
  

 

SMLOUVA O DOČASNÉ PÉČI O ZVÍŘE 
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 Milena Sadílková 
(dále jen „Předávající“) 

a 

jméno a příjmení:                                                                  
datum narození:                                                                  
bytem:                                                                                   

e-mail:                                                                                                                                                                                                                                            
telefon:                                                                                 
(dále jen „Pečovatel“) 
tuto smlouvu o dočasné péči o zvíře (dále jen „Smlouva“) 

I. 
Popis zvířete 

Předávající prohlašuje, že je vlastníkem zvířete  
a) Plemeno:                                                                
b) Barva srsti:                                                             
c) Jméno:                                                                   
d) Pohlaví:                                                                   
e) Věk/ datum narození:                                              
f) Očkovací průkaz:                                                   
g) Čipování: ano č.čipu:                                              
h) Kastrace:                                                                
i) Jiné info:                                                                
(dále jen „Zvíře“). 



II. 
Předmět smlouvy 

1. Pečovatel předává tímto do dočasné péče Pečovateli Zvíře a Pečovatel se zavazuje o Zvíře 
za podmínek uvedených v této Smlouvě řádně pečovat. 

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

III. 
Povinnosti Pečovatele 

1. Pečovatel 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. Pečovatel 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.  

2. Veterinární péči Zvířete po celou dobu trvání této Smlouvy zabezpečí veterinární lékař v místě 
bydliště pečovatele DP. 

3. Pečovatel je povinen zajistit Zvířeti odpovídající ubytování, hygienické podmínky a kvalitní 
péči. Dále je Pečovatel povinen zajistit, aby Zvíře bylo zajištěno proti odcizení a útěku. 

4. Pečovatel 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.  

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

6. V případě, že se Pečovatel o Zvíře nebude moci starat, nebo zjistí, že Zvíře je pro něj 
nezvladatelné, či z jiného důvodu nemůže setrvat u Předávajícího, je Pečovatel povinen tuto 
skutečnost oznámit Předávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho 
pracovního dne ode dne zjištění této skutečnosti.  

7. Pokud se Zvíře nešťastnou náhodou zraní, vážně onemocní nebo uhyne, oznámí Pečovatel 
Předávajícímu tuto skutečnost nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne zjištění této 
skutečnosti. V případě, že Zvíře musí být utraceno, je Pečovatel povinen tuto skutečnost 
předem projednat s Předávajícím. 

8. Pokud se Pečovatel odstěhuje, je povinen tuto skutečnost nahlásit Předávajícímu, a to ještě 
před tím, než tato skutečnost nastane.  

9. Pečovatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Předávajícího nepřevede 
vlastnické právo ke zvířeti na třetí osobu, ani jej nesvěří do péče třetí osoby. 

10. Pokud je potřeba veterinární ošetření mimo plánované zákroky, Pečovatel o tom musí 
předávajícího okamžitě informovat (zjištění zranění, pokousání, nemoc atd.). Poplatky za 
Zvíře bude hradit …………………., přihlášení na místním úřadě je povinen vyřídit 
…………………. . 

11. Pečovatel se zavazuje Zvíře po dobu dočasné péče připravovat na adopci, plně socializovat, 
zajišťovat veterinární péči. Pečovatel prohlašuje, že je seznámen s tím, že Zvíře bude 
vyžadovat zvýšenou péči. 

12. Pečovatel dále prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že se jedná o Zvíře, které může 
mít výchovné potíže, není plně socializováno, nemusí mít vytvořené hygienické návyky a 
může být (s ohledem na neznámý původ zvířete) agresivní k lidem a jiným zvířatům. 
Pečovatel prohlašuje, že má dostatek zkušeností a prostředků s chovem takového Zvířete a 
učiní taková opatření, aby zabránil škodě na zdraví a majetku svém a třetích osob, které by 
Zvíře mohlo způsobit. 

13. Pečovatel se zavazuje, že o Zvířeti které je v majetku spolku nebude sdílet fotografie ani 
informace na internetových stránkách či jiných platformách. Veškeré fotografie a informace 
budou sdíleny pouze vedením spolku. 

IV. 
Úhrada nákladů 

1. S dočasnou péčí není spojena žádná další odměna pro Pečovatele, péče o Zvíře je 
dobrovolná a bezúplatná. Náklady na veterinární péči hradí po celou dobu trvání této Smlouvy 
Předávající. 

2. Pečovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě zanedbání péče o Zvíře nebo 
porušení některého ujednání v této Smlouvě může Předávající uplatňovat nárok na náhradu 
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škody a úhradu všech vzniklých nákladů v péči o svěřené Zvíře od převzetí do péče 
Předávajícího. Toto platí hlavně v případě ztráty Zvířete, předání třetí osobě, krádeže Zvířete, 
způsobení škody Zvířetem třetí osobě na zdraví či majetku v důsledku zanedbání povinností 
Pečovatele. Pokud převzaté Zvíře způsobí škodu či újmu na majetku nebo zdraví Pečovateli, 
náklady na jejich úhradu jdou k tíži Pečovatele. 

V. 
Doba trvání 

1. Dočasná péče o zvíře se sjednává na dobu neurčitou s tím, že Předávající je oprávněn tuto 
Smlouvu vypovědět s jednodenní výpovědní lhůtou v případě porušení kterékoli povinnosti 
Pečovatele, a to i ústně, telefonicky či emailem. Pečovatel je oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, a to i ústně, telefonicky či emailem. 

2. Tato Smlouva může být ukončena též podpisem smlouvy, jejímž předmětem bude převod 
vlastnického práva ke Zvířeti z vlastnictví Předávajícího třetí osobě. Po uzavření smlouvy 
mezi Předávajícím a třetí osobou se Pečovatel zavazuje bezodkladně a k pokynu 
Předávajícího předat Zvíře novému vlastníkovi, o čemž bude sepsán předávací protokol. 

3. Při ukončení této Smlouvy se Pečovatel zavazuje předat Zvíře Předávajícímu nebo třetí osobě 
určené Předávajícím spolu se všemi lékařskými zprávami, léky včetně jejich dávkování, 
informacemi o používaném krmivu a jiných potravinových doplňcích, které Zvíře užívá. Spolu 
s předáním Zvířete též Pečovatel předá v písemné formě základní informace o chování 
zvířete a jeho návycích (hygiena, snášenlivost s lidmi a zvířaty apod.) v takovém rozsahu, aby 
byla minimalizována rizika při přijetí Zvířete do nového domova. 

4. Smluvní strany ujednaly, že v případě, že bude Zvíře po vyléčení předáváno do adopce, má 
Pečovatel přednostní právo si toto Zvíře do adopce převzít.  

VI. 
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. 

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

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