
 
Smlouva o poskytování chovatelského servisu 

 
Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psu a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje Klub 
Chovatelů Čivav, z.s. (dále jen KCHČ) možnost chovu čivavy i nečlenům KCHČ. 
KCHČ poskytuje chovatelské služby pro čistokrevný chov plemena čivava krátkosrstá a 
dlouhosrstá. Chovatelský klub KCHČ touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli – 
nečleny KCHČ. 
 
I. Smluvní strany 

Poskytovatel:  
Klub Chovatelů Čivav, z.s. 
Kurzova 2222/16, Praha 5, 155 00 
IČO: 60553979 
 

a 
 

Chovatel – nečlen KCHČ (dále jen chovatel)  
Jméno a Příjmení: _______________________________________ 
Adresa:  _______________________________________________ 
Telefon: _______________________________________________ 
Mail:  _________________________________________________ 
Název chovatelské stanice: ________________________________ 
 

II. Platnost smlouvy:  
12 měsíců od data podpisu této smlouvy, platnost lze prodloužit dodatkem k této 
smlouvě. 
 

III. Povinnosti poskytovatele 
Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis: 
a) po obdržení dokladů o splnění podmínek pro zařazení do chovu požadovaných
 zápisním řádem KCHČ označí toto poradce chovu do průkazu původu psa/feny  
b) na žádost chovatele vystaví krycí list 
c) kontrola a zaslání Přihlášky k zápisu štěňat na plemennou knihu ČMKU k vystavení 
zápisních čísel, za předpokladu, že chovatel dodržel postup popsaný v zápisním řádu KCHČ  
d) kontrola a zaslání Přihlášky k zápisu štěňat na plemennou knihu ČMKU po očipování, 
jako podklad k registraci štěňat do plemenné knihy, za předpokladu, že chovatel dodržel 
postup popsaný v zápisním řádu KCHČ  
 

IV. Povinnosti chovatele 
Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen : 
a) seznámit se se všemi normativy KCHČ, zejména se Zápisním řádem KCHČ, Svodovým 

řádem KCHČ a Kárným řádem KCHČ  
b) po úspěšném splnění podmínek o zařazení do chovu zaslat průkaz původu poradci. 

chovu spolu s podklady, které dokládají, že podmínky chovnosti byly splněny. Poradce 
potvrdí chovnost do průkazu původu 

c) ve stanoveném termínu zažádat o vystavení krycího listu  
d) nahlásit písemně krytí nejpozději pět dní po krytí feny poradci chovu. K tomu použije 

předepsaný formulář Krycí list č.1, kde zároveň nalezne přesné instrukce, co je třeba 
spolu s Krycím listem doložit.   

e) nahlásit písemně vrh nejpozději pět dní po narození štěňat poradci chovu. K tomu 
použije předepsaný formulář Krycí list č.2, kde zároveň nalezne přesné instrukce, co je 
třeba spolu s Krycím listem doložit.  



f) do tří dnů po očipování štěňat musí chovatel zažádat hlavního poradce chovu o 
kontrolu vrhu a nést náklady s tím spojené  

g) respektovat uložené kárné opatření, v případě, že proti němu KCHČ povede 
oprávněné kárné řízení 

h) zaplatit poplatek za chovatelský servis. Platbu doloží nejdéle při podpisu této smlouvy  
 

V. Normativy a cena za poskytnuté služby 
Ceny za služby účtuje poskytovatel dle svého platného ceníku, který je zveřejněn na 
webových stránkách klubu. Zde jsou zveřejněny a dostupné také všechny normativy 
zmíněné v této smlouvě.  

 
VI. Vzájemná ustanovení 

a) chovatel se zavazuje dodržovat Zápisní řád KCHČ, Řád popisného svodu KCHČ, Kárný 
řád KCHČ, Zápisní řád ČMKU a Řád. ochrany zvířat při chovu psů a další normativy, 
které budou, nebo v čase vstoupí v platnost.  

b) Chovatel prohlašuje, že si přečetl a bude respektovat všechny normativy KCHČ, 
zejména Zápisní řád KCHČ, Řád popisného svodu KCHČ, Kárný řád KCHČ a Zápisní řád 
ČMKU 

c) chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na výše uvedený servis vymezený 
touto smlouvou. 

d) poskytovatel nebude, jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku 
nečlenů KCHČ účastnit se plemenitby. 

e) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky 
z těchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek 
této smlouvy.  

f) KCHČ je oprávněn jednostranně měnit ustanovení zápisního řádu a podmínky pro 
zařazení jedince do chovu, se závazností pro všechny členy i nečleny klubu, a to na 
základě rozhodnutí členské schůze, nebo výboru KCHČ. Klub je povinen o těchto 
změnách chovatele co nejdříve informovat a tím momentem se změněné znění 
zápisního řádu stane pro chovatele závazné. 

g) poskytovatel může vést proti chovateli kárné řízení a uložit mu kárné opatření na 
základě Kárného řádu KCHČ. který se na základě této smlouvy vztahuje i na  chovatele 
nečlena.  

 
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. 

 
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. 
 
V _____________ dne____________: 
 
 
 
Poskytovatel:        Chovatel: 


