
 

 

Darovací smlouva 

(dle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 SB, NOZ) 

Smlouva o předání zvířete, 

kterou uzavřeli 

zapsaný spolek PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s. 

se sídlem U Strouhy 529,  252 50 Vestec 

IČ: 039 08 704 

 (dále též jako ,,obdarovaný”) 

 

A původním chovatelem, pan/paní: 

Příjmení, jméno: ………………………………………..…………………………………............... 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………..………. 

Datum narození: ……………………………… 

Průkaz totožnosti: ……………...………………… 

(dále jen „dárce“) 

 

Preambule 

Účel darovací smlouvy 

Účelem této darovací smlouvy je bezplatný převod vlastnického práva zvířete specifikovaného v čl. 6 

této darovací smlouvy (dále jen „zvíře“) dárcem na obdarovaného přičemž obdarovaný níže 

specifikovaný dar přijímá s cílem zajistit tak uvedenému zvířeti odpovídající domov, který bude 

odpovídat jeho potřebám. 

 

 

 



Článek 1 

Dárce prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu daru, že předmět daru řádně nabyl do svého 

vlastnictví v souladu s příslušnými ustanovení zákona a že je oprávněn s tímto předmětem daru 

nakládat. 

 

Článek 2 

Dárce se zavazuje spolu s předáním zvířete předat obdarovanému doklady zvířete (očkovací průkaz 

atd.),  a zároveň se zaručuje, že předané podklady jsou skutečně doklady od tohoto konkrétního 

zvířete a nedošlo k jejich záměně za jiné. Dárce si je rovněž vědom a souhlasí, že za obdarovaného 

mohou jednat i jiné osoby jím pověřené. 

 

 

Článek 3 

Dárce se zavazuje k tomu, že sdělí obdarovanému veškeré jemu známé informace o zvířeti – o jeho 

původu, povaze, zdravotním stavu atd. a to podle skutečnosti.  Dárce dále prohlašuje, že si je vědom, 

že v případě vědomého uvedení nepravdivých informací o zvířeti či zatajení pravdivých skutečností, 

jenž by pro zvíře v konečném důsledku znamenaly fatální či závažné zdravotní následky, může vést 

jednak k vymáhání nákladů, které v této souvislosti obdarovanému vznikly po dárci a jednak k podání 

oznámení příslušným orgánům k zahájení příslušného řízení. 

 

 

Článek 4 

Dárce prohlašuje, že ze strany obdarovaného obdržel veškeré informace ohledně činnosti spolku Pes 

nejvěrnější přítel, z.s., přičemž ke způsobu dalšího zacházení spolku s darovaným zvířetem nemá 

výhrad. Podpisem této smlouvy tedy dárce bezplatně převede vlastnické právo ke zvířeti na výše 

uvedený spolek a zbavuje se veškerých práv a povinností spojených s držením zvířete. Je si vědom, že 

zvíře přechází do vlastnictví spolku dočasně, a nežli se rozhodne, jak bude se zvířetem dále naloženo, 

umístí ho spolek do některého svého depozita nebo do spolupracujících zařízení, která se zavazují o 

zvíře dále starat. Bere též na vědomí, že ze strany spolku ani dalšího budoucího vlastníka zvířete 

nebude povinnost poskytovat jakékoliv údaje o zvířeti. 

 

Článek 5 

Pes nejvěrnější přítel, z.s. se zavazuje k tomu, že se o zvíře řádně postará a zajistí mu vyhovující 

podmínky pro důstojný život a také nutnou veterinární péči a že okamžikem převodu vlastnického 

práva a předáním zvířete přebírá obdarovaný za zvíře plnou odpovědnost vyjma okolností uvedených 

v článku 3. této smlouvy. 

 

 



Článek 6 

 

Údaje o zvířeti, které je předmětem této smlouvy: 

Pohlaví zvířete: fena / pes 

Zbarvení, popis: ………………………………………………………………………………….. 

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

Jméno: ……………………………………………………………………………………………….. 

Věk: ………………………………………………………………………………………………....... 

Číslo čipu:…………………………………………………………………………………………….. 

Váha……………………………………………………………………………………………………. 

Zdravotní omezení/nemoci……………………………………………………………….. 

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

 

 

Článek 7 

 

Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a vážně, nikoli v tísni ani za 

jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují k této smlouvě své vlastnoruční 

podpisy. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran. Den uzavření smlouvy je 

současně dnem její účinnosti. 

 

 

 

 

V ………………………….. dne …………………………… 

 

 

 

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

      Obdarovaný                                                                                                                               Dárce 


