
Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek

smlouva o poskvtování chovatelského servisu pro nečlenv klubu

Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psů a Zápisního řádu ČrrarU zajišťuje Welsh corgi a

kelpie klub CZ, zapsaný spolek (dále jen klub či poskytovatel) možnost chovu i nečlenŮm klubu.
Klub je právnickou osobou, která je na území České republiky Wlučným poskytovatelem chovatelských
služeb pro čistokrevný chov plemen Australská kelpie, Welsh corgi cardigan a Welsh corgi pembroke.

Chovatetský klub touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli- nečleny.

l. smluvnístranv

Poskytovatel: Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek
Hraniční t70,747 64 Budišovice
lČ:02426382

Chovatel:

ll. povinnosti poskwovatele
Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis:
a) po obdržení dokladů o splnění podmínek pro zařazení do chovu požadovaných zápisním řádem

klubu, správce plemenné knihy (dále jen SPK) eviduje chovnost psa/feny v genealogii na webu
klubu

b) zajistí poslánítiskopisů nutných pro zapsánívrhu do plemenné knihy ČMKU,
neprodleně po ohlášení narození štěňat

c) po obdržení přihlášky k zápisu vrhu zašle přihlášku na plemennou knihu

l ll. povinnosti chovatele
Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen:
a) nahlásit písemně vrh nejpozději sedm dní po narození štěňat SPK

b) zaplatit poplatek za kontrolu vrhu na účet klubu a zaslat přihlášku k zápisu vrhu SPK

lV. Cena za poskytnuté službv
Ceny za služby účtuje poskytovatel dle svého platného ceníku.

v. vzáiemná ustanovení
a) chovatel se zavazuje dodržovat řády týkající se chovu, tedy Chovatelský řád FCl, Bonitační řád

klubu, Zápisní řád klubu a Čuru a Řaa ochrany zvířatpřichovu psů

b) chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na lnýše uvedený servis vymezený touto
smlouvou

c) poskytovatel nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku nečlenŮ klubu
účastnit se plemenitby

d) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou
e) klub je oprávněn jednostranně měnit ustanovenízápisního řádu a podmínky pro zařazení do

chovu, se závazností pro všechny členy i nečleny klubu a to na základě rozhodnutí členské
schůze a výboru klubu. Klub je povinen o těchto změnách chovatele co nejdříve informovat a

tím momentem se změněné znění zápisního řádu stane pro chovatele závazné.



vl. zánik smlouw
a) zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) vzájemnou písemnou dohodou
c) jednostrannou výpovědíjedné ze stran zaslanou doporučeně na adresu druhé zúčastněné

strany, s rnýpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doručení výpovědi druhé straně. V případě
nepřevzetí doporučené zásilky se za datum doručení považuje ].5. den od jejího odeslání.

d) jednostrannou rr,ýpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že chovatel
hrubě poruší či nedodrží závazky této smlouvy.

Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá zúčastněná strana obdrží po jednom stejnoplse.
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Ceník služeb klubu a plemenné knihy ČnU<U pro chovatele - nečleny klubu:

služba cena v Kč

Vystavení PP 400,-

vvstavení exportního pp 600,-

Expresní Wstavení PP nebo opisu 600,-

Vystavení další qýstavní přílohy 100,-

přeresistrace / založeníkafi chovného iedince 500,_

zápis importovaného psa 400,_

Registrace zahraniěního psa v případě prvního krytí 400,-

Potvrzení prukazu jako P Register (P Reg) 300,-

vvstavení duplikátu pp 600,-

vystavení opisu / přepisu pp 200,-

Urgence chybějících podkladů k vystavení PP 200,-

Kniha krytí, odchovů 20,-

Bonitace l| 1000,_

kontrola vrhu - za každé štěně 200,-

Kontrola vrhu při l štěněti ve whu 400,-

Zptavodaj 0

Cestovné l6-Kč/k

Pro chovatele - členy klubu jsou ceny sníženy o 50Yo (mimo cestovné).

K poplatkům za veškeré služby poskytované plemennou knihou Čnn<Uie účtováno
DPH ve wši2l% (od 1. l ,2013)

Ceník, na ákladě smlouvy s ČMKU, platnY od 1. 1.2016


