Smlouva o poskytování služeb v rámci
chovatelského servisu
smluvní strany
Klub chovatelů grifonků a brabantíků, z. s. (dále jen „KCHGB“)
IČ: 00474215
se sídlem Slovanka 1352/16, 470 01 Česká Lípa
Web: www.kchgb.eu
dále jen „poskytovatel“
a
chovatel-jméno ………………………………………………………………………………...,
adresa …………………………………………………………………………………………….
dále jen „chovatel“
• se dohodly v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU na

uzavření této smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu (dále jen „Smlouva“) pro chovatele nečleny KCHGB
• uzavírají tuto Smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek I
Předmět Smlouvy
1.1 Poskytovatel zajistí chovateli potřebný chovatelský servis za podmínek stanovených touto Smlouvou.
1.2 Chovatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny podmínky stanovené řády ČMKU a Zápisním a Bonitačním
řádem KCHGB, že je seznámen s platnou legislativou ČR a zavazuje se po celou dobu platnosti této Smlouvy
plnit všechny závazky, které z těchto řádů, legislativy a této Smlouvy vyplývají.

Článek II
Povinnosti poskytovatele
2.1 Poskytovatel zaručuje chovateli tento servis:
2.1.1 Umožnit účast na bonitacích pořádaných KCHGB
2.1.2 Při splnění podmínek chovnosti provést zápis do PP
2.1.3 Na základě písemné nebo emailové žádosti a uhrazení poplatku vystavit krycí list
2.1.4 Zaslat tiskopisy a dokumenty nutné pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČMKU

Článek III
Povinnosti chovatele
3.1. Chovatel se zavazuje:
3.1.1 Dodržovat řád na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU
3.1.2 Dodržovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany zvířectva a přírody a životního prostředí, a to v
souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3.1.3 Dodržovat Zápisní řád ČMKU
3.1.4 Nahlásit vrh poradci chovu do 7 dnů po narození
3.1.5 Zaplatit poplatky dle poplatkové listiny KCHGB

Článek IV
Cena za poskytnuté služby a způsob úhrady
4.1 Výše poplatků za poskytované služby jsou dané poplatkovou listinou, která je nedílnou součástí této
Smlouvy.
4.2 Při sepsání této Smlouvy je nutné uhradit administrativní poplatek (poplatek za uzavření Smlouvy a následné
administrativní práce), výše tohoto poplatku je daná poplatkovou listinou.

Článek V
Doba trvání poskytování chovatelského servisu
5.1 Smlouva se uzavírá na 12 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce uzavření Smlouvy.
5.2 Smlouva zaniká
5.2.1 vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran
5.2.2 výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 30ti dnů ode dne doručení výpovědi
5.2.3 jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele s okamžitou platností za hrubé porušení této Smlouvy, tzn.
porušení řádů ČMKU a platné legislativy ČR.

Článek VI
Ustanovení společná a závěrečná
6.1 Vztahy, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, řády
ČMKU a platnou legislativou ČR.
6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
6.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s
platností originálu.
6.4 Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.
6.5 Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že byla uzavřena v souladu s jejich pravou a
svobodnou vůlí, po vzájemném projednání a za souhlasu obou smluvních stran.

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

……………………………………………….
podpis chovatele

………………………………………………….
za KCHGB

POPLATKY
KRYCÍ LIST

650,-Kč

ZA ŠTĚŇATA

600,- Kč/ štěně

BONITACE

750,- Kč

