Smlouva
o poskytování služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ČKCHABJ
Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psů a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje
Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) chovatelský
servis i pro chovatele alpského brakýře jezevčíkovitého, kteří nejsou členy klubu.
ČKCHABJ je v souladu s normami ČMKU a ČMKJ garantem za regulérnost chovu vůči
ČMKU a chovat čistokrevné alpské brakýře jezevčíkovité (dále jen ABJ) lze v České
republice jen prostřednictvím ČKCHABJ jako člena ČMKU. ČKCHABJ stanovuje v souladu
se Zápisným řádem ČMKU podmínky pro zařazení ABJ do chovu a určuje pravidla pro chov.
I. Smluvní strany
Poskytovatel: Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého, Alšova 1401, 256 01
Benešov u Prahy, zastoupený
Chovatel:

jméno
adresa,telefon
chovatelská stanice
II. Předmět smlouvy:

Poskytovatel a chovatel touto smlouvou vymezují písemně podmínky poskytování
chovatelských služeb chovateli – nečlenu ČKCHABJ při chovu ABJ, jejichž kopie průkazu
původu je přílohou této smlouvy.
Chovatel prohlašuje, že je jediným vlastníkem psa/feny ABJ, který je uveden v příloze této
smlouvy. Případně dokládá písemně souhlas všech ostatních spolumajitelů s jeho právem
uzavřít tuto smlouvu a naplňovat ji. Písemný souhlas opatřený úředně ověřenými podpisy
všech spolumajitelů je přílohou této smlouvy.
Pokud není chovatel majitelem chovného jedince a chov realizuje pouze na základě zmocnění
majitelem, prokáže klubu toto zmocnění a právo držet chovného jedince písemně uzavřenou
smlouvou s majitelem nebo majiteli ABJ a předá její kopii klubu.
III. Platnost smlouvy:
Smlouva se uzavírá od data podpisu na dobu neurčitou.
IV. Povinnosti poskytovatele
ČKCHABJ se zavazuje poskytovat chovateli následující služby:
a) potvrzení splnění podmínek pro zařazení do chovu
b) vydání krycího listu. Poradce chovu vystaví krycí list nejpozději do 1 měsíce po obdržení
žádosti o jeho vydání. Platnost krycího listu končí k 31.12. roku, v kterém byl vystaven.
Chovatel je oprávněn krýt pouze jedním z chovných psů uvedených v krycím listu;
c) uveřejnění karty chovného psa/feny v katalogu chovných psů ve stejném rozsahu jako u
psů ve vlastnictví členů klubu;
d) zařazování chovného psa do doporučení ke krytí za dodržení stejných zásad jako
u chovných psů členů klubu;
e) poskytnutí informací o ABJ zařazených do chovu prostřednictvím klubu, ve Ročence
klubu, který bude zasílán na dobírku;
f) poskytnutí písemné informace o všech změnách údajů o osobách poskytujících za klub
uvedené služby.
V. Povinnosti chovatele
Pro poskytnutí výše uvedených služeb je chovatel povinen :

