Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu
Číslo smlouvy:
Uzavřena mezi
Klubem chovatelů švýcarských honičů, z. s. (dále jen „KCHŠH“) se sídlem
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
na straně jedné a
…………………………………... r. č. ……………….. trvale bytem…………………………
………………………………………………………..(dále jen „chovatelem“) na straně druhé.

I.
KCHŠH je právnickou osobou, která je na území České republiky výlučným poskytovatelem
chovatelských služeb pro čistokrevný chov plemene švýcarský honič (standard FCI č. 59)
pod hlavičkou Mezinárodní kynologické federace (zkr. FCI).

II.
Chovatel, který není členem právnické osoby poskytovatele a má zájem realizovat
čistokrevný chov klubových plemen s průkazem původu FCI, je vlastníkem:
mezinárodně chráněné chovatelské stanice s názvem ………………………………………….,
feny/psa* ………………………………………………………………………………………..

III.
KCHŠH se zavazuje poskytnout chovateli v souvislosti s jeho záměrem produkovat
čistokrevný chov klubových plemen psů s průkazem původu FCI veškeré chovatelské služby
a úkony, jichž je v České republice výlučným poskytovatelem. Jmenovitě se jedná o tyto
úkony: uzavření písemné smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu, umožnit účast na
bonitacích pořádaných KCHŠH, při splnění podmínek chovnosti provést zápis do PP, na
základě písemné žádosti a uhrazení poplatku vystavit krycí list do 4 týdnů, zaslat tiskopisy
nutné pro zapsání vrhu do plemenné knihy.

IV.
Chovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které pro něho vyplývají
ze Zápisního řádu KCHŠH, Zápisního řádu ČMKU a řádu Ochrany zvířat při chovu, jež jsou
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, č. 2 a č. 3.

V.
Chovatel souhlasí s tím, že KCHŠH je oprávněn jednostranně měnit ustanovení zápisního
řádu, ceníku poskytovaných služeb a úkonů se závazností pro všechny chovatele, členy i
nečleny KCHŠH, a to na základě rozhodnutí členské schůze KCHŠH. KCHŠH je povinen o
takovýchto změnách chovatele do 2 měsíců písemně informovat, a momentem poskytnutí této
informace se změněné znění zápisního řádu a ceníku služeb a úkonů stane pro chovatele
závazné na základě této smlouvy.

VI.
Chovatel bere na vědomí, že při zamýšlené realizaci chovatelského záměru se musí o vydání
krycího listu obrátit na poradce chovu KCHŠH.

VII.
Chovatel se zavazuje včas uhradit služby a úkony KCHŠH, které jsou zpoplatněny ve výši
uvedené v platném ceníku, který schvaluje členská schůze a který je přílohou č. 4 této
smlouvy.

VIII.
Smlouva se uzavírá na dobu 2 let.
Smlouva zaniká uplynutím sjednané doby, vzájemnou písemnou dohodou, nebo výpovědí
jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi, či
okamžitým zrušením ze strany poskytovatele za hrubé porušení této smlouvy, eventuálně řádu
ČMKU nebo KCHŠH chovatelem.

IX.
Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, řády ČMKU a řády KCHŠH.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení s platností originálu.
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…………………………………………………
Za KCHŠH: ………………………………………………………………………………….….

V …………………………………………. dne………………………………………………...
Chovatel: ………………………………………………………………………………………..

* nehodící se škrtněte

