SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU
Číslo smlouvy:

Dne ....................... se
1. POSKYTOVATEL
Hovawart klub České republiky o.s. (HwK ČR, z.s.),
se sídlem v Bystrovanech, Jeseniova 18/20,
dále jen „poskytovatel“
a
2. CHOVATEL
Jméno a příjmení:
Adresa včetně PSČ:
Kontaktní údaje (tel., email):
dále jen „chovatel“
dohodli v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU na
uzavření této smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro chovatele – nečleny HwK ČR, z.s.
ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT SMLOUVY
1
2

3

Poskytovatel zajistí chovateli potřebný chovatelský servis za podmínek stanovených touto
smlouvou.
Chovatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny podmínky stanovené řády ČMKU a řády HwK ČR,
z.s. a zavazuje se po celou dobu platnosti této smlouvy plnit všechny závazky, které z těchto řádů
a této smlouvy vyplývají.
Chovatel prohlašuje, že v posledních 12 měsících neporušil řády ČMKU ani řády HwK ČR, z.s.

ČLÁNEK 2: POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel zaručuje chovateli tento servis:
a) Umožnit účast na bonitacích pořádaných HwK ČR, z.s.
b) Při splnění podmínek chovnosti provést zápis do PP
c) Na základě písemné žádosti a uhrazení poplatku vystavit krycí list do 4 týdnů, zahraniční krycí
list do 6 týdnů
d) Zaslat tiskopisy a dokumenty nutné pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČKS
e) Provést 1–2 kontroly vrhu poradcem chovu HwK ČR, z.s., kopii zápisu o této kontrole poskytnout
chovateli
ČLÁNEK 3: POVINNOSTI CHOVATELE
Chovatel se zavazuje:
a) Dodržovat řád na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU
b) Dodržovat řády HwK ČR, z.s.
c) Nahlásit vrh poradci chovu do 3 dnů po narození
d) Umožnit 1. kontrolu vrhu nejpozději do 7. dne věku štěňat a 2. kontrolu vrhu nejpozději do 8. týdne
věku štěňat
e) Zaplatit poplatky dle poplatkové listiny HwK ČR z.s.
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ČLÁNEK 4: CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY
Ceny za poskytované služby jsou dané poplatkovou listinou, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
ČLÁNEK 5: DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU
Smlouva se uzavírá do ............................................
Smlouva zaniká
a) vzájemnou písemnou dohodou
b) výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení
výpovědi
c) okamžitým zrušením ze strany poskytovatele za hrubé porušení této smlouvy, event.
řádů ČMKU nebo HwK ČR, z.s. chovatelem.
Při předčasném ukončení této smlouvy nemá chovatel právo na vrácení poplatku za její
uzavření ani jeho části.
ČLÁNEK 6: USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, řády ČMKU a řády HwK ČR, z.s.
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 ....................................................

Poskytovatel: .......................................................................................

V ........................................... Dne ....................................................

Chovatel: .............................................................................................
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