ADOPČNÍ SMLOUVA
Protokol o předání kočky do péče
I. Specifikace kočky (dále jen „kočka“ nebo „zvíře“):
Jméno kočky:

Ev. číslo (č. čipu):

Přijata do útulku dne:

Kočka nalezená,
majitel není znám

Plemeno:

Kastrace na náklady
osvojitele

SAMEC / SAMICE
Kastrace na náklady spolku
AniDef

Váha:

Kočka odložená
původním majitelem
Datum narození:
Barva:

Poznámky ke kastraci:

Termín dalšího
přeočkování:

Termín dalšího
odčervení:

Termín dalšího
odblešení:

Předané doklady:

Termín posledního
očkování:

Termín poslední
odčervení:

Datum poslední
odblešení:

Projevy a chování hodné pozornosti:

FIV:

pozitivní / negativní

FeLV:
pozitivní / negativní
Jsou ostatní kočky v domácnosti Osvojitele testované na FIV a
FeLV?
ano / ne
Poznámky ke zdravotnímu stavu kočky:
Značka dosavadního krmení:

II. Smluvní strany
Osvojitel:
Jméno, Příjmení:

Datum nar.:

Kontaktní údaje (tel., email):

Adresa:

Adresa umístění kočky (pokud je odlišná):
v bytě /v domě/ volně na zahradě
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Předávající:
Anidef, z.s. – útulek Žim
Žim 59, 415 01 Žim
Anidef.utulek@gmail.com
736 769 601

Jméno, Příjmení pověřené osoby předávající kočku:

Finanční dar - příspěvek na provoz útulku Předávajícího:
Hotově:
Na účet (č.ú.: 2301251566/2010):
V případě zaslání na účet, uveďte do poznámky jméno zvířete

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách uzavření smlouvy:

III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je svěření kočky blíže specifikované v části I této smlouvy do dočasné, příp. za splnění
podmínky dle odst. 3 do trvalé, péče Osvojiteli, a to za účelem zajištění života kočky v řádných podmínkách
odpovídajících jejím potřebám a právním předpisům. Pro zjednodušení je svěření kočky do péče Osvojitele
nazýváno „adopcí“.
2. Osvojitel bere na vědomí, že zvíře svěřované do péče je zvířetem nalezeným ve smyslu § 1059 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Datum nálezu kočky, příp. datum svěření kočky do péče
Předávajícího, je uvedeno v části I této smlouvy. Osvojitel bere na vědomí, že pokud se v průběhu 4 měsíců od
uvedeného dne o kočku přihlásí původní vlastník kočky, který řádně prokáže jeho vlastnické právo k ní, je
Osvojitel povinen kočku vydat zpět Předávajícímu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne výzvy Předávajícího. Dnem
vydání kočky Předávajícímu tato smlouva zaniká. Vlastník je v takovém případě povinen uhradit jak
Předávajícímu, tak Osvojiteli nezbytné náklady vzniklé péčí o zvíře.
3. V případě, že se v průběhu lhůty 4 měsíců dle předchozího odstavce o kočku nepřihlásí její původní vlastník,
Předávající převádí dnem uplynutí této lhůty na Osvojitele vlastnické právo ke kočce, a to bezúplatně.

