
  

 

DAROVACÍ SMLOUVA S PŘÍKAZEM 
níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli: 

FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s.  
se sídlem Čeradická 660, Praha 9 - Vinoř, 190 17 
IČ 066 68 755 
Jednající předseda výboru Milenou Sadílkovou 
(dále jen „Dárce“) 

a  

Jméno a příjmení:                                                                        
R.č.:                                                                                         
Trvale bytem:                                                                        
E-mail:                                                                                     
Telefon:                                                                                
(dále jen „Obdarovaný“) 

v souladu s ustanovením § 2055 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu 
tohoto znění: 

I. 
Předmět převodu 

1. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem zvířete:  
a) Plemeno:                                                                      
b) Barva srsti:                                                                
c) Jméno:                                                                      
d) Pohlaví:                                                                     
e) Věk/ datum narození:                                                
f)  Očkovací průkaz:                                                      
g) Čipování: ano / ne     č.čipu:                                     
h) Kastrace : ano / ne 
i)  Adopční poplatek:                    č. účtu:                                   

(dále výše uvedené zvíře jen „Zvíře“). 



II. 
Převod vlastnického práva  

1. Dárce daruje touto smlouvou Zvíře Obdarovanému a ten Zvíře přijímá do svého vlastnictví. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav Zvířete znám. 

3. Obdarovaný se zavazuje Zvířeti poskytnout odpovídající péči, zejména má povinnost Zvíře 
nedržet na řetězu nebo ve venkovním kotci, jakožto i dlouhodobě v uzavřeném prostoru bez 
možnosti výběhu. Obdarovaný je povinen Zvířeti zajistit neustálý přístup k čisté pitné vodě, 
poskytnout Zvířeti stravu ve vhodném složení a potřebném množství a zajistit mu dostatečné 
množství pohybu.  

4. Obdarovaný je povinen Zvíře na své jméno řádně přihlásit na příslušném obecním/městském 
úřadu, a to bezodkladně ihned poté, kdy mu tato povinnost na základě zákona vyvstala. 
Obdarovaný má povinnost zabezpečit pravidelné očkování stanovené zákonem a hradit za 
držení Zvířete poplatky stanovené místně příslušnou vyhláškou.  

5. Obdarovaný je povinen zajistit Zvířeti odpovídající ubytování, hygienické podmínky a kvalitní 
péči. Dále je Obdarovaný povinen zajistit, aby Zvíře bylo zajištěno proti odcizení a útěku, 
mimo jiné i čipováním. Obdarovaný je povinen sám zajistit zaevidování čipu do Národního 
registru majitelů zvířat. Obdarovaný je povinen tuto registraci (popř. přeregistraci v případě, že 
čip je již zaevidován předchozím vlastníkem Zvířete) provést do 30ti dnů od podpisu této 
smlouvy.  

6. V případě, že Obdarovaný přebírá Zvíře nekastrované, Obdarovaný je povinen zajistit kastraci 
Zvířete nejdéle do ……….….… a v termínu do ……….….… zaslat Dárci emailem potvrzení o 
kastraci Zvířete. 

7. Obdarovaný se zavazuje, že bude se zvířetem 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.  

8. Obdarovaný se zavazuje, že umožní kdykoliv Dárci a jím pověřeným osobám kontrolu Zvířete, 
jeho celkového stavu a ubytování, a to i bez předchozího upozornění. Pověřená osoba se 
prokáže kopií této smlouvy.  

9. V případě, že se Obdarovaný o Zvíře nebude moci starat, nebo zjistí, že Zvíře je pro něj 
nezvladatelné, či z jiného důvodu nemůže setrvat u Obdarovaného, je Obdarovaný povinen 
tuto skutečnost oznámit Dárci bez zbytečného odkladu nejpozději však do třech pracovních 
dnů ode dne zjištění této skutečnosti.  

10. Pokud se Zvíře nešťastnou náhodou zraní, vážně onemocní nebo uhyne, oznámí Obdarovaný 
Dárci tuto skutečnost nejpozději do třech pracovních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 
V případě, že Zvíře musí být utraceno, je Obdarovaný povinen tuto skutečnost předem 
projednat s Dárcem. 

11. Pokud se Obdarovaný odstěhuje, je povinen tuto skutečnost nahlásit Dárci, a to ještě před 
tím, než tato skutečnost nastane.  

12. Obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Dárce nepřevede 
vlastnické právo ke zvířeti na třetí osobu, ani jej nesvěří do péče třetí osoby. 

13. Obdarovaný se zavazuje do ……….….… uhradit adopční poplatek ve výši ……….….… Kč, a 
to ve prospěch účtu Dárce uvedeného u Fio banka, a.s. č.ú. 2801369245/2010. 

III. 
Rozvazovací podmínka 

1. Darování Zvířete je vázáno na splnění podmínky rozvazovací v souladu s ustanovením § 548 
odst. 2 občanského zákoníku s tím, že na splnění Článku III. této smlouvy závisí, zda učiněné 
právní jednání – darování, které je platné, závazné a účinné, již nastalé právní účinky neztratí. 
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2. V případě, že Obdarovaný nepoužije dar dle svého závazku uvedeného v Článku III. této 
smlouvy (tedy poruší-li Obdarovaný byť i jen částečně to, k čemu se v Článku III této smlouvy 
zavázal), je splněna rozvazovací podmínka a darování Zvířete ztrácí právní účinky. 

3. Tuto smlouvu pak považují smluvní strany za smlouvu uzavřenou ke dni podpisu této smlouvy 
jako smlouvu o výprose dle § 2189 a násl. občanského zákoníku. Obdarovaný je povinen do 
jednoho pracovního dne od nesplnění svého závazku dle článku III. této smlouvy vrátit Zvíře 
zpět Dárci. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit 
neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které 
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž každý z účastníků této smlouvy 
dostane po jednom. 

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že při uzavírání této smlouvy jednají svobodně, vážně a 
určitě a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

4. V případě nedodržení smluvních podmínek si Dárce vyhrazuje právo udělit peněžitou pokutu 
ve výši 3.000 Kč. 

V …………….…. dne ………      V ……………..….. dne ……. 

  Dárce         Obdarovaný 

…………………………………..    ………………………………….. 
Za FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s. 
Milena Sadílková, předseda výboru  
          

!3


