. o
veterinární péči.
4.11. Pokud zvíře není označeno registračním čipem při podpisu této smlouvy, osvojitel se zavazuje, že
zajistí označení zvířete čipem a následnou registraci v národním registru zvířat, aby v případě
útěku mohlo být co nejrychleji vráceno osvojiteli.
4.12. Osvojitel se zavazuje, že umožní předávajícímu kdykoliv kontrolu zvířete, zejména jeho
celkového stavu a prostředí, v němž je umístěno.
4.13. Osvojitel se zavazuje neprodleně nahlásit změnu svého bydliště nebo umístění zvířete.
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4.14. Osvojitel se zavazuje neprodleně informovat předávajícího při zatoulání, vážném úrazu zvířete
nebo vážném onemocnění, jež by ohrozilo trvale zdravotní stav zvířete nebo jeho život.
4.15. Osvojitel se zavazuje oznámit skutečnost úhynu nebo utracení zvířete a je povinen dodat
doklad o úhynu zvířete od veterinárního lékaře, kde bude zapsána příčina úhynu zvířete.
4.16. Osvojitel má nárok na telefonické či emailové konzultace u předávajícího ohledně zacházení se
zvířetem a jeho výchovy, případně na další nespecifikované rady týkající se přebíraného zvířete.

5. Porušení podmínek smlouvy
5.1.

V případě zjištění nedostatků v péči o zvíře (nedostatečné krmení a napájení, omezování
pohybu, dále Článek č. 3.) nebo v případě zjištění, že zvíře je chováno v nevyhovujících
podmínkách nebo je zapojeno do reprodukčního cyklu, je předávající oprávněn od této
smlouvy okamžitě odstoupit a zvíře osvojiteli mimosoudně o d e b r a t. .
Osvojitel v tomto případě nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvíře nebo na navrácení adopčního
poplatku.

5.2.

V případě zvlášť závažného porušení této smlouvy (viz článek č. 3.) je předávající oprávněn
od této smlouvy okamžitě odstoupit, zvíře osvojiteli mimosoudně o d e b r a t .
Osvojitel v tomto případě nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvíře nebo na navrácení adopčního
poplatku.

6. Závěrečná ujednání
6.1.

Osvojitel se zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za psa/fenu. Osvojitel prohlašuje, že si
zvíře řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto směru jej bez výhrad
přijímá do své péče a zavazuje se hradit veškeré náklady na péči o zvíře a plnit povinnosti podle
této smlouvy.

6.2.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato je
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni.
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6.3.

Pokud touto smlouvou není ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušné ustanovení právních
předpisů, dotýkajících se této oblasti.

6.4.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží předávající i osvojitel jedno
vyhotovení.

6.5.

Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
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6.6.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů spolkem Čtyřlístek pro hafany, z.s., v rozsahu:
fotografie (mé osoby/daru), jméno (popř. název firmy), za účelem zveřejnění těchto údajů v
souvislosti s poděkováním za poskytnutí adopce/daru/služby. Souhlas se zpracováním výše
uvedených osobních údajů dávám na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že mohu požádat o
sdělení informace o zpracování osobních údajů, o aktualizaci osobních údajů, o výmaz
zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas dávám svobodně a jsem si vědom/a, že ho
mohu kdykoliv odvolat.

………………………………………

7. Zvláštní ujednání

V …………………………………………………….

dne ………………………………………………

………………………………………………………
Předávající
Dana Bílková

………………………………………………….
Osvojitel
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