SMLOUVA O SVĚŘENÍ A PŘEVODU ZVÍŘETE
ZVÍŘE / ZVÍŘATA (předmět svěření a převodu této smlouvy):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

□♂ □♀
□♂ □♀

Nar.:

..........................................

Barva: ...................................................................... Čip: .........................................................

Nar.:

..........................................

Barva: ...................................................................... Čip: ........................................................

Poplatek:

□ ano □ ne
□ dobrý □ jiné:
□ očkovací průkaz □ jiné:
................................. Kč □ hotově □ na účet 2701178054 / 2010

Specifika/doporučení:

..........................................................................................................................................................................

Kastrace:

....................................................................................................................................................

Zdravotní stav:

....................................................................................................................................................

Předané doklady:

...................................................................................................................

LuckyCats, z.s. IČ: 057 91 197

PŘEDÁVAJÍCÍ:

Sídlo: U Dráhy 414/3, Ostopovice 664 49
Spolek je zapsaný u Kraj. soudu, spis. zn. L 22543
zastoupený Lucií Pokorovou, předsedkyní
734 446 246, info@luckycats.cz, @LuckyCatsBrno
ŽADATEL o svěření a převod zvířete:
Jméno:

.............................................................................................................................................................................

Datum narození:

..........................................................................................................................

Trvalé bydliště:

.............................................................................................................................................................................

Místo pobytu zvířete:

.............................................................................................................................................................................

Kontakty:

tel.:

.....................................................................................................................

e-mail:

.....................................................................................................................

a/nebo FB:

.........................................................................................................

uzavírají následující

SMLOUVU O SVĚŘENÍ A PŘEVODU ZVÍŘETE DO TRVALÉ PÉČE

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Předávající a žadatel o zvíře spolu uzavírají tuto smlouvu o svěření a následném převodu zvířete do trvalé péče,
jejímž hlavním účelem je nalezení nového vhodného majitele pro zvíře a následná pečlivá, prospěšná a dlouhodobá
péče o zvíře. Především se klade důraz na aspekt zvířete jako živého tvora, kterému náleží příslušná a co nejlepší
pozornost ze strany jeho chovatele - žadatele. Za tímto účelem si předávající vyhrazuje právo výběru majitele, a to vše
s přihlédnutím k zajištění co nejvhodnějšího domova pro zvíře.
2. Předávající je oprávněn k nalezení nového domova pro zvíře, uzavření této smlouvy o svěření a převodu zvířete a
následné kontrole jejího dodržování.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je předání zvířete …………….........…………….. z péče předávajícího do péče žadatele.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PŘEDÁVAJÍCÍHO
1. Předávající prohlašuje, že má zvíře v dočasné péči, a to od:. ....................................
2. Předávající prohlašuje, že žadateli nezatajil žádné důležité informace o zvířeti, především o jeho zdravotním stavu.
3. Předávající si vyhrazuje právo po dobu 6 měsíců od převzetí zvířete kontrolovat zdravotní stav a důslednou péči o
zvíře. K tomu účelu slouží zejména pravidelné zprávy ze strany žadatele, jejichž nezbytnou součástí je aktuální
fotografie zvířete. Tyto zprávy budou ze strany žadatele podávány předávající v intervalech vymezených v čl. III.
odst. 4 či po dohodě v jiných intervalech.
4. V případě důvodných obav předávající o zdravotní stav zvířete a/nebo o nesprávnou péči o zvíře, si předávající
vyhrazuje možnost osobní kontroly zvířete, a to v místě bydliště žadatele nebo tam, kde se zvíře trvale nachází.
Tato kontrola proběhne po předchozí domluvě s žadatelem výhradně za účelem ochrany zvířete.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELE
1. Žadatel prohlašuje, že si zvíře řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a takto je bez výhrad přijímá.
2. Podpisem této smlouvy se žadatel stává chovatelem zvířete.
Žadatel se automaticky stává výlučným vlastníkem zvířete po uplynutí doby 6 měsíců.
3. Žadatel je povinen zajistit zvířeti odpovídající péči (ubytování, dostatek kvalitní potravy a trvalý přístup k pitné vodě)
s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zvířete a veškerou potřebnou veterinární léčbu. Zvíře nesmí být nijak
dlouhodobě pohybově omezeno ani opuštěno. Žadatel se zavazuje, že péčí o zvíře nebude porušován zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, zejména mu nebude způsobovat žádná příkoří a bolest.
4. Žadatel informuje předávajícího o aktuálním stavu zvířete min. 1x měsíčně v prvním roce od převzetí,
dále pak min. 1x ročně. V případě úmrtí zvířete žadatel o této skutečnosti a důvodu úmrtí informuje předávajícího.
5. Žadatel na sebe bere veškeré povinnosti související s chovem zvířete, především úhradu veterinárních zákroků
a místních poplatků z chovu obci.
6. V případě převzetí nevykastrovaného zvířete je žadatel povinen nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat,
pokud tomu nebrání zdravotní stav zvířete. O úspěšném provedení kastrace informuje žadatel předávajícího.
7. Žadatel je povinen informovat předávající o změně svého bydliště a kontaktních údajů.
8. Žadatel se zavazuje, že umožní předávající kontrolu zvířete. V případě zjištění nedostatků v péči o zvíře je
předávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a žadatel je povinen zvíře předávající vrátit zpět. Jedná se zejména
o případy nedostatečné péče v denním životě či nemoci zvířete, pokusu o týrání či týrání zvířete.
Žadatel v tomto případě nemá nárok na vrácení poplatku a uhradí náklady spojené s nutnou následnou péčí o zvíře.

