*** PSÍ DOMOV LUKAVICE ***
SMLOUVA O ADOPCI PSA / PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
PŘEDÁVAJÍCÍ:

Jana Lemfeldová, Psí domov Lukavice, čp. 222, 516 03 Lukavice
tel: 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz, www.psidomovlukavice.cz

OSVOJITEL:
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………

Adresa osvojitele:

…..………………………………………………………………………………

Adresa pobytu psa (je-li jiná než adresa osvojitele): ....……………………………………………
Číslo OP:

…………………………………..………………………………………………

Kontakty (telefon a email):

……………………………. / ..………………………………………..

Osvojitel místopřísežně prohlašuje, že následující otázky zodpověděl zcela pravdivě.
Mám povolení pronajímatele bydlení, že mohu držet psa?
O ano

O ne

O není zapotřebí

O nemám

O jsou v blízkosti

Děti?
O mám

Vlastnil jste již někdy nějaké zvíře?
O ano

O druh zvířete:

O ne

……………………………….

Držíte (vlastníte) v současnosti nějaké zvíře?
O ne

O ano

O druh:

……………………………….

Budete psa držet v bytě nebo ve venkovním, zatepleném kotci odpovídající velikosti?
O v bytě

O kolik m2

O v kotci

I.

……………………………..

PŘEDMĚT ADOPCE:

Jméno psa / feny:

……………………

Pohlaví:

Věk (datum narození):

……………………..

Rasa: .…………………...………………

Číslo čipu (je-li):

……………………..
Očkovaný:

Kastrovaný/á: o ano o ne

o pes

o ano

o fena

o ne

Popis psa (barva, srst, jiné zvláštní znaky): ..…….……………….…………………………….
Jiná upozornění o psovi pro osvojitele: .…………………………………………………………
Očkovací průkaz:

o předán osobně

Adopční poplatek zaplacen: o osobně

o poslán poštou (datum): ……………
o ostatní ……………...........................

Ostatní: …………………………………………………………………………………………….
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II. POVINNOSTI A ZÁVAZKY OSVOJITELE PSA
1. Osvojitel je povinen zajistit zvířeti odpovídající péči (vhodné ustájení, dostatek kvalitní
potravy a trvalý přístup k pitné vodě) a veškerou potřebnou i povinnou veterinární léčbu
(mj. dle zákona č.166/99 Sb. o veterinární péči v platném znění).
2. 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. Zvíře nebude
uvázáno nebo jinak trvale či dlouhodobě pohybově omezeno. Opuštění zvířete je podle
Zákona na ochranu zvířat § 6 trestné.
3. V případě adopce feny se osvojitel zavazuje k její kastraci po prvním hárání, aby nedošlo
k nežádoucí reprodukci. Kopii dokladu o provedení zákroku poskytne na vyžádání
předávajícímu. V případě jakýchkoliv problémů v tomto bodě se osvojitel obrátí
na předávajícího a ten mu poskytne maximální součinnost (kontakt na vhodného
veterinárního lékaře, převoz zvířete apod.).
4. Osvojitel je povinen informovat předávajícího o změně bydliště a kontaktních údajů.
5. Osvojitel se zavazuje, že umožní pracovníkům Psího domova či jeho zástupcům kontrolu
zvířete, jeho celkového stavu a ustájení. 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 (nebo pracovníci Psího domova) oprávněn od této smlouvy
odstoupit a zvíře osvojiteli odebrat. Osvojitel v tomto případě nemá nárok na vrácení
adopčního poplatku ani na úhradu nákladů vynaložených držení zvířete.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Osvojitel není oprávněn předat zvíře třetí osobě, která není účastníkem této smlouvy, bez
předchozí domluvy s majitelkou Psího domova Lukavice.
2. Osvojitel je povinen neodkladně nahlásit shora uvedené osobě útěk nebo úmrtí psa.
3. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti
připsáním adopčního poplatku na uvedené konto.

V Lukavici, dne: ………………………

………………………………………...
za Psí domov Lukavice

…………………………………………
osvojitel

Psí domov Lukavice, www.psidomovlukavice.cz

2