IV. Povinnosti Osvojitele
1. Osvojitel adoptuje kočku do péče výhradně své osobní, resp. své nejbližší rodiny, a nadále bude o kočku pečovat
na vlastní náklady a odpovědnost, a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Osvojitel bere na vědomí, že svěřením kočky do péče se považuje za chovatele zvířete v zájmovém chovu
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění, a jako takový je povinen dodržovat veškeré povinnosti a podmínky pro chov zvířat těmito
předpisy stanovené. Osvojitel prohlašuje, že si je vědom právních důsledků porušování povinností těchto
zákonných povinností (event. i trestněprávních). Osvojitel je zejména povinen zajistit kočce vhodné zázemí,
dostatek kvalitní potravy a trvalý přístup k pitné vodě a další odpovídající péči přiměřenou druhu a povaze kočky.
Osvojitel zejména souhlasí s tím, že kočka nebude trvale či dlouhodobě pohybově omezena (například pobytem
v kotci). Naprosto nepřípustný je jakýkoli způsob bití či jiného fyzického trýznění kočky, stejně jako trýznění
psychické.
3. Osvojitel je povinen kočce zajišťovat veškerou potřebnou i povinnou veterinární péči, včetně pravidelného
očkování a odčervování. Osvojitel byl seznámen se zdravotním stavem zvířete známým v den předání zvířete.
Zároveň byl informován, že kočičí nemoc FIP, jež může mít za následek úhyn zvířete, nelze testovat a může
být ohrožením pro případné ostatní kočky v domácnosti. Osvojitel bere na vědomí, že Předávající za případné
nakažení touto nemocí ani její následky nenese odpovědnost a nebude kompenzovat případné náklady ani
kompenzace s tím spojené.
4. Osvojitel byl poučen o správném krmení zvířete a jak postupovat při přechodu k jiné značce krmiva, než je
uvedena v článku 1. Útulek neručí při změně krmiva za následky spojené se zažívacími potížemi.
5. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Osvojitel povinen zajistit kastraci kočky, jakožto zdravotní prevenci a
prevenci reprodukce z nedbalosti, chemická kastrace a antikoncepce není akceptovaná. V případě adopce kotěte je
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Osvojitel povinen zajistit kastraci zvířete po dosažení 8. měsíce věku, nejpozději však do dosažení 10. měsíce
věku. V případě adopce nekastrovaného dospělého zvířete se Osvojitel zavazuje zajistit kastraci do dne uvedeného
v části I této smlouvy. Doklad o provedení kastrace zašle Osvojitel bezodkladně Předávajícímu (poštou či
elektronicky). V případě porušení této povinnosti je Osvojitel povinen uhradit Předávajícímu smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále v případě zabřeznutí kočky v důsledku porušení této povinnosti smluvní
pokutu ve výši 25.000,- Kč a to do pěti dnů ode dne doručení výzvy Předávajícího. Nadto má Předávající
právo od této smlouvy odstoupit a Osvojitel je v takovém případě povinen kočky Předávajícímu vrátit.
Osvojitel je v takovém případě současně povinen uhradit veškeré veterinární i jiné náklady spojené s péčí o
vrácenou kočku. V případě vrácení zabřezlé kočky je Osvojitel povinen uhradit všechny náklady spojené s
kastrací, resp. porodem, vč. nezbytné péče o potomky.
6. Osvojitel je povinen neprodleně informovat Předávajícího o úhynu či ztrátě kočky, v případě závažného
onemocnění či zranění kočky, zvláště pokud může mít za následek smrt či eutanazii kočky, a to zejména
proto, aby mohl Předávající poskytnout Osvojiteli podporu, např. doporučením veterinárního lékaře, léčby apod.
7. Osvojitel není oprávněn kočku prodat, darovat či jinak předat třetí osobě či zařízení, které není účastníkem
této smlouvy, bez předchozí domluvy s Předávajícím a jeho výslovného souhlasu. V případě, že si Osvojitel
z vážných důvodů nemůže zvíře ponechat, je povinen zvíře bezodkladně vrátit zpět do útulku bez nároku
na vrácení finanční daru. Osvojitel bere na vědomí, že opuštění zvířete je týráním ve smyslu § 6 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se všemi důsledky toho plynoucími.
8. Osvojitel se zavazuje, že umožní Předávajícímu, resp. Jím zmocněné osobě, kontrolu zvířete, jeho celkového
stavu a podmínek, za kterých je zvíře drženo. Za tím účelem se zavazuje informovat Předávajícího o změně místa
bydliště, příp. adresy umístění kočky a svých kontaktních údajů. V případě vážného podezření Předávajícího
z porušování povinností Osvojitele dle části IV odst. 3, 4 nebo 5 této smlouvy je Předávající oprávněn provést
kontrolu zvířete i bez předchozího upozornění. V případě zjištění závažných nedostatků v péči o zvíře (např.
týrání, nedostatečné krmení a napájení, trvalé omezování pohybu apod.), nebo v případě zjištění, že zvíře je
chováno v nevyhovujících podmínkách, je Předávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a Osvojitel je
povinen kočku Předávajícímu vrátit. Osvojitel v tomto případě nemá nárok na vrácení uhrazených nákladů dle
odst. 2 této části smlouvy a uhradí Předávajícímu veškeré bezprostřední náklady spojené s následnou nezbytnou
péčí.
9. Osvojitel bude Předávajícího elektronicky či jinak pravidelně informovat o stavu kočky, vč. zasílání fotografií, a
to nejméně jednou ročně. Nezasílání informací a nereagování na žádosti o informace o kočce může být důvodem
k provedení kontroly adoptovaného zvířete za podmínek uvedených v části IV odst. 8 této smlouvy.
10. V případě porušení podmínek této smlouvy ze strany Osvojitele, které jsou stanoveny v části IV odst. 3, 4 nebo 5
této smlouvy, je Osvojitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do pěti
dnů ode dne doručení výzvy Předávajícího k její úhradě. Vedle smluvní pokuty je Osvojitel povinen uhradit
Předávajícímu vzniklou škodu v plném rozsahu.
11. Osvojitel je povinen umístit a přechovávat kočku buď v domě (případně bytě) či v domě s přístupem na zahradu,
podle toho, která z těchto možností je v čl. II této smlouvy. Pokud Osvojitel přechovává kočku v rozporu s tímto
určením, je Předávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a odebrat Osvojiteli kočku.
12. Osvojitel je povinen zaregistrovat čip kočky na vlastní náklady a vlastní jméno do Národního registru
majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz). V případě nezaregistrování čipu do dvou měsíců ode dne platnosti
této smlouvy je Osvojitel povinen uhradit Předávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to do pěti dnů
ode dne výzvy Předávajícího.

