Šance zvířatům, z. s.

Adopční smlouva zvířete

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Šance zvířatům, z. s.
Jméno a příjmení: …………………………….
Barandov 256
Ulice č. p./č. o.: ………………...………………
Dolní Chrastava
PSČ město: ………………………..…………..
463 31 Chrastava
Adresa pobytu zvířete: stejná / jiná: …………
IČ: 01443356
…………………………………………………..
kontakt@sancezviratum.cz
Číslo OP: …………………..………………..…
jednající prostřednictvím:
Tel. č. ………..…………………………………
………………………………………………….. E-mail: ……..………………………………….
Kontaktní osoba v případě nedostupnosti:
…………………………………………………..
dále jen dárce

dále jen obdarovaný

DAROVACÍ SMLOUVU
(dle § 2 055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku)
Článek I.
Předmět smlouvy
Dárce touto smlouvou převádí do vlastnictví
obdarovaného toto zvíře:
Druh zvířete: ……………………………………….
Jméno: ………………………………………………
Plemeno / pohlaví: ………………………………….
Datum narození: …………………………………….
Očkování: …………………………………………...
Čip: ………………………………………………….
Sterilizace / kastrace: NE / ANO (termín: ………….)
Barva, speciální znaky: …………………………….
Zdravotní stav při předání: …………………………
Příspěvek na péči: pes: 1.000,- Kč / kočka: 600,- Kč
(dále jen zvíře)
Článek II.
Práva a povinnosti obdarovaného
Obdarovaný se zavazuje, že zvíře bude krmit
v dostatečném množství a kvalitě minimálně jednou
denně a zajistí mu neustálý přístup k čisté pitné vodě.
Též mu zajistí dostatek pohybu a zaměstnání.
Obdarovaný se dále zavazuje, že zvíře nebude
uvázáno nebo trvale či dlouhodobě uzavřeno
v omezeném prostoru.
V případě potřeby obdarovaný poskytne zvířeti
neodkladně veterinární péči.
Obdarovaný zajistí pravidelnou vakcinaci zvířete
dle zákona č. 166/99 Sb. o veterinární péči v platném
znění a nechá mu aplikovat identifikační čip
s následnou registrací na svou osobu, nebo již
aplikovaný čip registruje na svou osobu. Registraci

provede u příslušného úřadu a také v centrální
evidenci zvířat (např. http://www.narodniregistr.cz/).
Obdarovaný umožní níže uvedeným osobám
kontrolu zvířete, jeho celkového stavu a ustájení a to
kdykoli i bez předchozího ohlášení.
Obdarovaný bude zvířeti poskytovat odpovídající
péči a bude se o zvíře řádně starat, neudělá mu žádné
příkoří ani bolest, ani zvíře nepustí s úmyslem se jej
zbavit nebo jej vyhnat.
Obdarovaný ustájením zvířete a vlastní péčí
o zvíře nebude porušovat zákon na ochranu zvířat
/proti týrání č. 246/1992 Sb., resp. č. 77/2004 Sb.,
jakož i všech zákonů a norem, které jsou součástí
právního řádu České republiky.
Obdarovaný bez vědomí dárce nepředá zvíře třetí
osobě, která není v této smlouvě uvedena.
Obdarovaný v případě, že se nemůže o zvíře
z nejrůznějších důvodů nadále starat, kontaktuje
bezodkladně dárce.
Obdarovaný bude minimálně jednou za 12 měsíců
informovat o stavu zvířete a posílat průběžně jeho
fotografie na adresu: vadopci@sancezviratum.cz.
Poprvé však bude informovat nejpozději měsíc
po příjezdu zvířete do nového domova.
Obdarovaný se zavazuje, že dohlédne na to, aby
samec nebyl použit ke krytí samic, či samice nebude
nakrytá. Mláďata narozená porušením těchto
podmínek jsou majetkem dárce a majitel je povinen
o této skutečnosti dárce neprodleně informovat.
Není-li uvedena výjimka, obdarovaný se
zavazuje, že na své náklady nechá provést odborně
provedenou kastraci zvířete, a to do roka od podpisu

smlouvy nebo po prvním hárání feny / v 10–12
Článek V.
měsících u psa, což doloží lékařskou zprávou.
Závěrečná ustanovení
Osvojené zvíře bude vykastrováno v době
Obdarovaný souhlasí s uhrazením a náhradou
od __. __. 20___ do __. __. 20___
všech potřebných poplatků a soudních nákladů, které
mohou vzniknou v souvislosti s uplatňováním a
Článek III.
s vymáháním naplnění podmínek této Smlouvy.
Práva a povinnosti dárce
Účastníci prohlašují, že si Smlouvu řádně
Ke změně držitele zvířete je nutný písemný přečetli, seznámili se s ní, že Smlouvu uzavírají
souhlas dárce, na základě kterého bude sepsána nová dobrovolně, vážně, ani za jednostranně nevýhodných
darovací smlouva s novým držitelem.
podmínek, pochopili zcela její znění a plně s ní
V případě nespokojenosti obdarovaného se souhlasí, na důkaz toho připojují své vlastnoruční
zvířetem bude zvíře předáno zpět dárci, nikoli třetí podpisy.
osobě.
V případě, že by se některé ustanovení této
Osoby pověřené dárcem mají právo kdykoliv Smlouvy ukázalo neplatným, nemá to vliv na
zkontrolovat dodržování podmínek této Smlouvy. zbývající ustanovení a smluvní strany se zavazují
Tyto osoby jsou povinny se prokázat originálem či bezodkladně tyto zhojit, aby došlo co nejdříve
kopií této Smlouvy.
k řádnému naplnění jejího rozsahu.
V případě zjištění nedostatků v péči o zvíře (např.
Pokud není touto Smlouvou ujednáno jinak, platí
týrání, nedostatečné krmení a napájení, omezování pro tento vztah příslušné ustanovení právních
pohybu, zapojení do reprodukčního cyklu apod.) předpisů dotýkajících se této oblasti.
nebo v případě zjištění, že zvíře je chováno
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
v nevyhovujících
podmínkách,
bude
zvíře smluvních stran. Den uzavření Smlouvy je současně
obdarovanému odebráno, a to bez nároku na náhradu dnem její účinnosti.
vynaložených nákladů. Zvíře bude odebráno i
V případě, že z různých důvodů nebude moci
případě, že v době odebrání nebude možné obdarovaný zajišťovat veškerou péči o výše uvedené
s obdarovaným navázat kontakt.
zvíře, oznámí vše neodkladně dárci a zvíře jim
Dárce vzhledem k neznalosti původu zvířete bezodkladně odevzdá. Opuštění zvířete je podle
neručí za povahu a vzhled zvířete.
Zákona na ochranu zvířat trestné.
Článek IV.
Zajišťovací ustanovení
V případě porušení podmínek daných touto
Smlouvou ve čl. II ze strany obdarovaného je
obdarovaný povinen uhradit neodkladně smluvní
pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc
korun českých). Smluvní pokuta je splatná do
3 pracovních dnů na účet dárce č. 2500383983/2010.
Vedle smluvní pokuty je obdarovaný povinen uhradit
dárci škodu vzniklou porušením Smlouvy (jedná se
především o podmínku kastrace).

V ………………………….

Dne ___. ___. 20___

Zvíře jsem převzal(a) a s výše uvedenými
podmínkami souhlasím.

………………………………………………….. …………………………………………………..
podpis obdarovaného
podpis dárce Šance zvířatům, z. s.

