
 

 

 

SMLOUVA O PŘEVZETÍ ZVÍŘETE DO NÁHRADNÍ PÉČE 
(dle §1746 odst. 2 zákona č.89/2012, občanského zákoníku) 

 
Dogpoint o.p.s. 

Sídlo: Milánská 452, Praha 15,109 00 

Provozovna: Lhotky 60, Malotice, 281 63 

IČ: 22887253 

e-mail: info@dog-point.cz 

tel: +420 607 018 218 

zastoupen: 

(dále jen ,,předávající“) 

 

Jméno, Příjmení:………………………………………………………………… 

Datum narození:…………………………………………………………………. 

Adresa bydliště:………………………………………………………………….. 

Adresa pobytu zvířete:………………………………………………………… 

Číslo OP:……………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………………………… 

(dále jen ,,přejímající“) 

 

 

Článek 1. 
Předmět smlouvy 

Dárce touto smlouvou převádí do vlastnictví obdarovaného toto zvíře (dále jen ,,zvíře) 
 

Evidenční číslo  

Jméno  

Datum narození  Pohlaví ☐ samec             ☐samice 

Číslo čipu  Číslo 
tetování 

 

Datum nálezu  

Kastrace ☐ ano ☐ ne ☐ nezjištěno 
 

Specifické 
projevy chování 

 

Předané 
dokumenty 

 

 

 

Přejímající prohlašuje, že toto zvíře i s jeho specifikacemi přejímá do náhradní péče. 
   

 
Článek 2. 

Práva a povinnosti přejímajícího 
Přejímající se zavazuje, že nebude zvíře držet na řetězu, jakož ani dlouhodobě v uzavřeném prostoru bez možnosti 

výběhu. Přejímající je povinen zajistit zvířeti neustálý přístup k čisté pitné vodě a dostatek pohybu. 
Přejímající se dále zavazuje krmit zvíře nejméně jednou denně dostatečným množstvím vyhovující potravy a zacházet se 

zvířetem za všech okolností humánně.  
Přejímající na sebe přebírá veškerou zodpovědnost související s chovem a s péčí o zvíře a odpovídá rovněž za škody 

způsobené zvířetem ode dne jeho předání. Dále přebírá plnou zodpovědnost za úhradu veterinárních poplatků. S výše uvedeným 
přejímající souhlasí, což projevil svým podpisem této Smlouvy.  

Přejímající prohlašuje, že mu byly sděleny veškeré dostupné informace o zvířeti a je si vědom toho, že předávající nezná 
komplexní informace o minulosti zvířete a neodpovídá tudíž za temperament, zdraví, mentální dispozice či výcvik zvířete.  

Přejímající se dále zavazuje, že neumožní zvířeti pohyb na veřejném prostranství bez dozoru.  
Bude-li přejímající požadovat vydání zvířete před zjištěním jeho zdravotního stavu a uplynutím karanténní doby, 

přechází odpovědnost za možná zdravotní rizika s tímto spojená na přejímajícího dnem předání zvířete.  
Přejímající se zavazuje dodržovat ustanovení zákona o ochraně zvířat (zák. č. 246/1992 Sb.), jakož i všech dalších zákonů 

a norem, které jsou součástí právního řádu České republiky.  
Přejímající se zavazuje, že zvíře nebude použito k reprodukci a nebudou na něm provedeny žádné chirurgické zákroky 

upravující jeho vzhled. Zvíře také nesmí být vykastrováno dříve než za 4 měsíce od převzetí zvířete do péče. Výjimku tvoří pouze 
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případy, kdy je to nutné kvůli zdraví zvířete. Přejímající se také zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby zabránil úniku či odcizení 
zvířete a umožní, aby u něj mohla být provedena kontrola pověřenými osobami předávající strany. 

