
Dohoda o předání zvířete do péče 
 
Předávající:  jméno a příjmení ....................................................................... 

rodné číslo ................................................................................. 
adresa  ....................................................................................... 
tel. e-mail .................................................................................. 

Přebírající:    jméno a příjmení .................................................................................................. 
 rodné číslo ........................................................................................................... 
 adresa  ..................................................................................................................                        

tel. e-mail .............................................................................................................. 
 
Zvíře:   evidenční číslo  ...................................              jméno ......................................... 
 
druh     pes                      kočka 
            ostatní ............................................................................................................................ 
plemeno ...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
průkaz původu     ano        ne 
 
pohlaví       samec      kastrát samec   neurčeno 

       samice       kastrát samice 
věk  (datum narození) ...............................................................……                                 foto? 
 
označení      čip           číslo  ........................................................... 

         tetování   číslo  .......................................................... 
         jiné    ........ ............................................................................................................ 
         není 

 
velikost či váha ............................................................................................................................ 
zbarvení, typ a délka srsti ......................................................................................................…..  
................ ...................................................................................................................................... 
zvláštní znamení ........................................................................................................................... 
 
zdravotní stav................................................................................................................................ 
  ..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
očkování ...........................................………………………………….další ............................... 
...................................................................................................................................................... 
 
charakteristika chování................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
další záznamy................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 



Předávající potvrzuje, že nezamlčel přebírajícímu žádné jemu známé informace o zdravotním 
stavu a chování předávaného zvířete. 
Přebírající potvrzuje, že byl seznámen se zdravotním stavem a chováním předávaného zvířete. 
 
Podmínky předání a převzetí zvířete 
 
místo, kde bude zvíře drženo  a) viz adresa   b) jiné .................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
podmínky chovu zvířete................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Přebírající se zavazuje  zvíře chovat na místě a za podmínek sjednaných v této dohodě  a 
pečovat o ně  v souladu s platnými veterinárními předpisy a přiměřeně jeho psychickému a 
zdravotnímu stavu. Přebírající  se zavazuje umožnit  předávajícímu, aby prověřil plnění 
tohoto závazku. Pokud nebude zacházení se zvířetem odpovídat sjednaným podmínkám a 
veterinárním předpisům, má předávající právo zvíře přebírajícímu odebrat. Přebírající je v 
takovém případě povinen zvíře předávajícímu vydat. 
 
Přebírající se (pokud již zvíře nebylo kastrováno) zavazuje zamezit dalšímu množení zvířat 
bez průkazu původu a chovnosti, a tak zabránit narůstání počtu bezprizorných zvířat.  
 
Přebírající se zavazuje, že v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nebude moci zvíře nadále 
ponechat ve své péči, kontaktuje předávajícího a zvíře vrátí předávajícímu, pokud se s 
předávajícím nedohodnou jinak. V případě, že předávající není schopen ujmout se opět 
zvířete,  kontaktuje některou organizaci na ochranu zvířet – útulek. 
(Možno kontaktovat např. O.S. podbrdsko - 603/363315, další na www. kocky-online.cz) 
 
Přebírající souhlasí se sdělením jeho uvedených osobních údajů předávajícímu, dále 
v případě, že je zvíře označené mikročipem, s předáním údajů Národnímu registru KVL, 
pokud je zvíře tetované, s předáním údajů chovatelské (či ochranářské) organizaci, u které je 
zvíře registrováno, a to zejména z důvodů zajištění návratu zvířete při případné ztrátě zpět 
přebírajícímu. Údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 sb. 
 
zvíře předáno s ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
uhrazeno ...................................    slovy ............................................................... 
 
Přebírající prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami převzetí zvířete  a přebírá 
za těchto podmínek zvíře .............................................. do své péče, což stvrzuje svým 
podpisem. 
 
 
V ............................. dne ................... 
 
 
 
........................................      ...................................... 
     přebírající         předávající 
 
 


