
Dohoda o předání zvířete
Předávající:
Konec toulání o.s.
Adresa: Krásná 134, Kraslice 358 01

kontakt: +420 606 326 762, +420 777 054 235, konectoulani@seznam.cz, 
www.utulek.kocka.sweb.cz
č. účtu: 43-8362330257/0100 KB
  
Níže podepsaný příjemce zvířete potvrzuje, že převzal do vlastní péče
kočku, kocoura, kotě:......................................................................................................
stručný popis zvířete:......................................................................................................
kastrace:..........................................................očkování:.................................................

a zavazuje se plnit tyto podmínky:

1) Poskytnout zvířeti ve své domácnosti co nejlepší podmínky k životu:
a/ vhodnou stravu
b/ dostatek prostoru k volnému pohybu
c/ zabezpečení potřebné hygieny / kartáčování, čištění uší, očí, pelíšků.../
d/ pravidelné očkování proti infekčním chorobám
e/ v případě potřeby poskytnutí potřebné veterinární péče a dodržení předepsaného              
  léčebného postupu
2) V případě, že příjemce převzal nevykastrované zvíře, doporučujeme kastraci kočky od stáří 7 
měsíců, kocoura 9 měsíců. Důvodem je současné přemnožení koček. Kastrace nezpůsobí zvířeti 
žádnou fyzickou ani psychickou újmu, naopak přispěje k jeho zklidnění a poslouží jeho zdraví, 
zejména je-li chováno v bytě.
3) Příspěvek na veterinární ošetření převzatého zvířete je 200 Kč na vakcinaci a 400 Kč na kastraci 
kočky či kocoura. Za vakcinované kotě tedy zaplatíte 200 Kč, za dospělou vakcinovanou a 
kastrovanou kočku (či kocoura) 600 Kč. Skutečné náklady na veterinární péči jsou zhruba 3násobné
4) Nastanou-li okolnosti, pro které nemůže podepsaný o zvíře dále pečovat, vrátí je do péče 
pečovateli, od kterého zvíře převzal. Během 2 týdnů následujících po předání zvířete je osvojitel 
povinen podat zprávu o tom, jak se zvířeti v novém domově daří. 
Opuštění zvířete je podle § 4(s) novely Zákona na ochranu zvířat proti týrání považováno za 
přestupek, za který se uděluje pokuta až do 10 000 Kč.
5) Předávající si vyhrazuje právo kontroly plnění podmínek, jakož i právo odejmout zvíře majiteli v 
případě jejich neplnění, s čímž příjemce zvířete souhlasí.
6) Příjemce byl seznámen se současným zdravotním stavem zvířete včetně případné potřeby doléčení 
a poučen o specifickém chování zvířete.

Jméno, telefon, e-mail předávajícího: Příjemce zvířete:
................................................ jméno:.....................................................
………………………………. adresa:…………………………………..
datum:..................................... telefon:....................................................

e-mail:………………………………….

podpis:.................................... podpis:…………………………………..