Přejímající je povinen kontaktovat předávajícího v případě ztráty či úhynu zvířete, a to bezodkladně.  
V případě změny adresy pobytu zvířete je přejímající povinen nahlásit tuto skutečnost předávajícímu, a to bezodkladně.  
Přejímající se zavazuje zasílat fotografie zvířete minimálně jednou za dvanáct měsíců na e-mail: info@dog-point.cz. 
Přejímající je povinen v případě, že se předávajícímu přihlásí vlastník zvířete, do 4 měsíců od doby, kdy bylo zvíře nalezeno 

a předáno příslušné obci (respektive předávajícímu jakožto provozovateli zařízení poskytující pro obec odchytovou službu a útulek 
pro zvířata), toto zvíře vlastníkovi vydat a je oprávněn po vlastníkovi požadovat  

      
Článek 3. 

Práva a povinnosti předávajícího 
Ke změně držitele zvířete je nutný písemný souhlas předávajícího, na základě kterého bude sepsána nová Smlouva o 

převzetí zvířete do náhradní péče či darovací smlouva s novým držitelem. V případě nespokojenosti držitele se zvířetem, bude 
zvíře předáno zpět předávajícímu, nikoliv třetí osobě či ponecháno bezprizorně. 

Osoby pověřené předávajícím mají právo kdykoliv zkontrolovat dodržování podmínek této Smlouvy. Tyto osoby jsou 
povinny prokázat své pověření originálem nebo fotokopií této Smlouvy. 

V případě zjištění nedodržení či porušení podmínek této Smlouvy bude přejímajícímu zvíře odebráno, a to bez nároku 
na náhradu vynaložených nákladů. Zvíře může být odebráno i v případě, že v době odebrání nebude možné navázat s 
přejímajícím kontakt. 

Předávající neručí za vzhled a povahu zvířete z důvodu neznalosti jeho původu.      
 

Článek 4. 
Zajišťovací ustanovení 

     V případě hrubého porušení podmínek této Smlouvy ze strany přejímajícího, které jsou stanoveny čl.2 této Smlouvy, 
je přejímající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25. 000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne zjištění porušení 
Smlouvy a vyzvání přejímajícího předávajícím na účet předávajícího, č. ú. 2500155876/2010. Vedle smluvní pokuty je přejímající 
v případě porušení smlouvy povinen uhradit předávajícímu vzniklou škodu. 

 

Článek 5. 
Závěrečná ustanovení 

Přejímající souhlasí s uhrazením a náhradou všech potřebných poplatků a soudních nákladů, které mohou vzniknout v 
souvislosti s uplatňováním a vymáháním naplnění podmínek této Smlouvy. 

V případě, že by se některé ustanovení této Smlouvy ukázalo neplatným, nemá to vliv na zbývající ustanovení a smluvní 
strany se zavazují bezodkladně tyto zhojit, aby došlo co nejdříve k řádnému naplnění jejího obsahu. 

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží předávající a jedno přejímající   
Účastníci Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetli, seznámili se sní, že byla sepsána dle jejich svobodné vůle 

a nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, pochopili zcela její znění a plně sním souhlasí, což stvrzují svými 
níže uvedenými podpisy.      

Článek 6. 
Zpracování údajů 

Beru na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy budou za účelem vymezeným ve smlouvě zpracovávány mé osobní 
údaje  a prohlašuji, že mi k tomuto byly poskytnuty veškeré informace. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a zpráv z útulku společnosti DOGPOINT o.p.s.   

☐ ANO   ☐ NE 

Souhlasím s pořízením fotografie mé osoby a jejím zveřejněním na webových stránkách DOGPOINT o.p.s. a na sociálních 
sítí a se souvisejícím zpracování osobních údajů za účelem informování o činnosti společnosti DOGPOINT o.p.s. 

☐ ANO   ☐ NE 

 
 

Ve Lhotkách dne………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………                                          ………………………………………………….………………………….. 

Předávající                                                                                                                                      Přejímající 