V. Prohlášení smluvních stran
1. Předávající prohlašuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o kočku nalezenou, příp. opuštěnou, nedisponuje
komplexní znalostí o zdravotním stavu, původu, povaze a případných skrytých vadách kočky. Předávající
prohlašuje, že veškeré informace a okolnosti, které se týkající zdravotního stavu, povahy a původu kočky, které
poskytl Osvojiteli v části I této smlouvy jsou pravdivé a dle jeho znalosti úplné.
2. Osvojitel prohlašuje, že si zvíře řádné prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem i povahou a v tomto směru
jej bez výhrad přijímá do své péče a zavazuje se pečovat o něj v souladu s touto smlouvou.
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VI. Ochrana osobních údajů
1. Předávající zpracovává osobní údaje Osvojitele na základě této smlouvy v následujícím rozsahu: jméno, příjmení,
datum narození, adresa, telefon a email. Účelem zpracování je plnění povinností v rozsahu této smlouvy a ochrana
oprávněných zájmů Předávajícího jako správce osobních údajů.
2. Osvojitel souhlasí s pořízením fotografie dokumentující předání kočky a s jejím zveřejněním na sociálních sítích a
webových stránkách Předávajícího „AniDef – útulek Žim“ a souhlasí s tím, že jím poskytnuté fotografie dle části
IV odst. 11 smí být zveřejněny tamtéž.
3. Předávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Osvojitelem poskytnuty,
zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. a
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách Předávajícího
(www.anidef.cz).

VII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, podepisují ji dobrovolně a svým podpisem
vyjadřují souhlas s jejím zněním. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Osvojitel na sebe
přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
2. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení právních předpisů,
dotýkajících se této oblasti.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden náleží Předávajícímu, druhý Osvojiteli.
4. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem fyzického převzetí
zvířete Osvojitelem.
V Žimu dne:
Předávající:

Osvojitel:

Anidef, z.s.
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