
ADOPČNÍ SMLOUVA

Svěření zvířete do trvalé péče

spolek: Psí senioři v nouzi, z.s. , zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka L 71570

IČO: 078 87 817

sídlo: Chrást 204, 289 14 Chrást

zastoupený: Mgr. Vendulou Wolfovou/předsedou nebo …......................./dočasná péče

telefon: 776 666 258

e-mail: psidocasky@seznam.cz

Facebook: Psí senioři v nouzi, z.s.

číslo transparentního účtu: 290 159 7990/2010

dále p ř e d á v a j í c í 

jméno a příjmení: 

adresa: 

adresa pro doručování:

datum narození: 

číslo OP: 

telefon:

e-mail: 

dále o s v o j i t e l 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu, 
jejímž účelem je svěření, dále ve smlouvě popsaného zvířete v držbě předávajícího, do trvalé 
péče přebírajícímu, za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

I.

Předávající prohlašuje, že je držitelem veškerých práv ke zvířeti – psu 

rasa: 

jméno:
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pohlaví: 

barva srsti: 

věk: NAR. 

identifikovaného čipováním: ………………………………………, očkovacím průkazem: 

dokladem o kastraci ze dne: 

další informace o stavu zvířete: .................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Dále výslovně prohlašuje, že jeho držba je řádná, poctivá a pravá, a je oprávněn k převodu svých práv 
na třetí osobu. 

II.

Osvojitel prohlašuje, že je plně svéprávný, má zájem o převzetí zvířete, popsaného v hl. I této 
smlouvy, do své držby, za účelem psa chovat a trvale, po dobu výkonu práv, která dle této smlouvy 
nabyl, o něj řádně pečovat. Dále prohlašuje, že je schopen zajistit zvířeti takové příznivé podmínky, 
dále ve smlouvě uvedené, ve kterých bude chováno jako smysly nadaný živý tvor, a má dostatek 
prostředků k zajištění jeho chovu. 

III.

Povinnosti a závazky osvojitele psa

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

2. 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 v jiném uzavřeném prostoru, bude to důvod k jeho odebrání, z důvodu 
porušení smlouvy a to bez finanční kompenzace.

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

4. Zvířeti bude poskytnuta strava ve vhodném složení a množství, zajišťujícím, aby nedošlo k jeho 
podvýživě nebo zdraví ohrožující nadváze, a dostatečné množství čerstvé vody.

5. Osvojitel je povinen zajistit zvířeti odpovídající ubytování, hygienické podmínky a péči. Zvíře bude
zajištěno proti odcizení a útěku. Zaevidování čipu zvířete do centrálního národního registru chovatelů 
zvířat bude provedeno předávájícím.  
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6. Zvířeti bude poskytována odborná veterinární péče dle jeho potřeb a zdravotního stavu.
Bude mu poskytnuto pravidelné očkování a odčervení.

7. Pokud osvojitel převezme zvíře nekastrované, je povinen zajistit ve vhodné době kastraci. U fenek 
lze kastrovat nejdříve v období pohlavní dospělosti, tj. po prvním hárání. 

8. Se zvířetem bude osvojitel 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.

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

10. Osvojitel se zavazuje umožnit předávajícímu kdykoli kontrolu zvířete ke zjištění, zda není 
chováno v podmínkách, které mu způsobují utrpení, nebo v jinak nevhodných podmínkách. Při zjištění
předávajícího, že osvojitel porušil ujednání o chovu dle této smlouvy, zavazuje se osvojitel zvíře na 
výzvu předávajícímu vrátit. Osvojitel v tomto případě nebude mít nárok na jakékoli finanční 
vyrovnání nákladů, které na držbu zvířete vynaložil. 

11. 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, event. mu zvíře vrátit, nebo se s předávajících domluvit na řešení.

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

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

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

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

Souhrnem: Osvojitel se zavazuje, že ustájením 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 kontrolu zvířete, jeho celkového stavu a ustájení, 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 pokud nevyhoví jeho výzvě k vrácení zvířete. Osvojitel v tomto 
případě nemá nárok na vrácení adopčního poplatku a uhradí náklady spojené s následnou péčí.

IV.

Prohlášení osvojitele psa

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

2. Dále se zavazuje informovat o stavu zvířete, a dle dohody s předávajícím podávat informace, jak se 
adoptovanému zvířeti daří + posílat fotodokumentaci zvířete, a to prvně do týdne od adopce, poté 
minimálně jedenkrát za šest měsíců (e-mailem nebo dle možností). Osvojitel souhlasí se zveřejněním 
těchto informací a fotodokumentace na webových stránkách spolku a Facebooku spolku. 

3. Předávající a osvojitel se dohodli, že osvojitel uhradí předávajícímu adopční poplatek ve výši 
………., v hotovosti, při podpisu této smlouvy. Adopční poplatek je využit výhradně na pokrytí 
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nákladů za osvojené zvíře, případně na pomoc či záchranu jiného zvířete v nouzi. V případě vrácení 
zvířete předávajícímu z vlastní vůle nebo při porušení smluvních podmínek a vrácením zvířete na 
výzvu předávajícího nebo odebráním zvířete předávajícím je adopční poplatek nevratný.

V.

Závěrečná ustanovení

1. 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.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy osvojitel zvíře 
fyzicky převezme. Vztahy předávajícího a osvojitele, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny,
se řídí ustanoveními zák. č.89/2012 Sb. 

3. Předávající zpracovává osobní údaje osvojitele dle této smlouvy na základě smluvního principu 
výlučně za účelem plnění této smlouvy. Osvojitel má jako subjekt údajů v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména nařízením EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
-GDPR) za podmínek dle těchto předpisů zejména právo na přístup k osobním údajům týkajícím se 
subjektu údajů, opravu těchto údajů, jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování; má též právo vznést
námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového 
úřadu. Předávající nepředává osobní údaje získané dle této smlouvy žádným dalším osobám, leda by k
tomu byl povinen na základě zákona. Při zpracování osobních údajů předávajícím nedochází 
k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Datum a místo podpisu:

Podpis předávajícího:

                                

Podpis osvojitele:
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