
ADOPČNÍ SMLOUVA – svěření zvířete do trvalé péče

Předávající: Martina Nováková, Domácí Depozitum Píšánek, Generála Svobody 1202, 783 91 Uničov,
tel. 733 331 833, martina.no@email.cz

Osvojitel: ...........................................................................................................................................…

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................

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

Tel.: .............................................…….…….      Email: ……………………………………………………….

Místo chovu zvířete (adresa, pokud je jiná než trvalý pobyt Osvojitele):

...............................................................................................................................................................…

I. PŘEDMĚT DOHODY

Předání zvířete (druh): ................................................................ Stáří: ..........................................…

Jméno, ev.č.: ......................................................................          Pohlaví: ...................................…

Popis: ....................................................................................................................................................…

Zdravotní stav: .....................................................................................................................................…

Očkování: ................................................................. Odčervení: .......................................................…

Kastrace: ...............................................................…

Výše uvedené zvíře se touto dohodou předává Osvojiteli a ten je přejímá po uplynutí 4 měsíců do 
svého vlastnictví. Předávající má právo od smlouvy odstoupit a zvíře odebrat, pokud Osvojitel neplní 
své závazky, v této smlouvě uvedené, nebo přihlásí-li se o zvíře do uplynutí 4 měsíců od nálezu jeho 
původní majitel.
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II. POVINNOSTI A ZÁVAZKY OSVOJITELE

1. Osvojitel je povinen, na své náklady, zajistit zvířeti odpovídající péči, tak, aby nebyl porušován
zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., resp. č. 77/2004 Sb.
2. Osvojitel je povinen, na své náklady, zajistit zvířeti odpovídající podmínky k životu, zejména
vhodné a kvalitní krmivo (dle zdravotního stavu a stáří zvířete), přístup k pitné vodě a odpovídající 
veterinární péči. V zimním období musí mít zvíře přístupný teplý a chráněný prostor.
3. Dále je Osvojitel povinen zabránit útěku, odcizení, ztrátě, úrazu, úmrtí zvířete (v případě ztráty, 
zranění nebo úmrtí o tomto informuje Předávajícího).
4. V případě adopce kočky – kotěte, se Osvojitel zavazuje ke kastraci na své náklady, ve věku 6 – 7 
měsíců, kocoura v 10 měsících až jednom roce stáří.
5. Osvojitel se zavazuje, že na požádání poskytne Předávajícímu informace o zvířeti a umožní mu 
osobně si stav zvířete ověřit. Do měsíce po převzetí zašle fotodokumentaci zvířete v novém domově a 
dále dle domluvy. 
6. Osvojitel bere na vědomí, že není oprávněn předat dlouhodobě nebo trvale zvíře třetí osobě, která 
není účastníkem této smlouvy, bez předchozí domluvy s Předávajícím.
7. Nedodržení těchto podmínek je považováno za zvlášť závažné porušení adopční smlouvy a bude 
mít za následek odebrání svěřeného zvířete zpět do péče Předávajícího a uložení Osvojiteli sankci za 
nedodržení podmínek ve výši 5 000 Kč, a to i po uplynutí uvedené lhůty 4 měsíců.

II. PROHLÁŠENÍ OSVOJITELE

1. Osvojitel prohlašuje, že si zvíře řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto 
směru jej bez výhrad přijímá.
2. Osvojitel souhlasí s uhrazením adopčního poplatku, je-li tak dohodnuto. Adopční poplatek slouží k
částečnému uhrazení nákladů na zvíře vynaložených. Poplatek je nevratný.

III. 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. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží předávající a druhé přebírající.
3. Přebírající souhlasí s uhrazením všech potřebných poplatků a soudních nákladů, které mohou 
vzniknout v souvislosti s uplatňováním a vymáháním povinností obsažených v této smlouvě.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností okamžikem, kdy Osvojitel zvíře 
fyzicky převezme.

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

Podpis Předávající: ................………………………

Podpis Osvojitel: ................………………………..


