Smlouva o svěření zvířete
do trvalé péče
Ze dne:
Smluvní strany:
Spolek
Dočasky De De, z.s.
IČO: 047 96 551
Sídlo: Štúrova 1417/2, 142 00 Praha 4 – Krč
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
64631
Zastoupený: Ditou Pullmannovou, předsedou nebo Předávajícím pověřenou osobou:
_____________________
Telefon: 602 259 705, 608 542 000
č. transp. účtu: 2500978266/2010
(dále jen „Předávající“)

a

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Dat. nar.:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „Osvojitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o svěření zvířete do trvalé péče
(dále jen „Smlouva“):
Zvíře

Pes / Kočka

Pohlaví
Jméno
1

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Osvojitel má zájem na svěření zvířete specifikovaného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy do své
péče. Osvojitel prohlašuje, že se předávaným zvířetem, včetně jeho zdravotního stavu,
dostatečně seznámil, a o svěření předávaného zvířete do péče požádal Předávajícího po
důkladném zvážení svých možností a schopností.
2. Předávající prohlašuje, že je oprávněn zvíře specifikované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy do
péče Osvojitele svěřit a za tímto účelem uzavřít s Osvojitelem tuto Smlouvu.
Čl. II.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek Předávajícího svěřit Osvojiteli níže v tomto odstavci
specifikované zvíře do trvalé péče:
Zvíře

Pes / Kočka

Pohlaví
Jméno
Věk
Popis vzhledu

Kastrace
Číslo čipu
Očkování
Jiné informace

(dále jen „Zvíře“)
2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Osvojitele Zvíře od Předávajícího převzít, a to za
podmínek uvedených v této Smlouvě, které se zavazuje dodržovat.
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Čl. III.
Závazky Osvojitele
1. Osvojitel se touto Smlouvou zavazuje:
a) neprodleně po převzetí přihlásit Zvíře (psa) v místě bydliště na příslušném úřadu a
pravidelně hradit poplatky z držení psa v souladu s příslušnými místními předpisy;
b) zajistit Zvíře proti útěku a/či odcizení;
c) zajistit označení čipem, pokud není Zvíře již v době předání čipem označeno.
Osvojitel je povinen zajistit evidenci čipu na své jméno v NÁRODNÍM REGISTRU
MAJITELŮ ZVIŘAT na adrese: https://www.narodniregistr.cz /Tuto registraci lze
provést přes internet online. Tato registrace chrání zvíře, je-li například ukradeno
a později nalezeno či se ztratí/;
d) zajistit Zvířeti odpovídající životní podmínky, a to zejména:
• Zvíře nebude trvale či dočasně drženo v omezeném prostoru /kotec či
obdobný prostor/, Zvíře nebude trvale či dočasně uvázáno;
• Zvíře bude mít dostatečnou a pravidelnou možnost pobytu a vycházek
v rozsahu odpovídajícím potřebám Zvířete;
• kvalitní stravu v potřebném množství a kvalitě;
• dostatečné množství vody;
• odbornou veterinární péči dle potřeb a zdravotního stavu Zvířete;
• všechna potřebná očkování a pravidelné odčervování;
e) v případě převzetí nekastrovaného Zvířete (mládě, výjimečně dospělý jedinec),
zajistit neprodleně Zvířeti kastraci, a to za následujících podmínek:
• koťata – neprodleně po dovršení 9 měsíců
• štěňata – psi nejpozději po dovršení 1 roku, fenky po prvním hárání a
nejpozději však po dovršení 1 roku
• dospělí jedinci vždy v termínu po dohodě s Předávajícím
f) zajistit, aby se Zvíře za žádných okolností dále nemnožilo;
g) za žádných okolností nepoužívat vůči Zvířeti takové tresty, které mohou být pro
Zvíře trýznivé nebo poškozovat fyzický či psychický stav Zvířete;
h) neporušovat péčí o Zvíře za žádných okolností zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání a ani žádné další příslušné právní předpisy;
i) dodržovat oznamovací povinnost vůči Předávajícímu, pokud jde o: změnu bydliště,
zranění či jakoukoliv jinou změnu zdravotního stavu Zvířete, úmrtí Zvířete,
nemožnost nadále mít Zvíře ve své péči.
2. Osvojitel se zavazuje umožnit Předávajícímu provádění kontrol Zvířete, a to kdykoliv i bez
předchozího upozornění, případně neprodleně poté, co mu Předávající požadavek na
provedení kontroly oznámí.
3. V případě, že Osvojitel nebude nadále schopen se o Zvíře z jakéhokoliv důvodu starat,
případně pokud zjistí, že Zvíře je pro něj nezvladatelné, je povinen kontaktovat
Předávajícího a Zvíře mu buď vrátit, nebo se s ním domluvit na jiném řešení.
4. Osvojitel se zavazuje poskytnout Předávajícímu kdykoliv na vyžádání fotodokumentaci
Zvířete.
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Čl. IV.
Adopční poplatek
1. Smluvní strany se dohodly, že Osvojitel uhradí Předávajícímu adopční poplatek ve výši
___________,- Kč, a to za účelem kompenzace nákladů Předávajícího s péči o Zvíře do
doby převzetí Zvířete Osvojitelem.

