Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel

Smlouva o poskytování služeb v rámci
chovatelského servisu
Dne:

se smluvní strany
Poskytovatel
Yorkshire Terrier Klub chovatelů a jeho přátel ( YTKCHaJP ),
se sídlem: Roudnická 24, 180 00 Praha 8
IČ: 00541567
zastoupen: Martina Grolbertová - jednatel
Web: www.yorkshireclub.cz
dále jen „poskytovatel“
a
Chovatel
Jméno a příjmení:
Trvale bytem:
R.č.:
č.OP:
Chovatelská stanice:
dále jen „chovatel“
•

•

dohodly v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a
Zápisního řádu ČMKU na uzavření této smlouvy o poskytování služeb v rámci
chovatelského servisu ( dále jen „Smlouva“ ) pro chovatele - nečleny YTKCHaJP
uzavírají tuto smlouvu podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník.
Článek I
Předmět smlouvy

1) Poskytovatel zajistí chovateli
stanovených touto smlouvou.

potřebný

chovatelský

servis

za

podmínek

2) Chovatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny podmínky stanovené řády ČMKU,
že je seznámen s platnou legislativou ČR a zavazuje se po celou dobu platnosti
této smlouvy plnit všechny závazky, které z těchto řádů, legislativy a této smlouvy
vyplývají.
Článek II
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel zaručuje chovateli tento servis:
a. Umožnit účast na bonitacích pořádaných YTKCHaJP
b. Při splnění podmínek chovnosti provést zápis do PP
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c. poskytnout přístupové údaje k dokumentům klubu v administrativním
rozhraní na webových stránkách klubu.
d. v případě zájmu poskytnout poradenské služby v oblasti chovu
e. vystavit krycí list do 4 týdnů, zahraniční krycí list do 6 týdnů
f. Zaslat tiskopisy a dokumenty nutné pro zapsání vrhu do plemenné knihy
ČKS
g. v případě zájmu provést kontrolu vrhu a to poradcem chovu nebo
veterinárním lékařem v dané lokalitě
Článek III
Povinnosti chovatele
Chovatel se zavazuje:
a. Dodržovat řád na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU,
b. Dodržovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany zvířectva a přírody a
životního prostředí a to v souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. Na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
c. Dodržovat Zápisní řád ČMKU
d. Nahlásit vrh poradci chovu do 2 dnů po narození
e. Zaplatit poplatky za využité služby dle poplatkové listiny YTKCHaJP
Článek IV
Cena za poskytnuté služby a způsob úhrady
1) Výše poplatků za poskytované služby je daná poplatkovou listinou, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
2) Poplatek za službu se platí vždy při podání žádosti o její využítí.
3) Při sepsání této smlouvy je nutné uhradit administrativní poplatek ( poplatek za
uzavření smlouvy a následné administrativní práce ), výše tohoto poplatku je daná
poplatkovou listinou.
Článek V
Doba trvání poskytování chovatelského servisu
1) Smlouva se uzavírá na 12 měsíců a to včetně měsíce uzavření smlouvy.
2) Smlouva zaniká
a. vzájemnou písemnou dohodou
b. výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne
doručení výpovědi
c. jednostrannou výpovědí s okamžitou platností za hrubé porušení této
smlouvy.
Článek VI
Ustanovení společná a závěrečná
1) Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku, řády ČMKU a platnou legislativou ČR.
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2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními
stranami.
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích , přičemž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení s platností originálu
4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem
obou smluvních stran.
5) 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
Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel
Martina Grolbertová

Chovatel
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Poplatková listina YTKCHaJP
( platná ode dne sepsání smlouvy, do vypršení platnosti smlouvy)

Popis platby

Výše poplatku

Administrativní poplatek *

1 500,00 Kč

Bonitační poplatek

600,00 Kč

Krycí list pes

652,00 Kč

Krycí list fena

701,00 Kč

Kontrola vrhu

1 500,00 Kč

* Administrativní polatek ( jednorázová platba ) - přijetí přihlášky, uzavření smlouvy, zpracování dat, zaslání
klubových materiálů ždateli, administrativní úkony

✗
✗

Poplatky jsou schvalovány Členskou schůzí klubu nebo Mimořádnou členskou
schůzí klubu.
Poplatky uvedené v této smlouvě, jsou po dobu trvání této smlouvy neměnné.
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