a) po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu zaslat originál průkazu původu
poradci chovu k potvrzení splnění chovných podmínek společně s kopiemi soudcovských
tabulek z pracovních zkoušek a bonitace;
b) o doporučení vhodných psů ke krytí své feny (vystavení krycího listu) žádat poradce
chovu písemně, s dostatečným předstihem před předpokládaným háráním feny. V žádosti
uvede chovatel pouze jméno feny a rok jejího narození, případně psa o kterého má zájem.
Jedná-li se o první krytí, přikládá se k žádosti kopie PP a kopie tabulek z pracovních
zkoušek a bonitace. V případě žádosti o povolení krytí zahraničním psem, je chovatel
povinen přiložit fotokopii originálu PP požadovaného psa a potvrzení chovatelského
klubu země původu psa, že tento pes je v dané zemi chovným – signované statutárním
zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka.
c) výsledek krytí (i nezabřeznutí) nahlásit do 10ti dnů po porodu (u nezabřeznutí do 75 dnů
po krytí) majiteli krycího psa a poradci chovu.
d) přihlášku k zápisu štěňat zaslat na plemennou knihu pro přidělení tetovacích čísel a po
otetování štěňat.
e) krýt svým psem jen tehdy, předloží-li majitel chovné feny platné doporučení ke krytí.
Majitel chovného psa je povinen před krytím zkontrolovat, zda souhlasí tetovací číslo ve
slechu feny s tetovacím číslem v průkazu původu a v krycím listu;
f) vést si záznamy o krytí a vrzích a na požádání poradce chovu tyto záznamy předložit ke
kontrole;
g) po obdržení originálu PP s razítkem „chovný pes/fena“ z plemenné knihy zaslat kopii
takto označeného PP poradci chovu;
h) bezodkladně hlásit všechny změny v údajích o držení nebo vlastnictví ABJ zařazených na
jeho žádost do chovu a dosažené výsledky ve zkouškách z výkonu a udělená ocenění z
výstav.
VI. Cena za poskytnuté služby
i) Ceny za služby účtuje klub dle svého platného ceníku. Úhradu ceny za službu doloží
chovatel dokladem o uhrazení přiloženým k žádosti o poskytnutí jednotlivé služby.
VII. Další ustanovení
a) chovatel se zavazuje dodržovat klubové a vyšší normy upravující chov psů zejména
Klubovou chovatelskou a zápisní směrnici ČKCHABJ, Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany
zvířat při chovu psů;
b) veškeré vztahy mezi klubem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky z těchto
ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek této smlouvy;
c) chovatel bere na vědomí, že klub je oprávněn jednostranně měnit ustanovení Pravidel pro
chov ABJ, podmínky pro zařazení ABJ do chovu a ceník za poskytované služby. O všech
změnách v těchto normách klub chovatele bezprostředně písemně informuje. Obdržením
informace se změny stávají pro chovatele závazné;
d) chovatel souhlasí, že při vzniku podezření, že štěňata ve vrhu nepochází z uvedeného
spojení, má výbor klubu právo nařídit zkoušku paternity. V případě, že zkouška paternity
podezření nepotvrdí, nese náklady za vyšetření klub. V případě, že některé ze štěňat
neodpovídá uvedeným rodičům, nese veškeré náklady za vyšetření chovatel;
e) chovatel bere na vědomí, že klub má právo provádět namátkové kontroly vrhů. Kontrolu
provádí osoba písemně pověřená klubem. O kontrole vrhu se provádí zápis, jehož jeden
výtisk obdrží chovatel;
f) chovatel si je vědom, že je zakázáno provádět na psech a fenách zákroky k odstranění
nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu vylučující. Jedinci
s takovým zákrokem nejsou zařazováni do chovu, nebo jsou z chovu po zjištění takové
úpravy vyloučeni. Ke zjištění, zda nedošlo k nedovoleného zákroku, souhlasí chovatel
s provedením prohlídky nebo zkoušky svého ABJ osobou pověřenou klubem. Náklady na
ni hradí v případě zjištění porušení pravidel pro chov chovatel, v opačném případě nese
náklady klub;

g) chovatel bere na vědomí, že klub považuje za závažné porušení smluvních podmínek
zejména:
 neodeslání výsledku krytí ve stanovené lhůtě
 produkce štěňat bez průkazu původu
 neumožnění kontroly vrhu, zkoušky nebo prohlídky chovného jedince
osobou určenou klubem
 neohlášení změny ve vlastnictví nebo držení chovného jedince
zařazeného do chovu na základě této smlouvy
VII. Zánik smlouvy
Smlouva zaniká:
a) úmrtím chovatele,
b) zánikem poskytovatele nebo pozbytím jeho členství v ČMKU,
c) dohodou stran,
d) výpovědí,
e) zrušením s okamžitou platností.
Výpověď jedné ze stran zaslaná doporučeně na adresu druhé strany, s výpovědní lhůtou 3
kalendářních měsíců, běžící od data doručení výpovědi druhé straně. V případě nepřevzetí
doporučené zásilky se za datum doručení považuje 15. den od jejího odeslání. Výpověď je
možná i bez udání důvodu.
Zrušit smlouvu s okamžitou platností je oprávněn klub, pokud zjistí závazné porušení
povinností chovatelem. Zrušení smlouvy s okamžitou platností oznámí chovateli zasláním
doporučeně na adresu chovatele. Poskytování služeb ukončí klub datem odeslání oznámení.
Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá zúčastněná strana obdrží po jednom stejnopise.
Přílohy smlouvy předané chovateli:

Přílohy předané poskytovateli:

Chovatelská a zápisní směrnice
ČKCHABJ
Ceník ČKCHABJ

Fotokopie průkazu původu chovného
jedince ABJ
Písemný souhlas spolumajitelů
Písemná smlouva o držení chovného
jedince a zmocnění k jeho použití v
chovu

V …………………………. dne ……………….…………

_____________________
Za poskytovatele

____________________
Chovatel