9. Žadatel není bez předchozí domluvy s předávající oprávněn zvíře dlouhodobě ani trvale předat třetí osobě.
V případě krátkodobého svěření zvířete do péče třetí osoby zajistí žadatel dodržování všech ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že se již žadatel nebude o zvíře moci nadále starat, oznámí tuto skutečnost neprodleně předávající
a dohodne s ní další postup, to vše v nejlepším zájmu zvířete. Adopční poplatek se v takovém případě nevrací.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.
2. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušné ustanovení právních předpisů, dotýkajících
se této oblasti. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran a úhradou poplatku ze strany žadatele.
Den uzavření smlouvy je současně dnem její účinnosti.
3. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné, nezpůsobuje nijak neplatnost ostatních ustanovení této
smlouvy.
4. Žadatel se zavazuje zaplatit veškeré poplatky a soudní náhrady spojené s vymáháním této smlouvy.
5. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise s platností
originálu.

V Ostopovicích dne ................................................

..............................................................................

Za spolek LuckyCats, z.s.
Lucie Pokorová, předseda

....................................................................................

Žadatel

Máte novou kočičku!
Co dělat, aby se jí u vás dařilo co nejlépe?
1. Stěhování
Po každém přemístění si kočka musí 1 měsíc zvykat na nové „doma“.
Během této doby ji nepouštějte ven, ani vám nesmí utéct
(např. proklouznout dveřmi). Nechápe, že tady teď bydlí,
snažila by se vrátit do útulku a ztratila by se.
2. Bezpečí
Kočka nemá 9 životů a ani nedopadá na všechny čtyři..
Pád z okna nebo smrt ve ventilačce je častější, než si myslíte.
Okna ochraňte pevnou sítí proti hmyzu + mřížkou na ventilačku,
balkón pokryjte sítí celý:

3. Krmení
Kvalitním krmivem předejdete nemocem a tím i účtům u veterináře.
Granule mají mít ve složení na prvním místě maso - cena kolem 100 Kč/kg,
koťata mají nejraději syrové maso (80%svalovina, 10% vnitřnosti, 10% kosti).
Je možné dávat veškerou drůbež, hovězí i vepřové. Nemusí se přemražovat.

