SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
C H O V AT E L S K É H O S E R V I S U
Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psu a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje I. CZ YTC
možnost chovu yorkshire terriera a boston terriera i nečlenům I. CZ YTC.
I. CZ YTC je právnickou osobou, která je na území České republiky poskytovatelem chovatelských služeb
pro čistokrevný chov plemene yorkshire terrier a boston terrier.
Chovatelský klub touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli – nečleny I. CZ YTC.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel: I. CZ Yorkshire Terrier Club, z.s.
Sídlo:
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
IČ:
61384267
Č.ú.:
1451708504/0600
Zastoupený:
Pavlínou Novotnou, poradkyní chovu
Chovatel:
Adresa:
Chovatelská stanice:
Vrh písmeno:

II.

PLATNOST SMLOUVY

Je vymezena pro obě strany na jeden plánovaný vrh štěňat od data podpisu této smlouvy.

III.

POVINNOSTI POSKYTOV ATELE

Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis:
po obdržení žádosti o vystavení krycího listu vystaví poradce chovu krycí listy a zašle je chovateli
spolu s tiskopisy potřebnými pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČKS.
b) Součinnost při výběru krycího psa, pokud bude o to mít chovatel zájem
c) Po obdržení řádně vyplněné přihlášky k zápisu štěňat předá poskytovatel přihlášku spolu
s ostatními doklady Plemenné knize ČMKU k zápisu vrhu.
a)

IV.

POVINNOSTI CHOV ATELE

Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen:
a) Spolu s žádankou o krycí list zaslat poradci chovu kopii průkazu původu a bonitační karty feny
b) nahlásit písemně vrh nejpozději sedm dní po narození štěňat poradci chovu
c) zaplatit poplatek za vrh na účet uvedený v záhlaví smlouvy a spolu s přihláškou poslat poradci
chovu potvrzení o platbě

V.

CENA ZA POSKYTNUTÉ S LUŽBY

Ceny za služby účtuje poskytovatel dle svého platného ceníku poplatků uvedeného v čl. VIII.
Organizačního řádu klubu.

VZÁJEMNÁ USTANOVENÍ

VI.

a) Chovatel se zavazuje dodržovat Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany zvířat při chovu psů;
b) chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na výše uvedený servis vymezený touto
smlouvou;
c) poskytovatel nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku nečlenů I. CZ YTC
účastnit se plemenitby;
d) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky z těchto
ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek této smlouvy.
e) I. CZ YTC je oprávněn jednostranně měnit podmínky pro zařazení yorkshire terriera a boston
terriera do chovu, se závazností pro všechny členy i nečleny klubu a to na základě rozhodnutí
valné hromady a výboru I. CZ YTC. Klub je povinen o těchto změnách chovatele co nejdříve
informovat a tím momentem se stanou pro chovatele závazné.

VII.

ZÁNIK SMLOUVY

a) zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) vzájemnou písemnou dohodou
c) jednostrannou výpovědí jedné ze stran zaslané doporučeně na adresu druhé zúčastněné strany,
s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doručení výpovědi druhé straně. V případě nepřevzetí
doporučené zásilky se za datum doručení považuje 15. den od jejího odeslání.
d) Jednostrannou výpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že chovatel
hrubě poruší či nedodrží závazky z odstavců IV. a VI. této smlouvy.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží
po jednom.
b) Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem.
a)

V Praze dne: ……………….

V ………………… dne: ……………….

Poskytovatel:

Chovatel:

