Pannonia Klub
ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, tel.:+420602/770311,
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : pannonia@pannoniaklub.cz, www.pannoniaklub.cz,
č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava
číslo Klubu 1081
SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU PRO NEČLENY č.: ……
v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie
(dále jen ČMKU) a Zápisního Řádu ČMKU

1) POSKYTOVATEL:
Pannonia Klub (dále jen Klub);
ul. Zřídelní 102/7
PSČ 736 01 Havířov – Dolní Datyně
IČ: 26533090
DIČ: CZ26533090
Zastoupen : Mgr. Přemysl Mikoláš – předseda; Marcela Noskievičová – místopředseda;
dále jen „poskytovatel“
a
2) CHOVATEL:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
dále jen „chovatel“
se dohodli na uzavření této smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro chovatele
plemene…………………, které zastřešuje Klub.
I. Předmět smlouvy:
1) Poskytovatel zajistí chovateli potřebný chovatelský servis specifikovaný v článku III. za
podmínek stanovených touto smlouvou.
2) Chovatel prohlašuje, že mu jsou známy všechny podmínky stanovené řády, směrnicemi
Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a Klubu. Je seznámen s Etickým
kodexem Klubu a zavazuje se po celou dobu trvání této smlouvy plnit všechny závazky, které
z těchto řádů, směrnic a Etického kodexu Klubu a této smlouvy vyplývají.
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II. Definice chovných jedinců:
1) Chovní jedinci plemene ……….... jsou psi a feny s průkazem původu FCI a jsou zapsaní v
plemenné knize ČMKU, splňující všechny podmínky Zápisního řádu Klubu, nebo jsou jedinci
zapsaní v zahraničních plemenných knihách FCI s platnými chovnými podmínkami státu, ve
kterém jsou zapsáni, a ve kterém má jejich majitel trvalé bydliště.
III. Povinnosti poskytovatele:
1) Poskytovatel je povinen chovateli zajistit:
a) Přístup na všechny chovatelské akce Klubu – všechny typy výstav, bonitací za
podmínek dodržení příslušných propozic k chovatelské akci.
b) Potvrzení do PP psa – feny o splnění chovných podmínek Klubu v souladu
s Bonitačním řádem a Zápisním řádem Klubu.
c) Na písemnou žádost chovatele vydání krycích listů v příslušném termínu.
d) Za předpokladu včasné úhrady nákladů spojených s kontrolou vrhu a v souladu s
příslušnou směrnicí Klubu provede kontrolu vrhu. Veškerou dokumentaci po
provedené kontrole vrhu přebírá v konečné fázi vždy poradce pro dané plemeno, který
dokumentaci zkontroluje a za předpokladu celistvosti a úplnosti zasílá s potvrzenou
Přihláškou vrhu kompletně k vyřízení na Plemennou knihu ČMKU.
IV. Povinnosti chovatele:
1) Pro poskytnutí výše uvedeného chovatelského servisu je chovatel povinen poskytovateli:
Dodržovat Řád na ochranu zvířat při chovů psů ČMKU.
Dodržovat Etický řád Klubu, Řády a Směrnice Klubu.
Nahlásit vrh štěňat příslušnému hlavnímu poradci chovu do 7 dnů po narození
Umožnit kontrolu vrhu okolo sedmého týdne věku štěňat v souladu s příslušnou
směrnicí Klubu.
e) Pro vyhotovení PP štěňat dodat kompletní podklady poradci chovu pro dané plemeno.
f) Uhradit veškeré poplatky v souladu s příslušnou směrnicí Klubu.
a)
b)
c)
d)

V. Doba trvání smlouvy:
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku ode dne podpisu této
smlouvy.
2) Při předčasném ukončení nemá chovatel právo na vrácení poplatku za uzavření smlouvy
nebo jeho části.
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
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4) Tato smlouva zaniká:
a) Uplynutím sjednané doby dle článku V. této smlouvy.
b) Písemnou výpovědí chovatele, s účinností dnem doručení.
c) Písemnou výpovědí poskytovatele z důvodu porušení povinností dle článku IV. této
smlouvy s účinností dnem doručení.
VI. Ustanovení společná a závěrečná:
1) Uzavření této smlouvy chovatele neopravňuje k úlevám plateb za akce pořádané Klubem klubové a speciální výstavy, bonitace. Chovatel je nadále povinen uhradit poplatky ve výši
pro nečleny Klubu.
2) Na odchovaného jedince pocházejícího z chovatelské stanice chovatele je pohlíženo stejně
jako na jedince odchované členy Klubu.
3) Veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou, jakož i
vnitřními předpisy Klubu, které jsou ke dni podpisu této smlouvy v platnosti.
4) Smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy plně porozuměly, že byla uzavřena v
souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí po vzájemném projednání a za souhlasu obou
smluvních stran.
5) Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze na
základě vzájemné dohody účastníků smlouvy a pouze písemnými očíslovanými dodatky, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takovou ji stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
V_________________________Dne__________________________
Poskytovatel:_____________________________________________
_____________________________________________
V_________________________Dne__________________________
Chovatel:________________________________________________
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