Čl. V.
Odstoupení Předávajícího od Smlouvy
1. Předávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
a) v případě, že Osvojitel poruší jakoukoliv povinnosti uvedenou v čl. III. Smlouvy;
b) v případě, že Osvojitel poruší závazek k úhradě adopčního poplatku dle čl. IV.
Smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Osvojiteli. Osvojitel je povinen
neprodleně po doručení odstoupení předat Zvíře předávajícímu.
3. V případě, že Předávající v průběhu kontroly dle čl. III. odst. 2 zjistí porušení této Smlouvy,
je oprávněn odebrat Zvíře Osvojiteli v rámci probíhající kontroly.
4. V případě odstoupení od Smlouvy nemá Osvojitel nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s péčí o Zvíře po dobu účinnosti Smlouvy, ani na vrácení
adopčního poplatku.
5. V případě, že porušením kteréhokoliv závazku dle čl. III. této Smlouvy vzniknou
Předávajícímu jakékoliv náklady, např. náklady související s následnou veterinární péčí o
Zvíře, s dopravou Zvířete apod., zavazuje se Osvojitel tyto náklady Předávajícímu v plné
výši uhradit.
Čl. VI.
Další ustanovení
1. Předávající prohlašuje, že osobní údaje Osvojitele uvedené v záhlaví této Smlouvy budou
Předávajícím užity pro účely realizace této Smlouvy a pro účely výkonu práv a právních
nároků Předávajícího. Oprávněným zájmem Předávajícího výkon a obhajoba jeho právních
nároků. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytnost
zpracování pro splnění smlouvy, a zpracování pro účely oprávněných zájmů Předávajícího.
Osobní údaje dle této Smlouvy budou uchovávány po dobu trvání lhůty stanovené
příslušnými předpisy pro účely správní kontroly a v období 4 let od smrti Zvířete, nebudeli třeba osobní údaje uchovávat pro účely probíhajícího řízení. Osobní údaje Osvojitele
mohou kromě Předávajícího jakožto správce osobních údajů zpracovávat také další
pověřené subjekty jakožto zpracovatelé osobních údajů, a to dodavatelé IT služeb a účetní,
daňoví a právní poradci, a další spolupracovníci, kteří Předávajícímu pomáhají při realizaci
činnosti Předávajícího. Osvojitel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu
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nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož
i právo na přenositelnost údajů. Osvojitel je oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Předávajícího je smluvním
požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za
důsledek nemožnost uzavření Smlouvy.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny této Smlouvy je možné činit výslovně ve formě písemných, chronologicky
číslovaných, dodatků k této Smlouvě.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že odstoupení od této Smlouvy je možné učinit
rovněž ústně.
4. Jestliže jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
nevymahatelným či zdánlivým, je takové ustanovení plně oddělitelným od ostatních
ustanovení této Smlouvy a jeho neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost či zdánlivost
nebude mít žádný vliv na existenci, platnost, účinnost a vymahatelnost této Smlouvy jako
celku ani jiných jejích ustanovení.
5. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V _____________

dne _________________

Předávající

Osvojitel

__________________________

___________________________
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