4. Zábava
Kočka nevyžaduje venčení jako pes, ale hra je důležitá pro její pohodu a zdraví.
Hrejte si se svojí koškou s udičkami, provázky míčky... Většinu koček potěší i

Druhá kočka
více koček = méně práce!
Vyhrají si spolu a nejsou závislé na vás, pokud na ně zrovna nemáte čas.
Jsou si parťákem, oporou, lée snášejí nemoci, samotu i změny.

5. Kastrace
Není-li kočička ještě kastrovaná, nechte ji vykastrovat: ♀ v 5 měsících, ♂ v 6-7 měsících.
Zabráníte tím vyčerpanosti kočičí i vaší, a samozřejmě nechtěným koťátkům.
Mrouskání kočku vysiluje, hrozí záněty dělohy; u kocourků zase značkování a rvačky.
Ven chodící nekastrované kočky se snadno nakazí nemocemi nebo někde stvoří koťátka.

Ať se vám u vaší kočky dobře bydlí !

Doporučené krmivo:

čím krmíme my

Nejpřirozenější je syrová strava (80% svaloviny=masa, 10% kostí, 10% vnitřností).
Pokud tzv. barfem krmit nechcete nebo nemůžete:

Granule: Kočka je 100% masožravec (narozdíl od psa, který je všežravec).

Dobré granule mají ve složení na 1. místě maso, jsou ideálně bez obilovin, umělých
konzervantů a samozřejmě barviv (tyto látky zbytečně zatěžují ledviny).
NEkoupíte je v supermarketu, ale ve zverimexech nebo e-shopech
(zoohit.cz, spokojenakocka.cz, pethome.cz, dobra-miska.cz, happypet.cz ...)
Nekvalitnější za rozumnou cenu: záleží jen na tom, které vaší kočce zachutnají
- Brit Carnilove - Brit Care (bílý)
- N&D (Farmina)
- Calibra
- Ferringa
- Porta 21
- Taste of the wild (TOTW)
- Purizon
- Concept for life
- Orijen
- Acana
dostatečná kvalita: Kočce neublíží a krátkodobě postačí,
ale platíte zbytečné obilniny a někdy umělou konzervaci:
- Josera
- Sanabelle
- Anka
- Chicopee - Biomill
- Royal Canin
- Perfect fit
- Smilla
- Leonardo - FirstMate
- Brit Premium (modrý)
- ANF
- Mastery
- Bozita
ne příliš vhodné: Krmivo, které není levné, ale kvalita tomu neodpovídá. Obsahují
obilniny nebo rýži, jsou barvené a konzervované. Při dlouhodobém podávání můžou
způsobit problémy s ledvinami a močovým ústrojím, stejně tak se srstí, zažíváním apod.

Platíte za reklamu, ne za obsah.
- ProPlan - Purina - Hills - Felix – Eukanuba

- HappyCat

- Trainer

nevhodné: tyto značky krmiv výrobcům výborně vydělávají, vaší kočce však
vyloženě škodí. 4% masa, k tomu blíže neurčené živočišné produkty (např. srst..),
spousta obilnin, konzervanty, barviva, plnidla... S touto stravou kočkám brzy odcházejí
ledviny a celkově neprospívají. Ano, dobře geneticky disponovaní jedinci to zvládnou, ale nikdy
nevíte, do které skupiny patří zrovna vaše kočička, tak proč to riskovat.
- Whiskas - Friskies - Kitekat - privátní značky supermarketů (Lidl, Kaufl.)

_______________________________________________________________________

Mokré krmivo:
kvalitní:
- Catz Finefood
- Animonda Carny
- Meowing Heads

ne příliš vhodné:
- Felix - Gourmet
- Sheba - Reno

- Feringa
- Cosma - Porta21
- Bozita (plechovky)
- Nuevo
- Grau
- Miamor - Brit Care

- GranataPet
- Mac´s
- Calibra

- Hill´s - Schmussy - Shiny Cat - Brit Premium
- Purina - PreVital
- Animonda Brocconis

nevhodné:
- Whiskas, Friskies, privátní značky supermarketů

