
KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov 

Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek 

 

     SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU 
 

1) POSKYTOVATEL: 

Klub chovatelů jezevčíků ČR (KCHJ ČR)  

Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov, IČO: 47608561 

dále jen „poskytovatel" 

a 

2) CHOVATEL: 
 
 
 

dále jen „chovatel" 

Dohodli v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a 

Zápisního řádu ČMKU na uzavření této smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro chovatele jezevčíků – nečleny 

KCHJ ČR 

 

I. Předmět smlouvy: 
1) poskytovatel zajistí chovateli potřebný chovatelský servis specifikovaný v článku III., za podmínek stanovených 

touto smlouvou 

2) chovatel prohlašuje, že mu jsou známy všechny podmínky stanovené řády ČMKU a řády KCHJ ČR, a zavazuje se po 

celou dobu trvání této smlouvy plnit všechny závazky, které z těchto řádů a této smlouvy vyplývají. 

 

II. Definice chovných jedinců: 
Chovní jedinci plemene jezevčík jsou psi a feny zapsaní v plemenné knize Českomoravské kynologické jednoty 

(ČMKJ) s průkazem původu FCI, splňující všechny podmínky Zápisního řádu KCHJ ČR, nebo jedinci zapsaní v 

zahraničních plemenných knihách FCI se splněnými chovnými podmínkami státu, ve kterém jsou zapsáni a ve kterém 

má jejich majitel trvalé bydliště. 

III. Povinnosti poskytovatele: 
Poskytovatel zaručuje chovateli tento servis: 

1) Potvrzení do PP psa – feny o splnění chovných podmínek KCHJ ČR. Podmínkou je doložení kopií soudcovských 

tabulek ze zkoušek, výstavního posudku a výsledků výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR, uzavření této smlouvy a 

zaplacení chovatelského poplatku ve výši 1 500,- Kč. 

2) na žádost chovatele vydání krycích listů a dalších potřebných tiskopisů (přihláška k zápisu vrhu, hlášení vrhu – lze 

stáhnout i z internetových stránek: www.kchj.cz ) nutných pro zapsání vrhu do PK ČMKJ, a zaslání složenky na 

zaplacení chovatelského poplatku 

3) po doložení zaplacení chovatelského poplatku chovatelem ve výši 1 500,- Kč potvrdit (při splnění všech podmínek 

daných zápisním řádem KCHJ ČR) přihlášku k zápisu vrhu a doručit jí na PK ČMKJ. 

4) v případě provedení kontroly vrhu poskytovatel vyhotoví o kontrole zápis ve 2 vyhotoveních z nichž 1 kopii obdrží 

chovatel 

5) zveřejnit chovného psa v seznamu chovných psů a na internetových stránkách po dobu 1 roku, pokud chovatel – 

majitel psa zaplatí chovatelský poplatek ve výši 1 500,- Kč určený klubovým shromážděním KCHJ ČR 

 

IV. Povinnosti chovatele: 
Pro poskytnutí výše uvedeného chovatelského servisu je chovatel povinen poskytovateli: 

1) nahlásit vrh za použití formuláře „hlášení vrhu" příslušnému poradci chovu a majiteli psa nejpozději do 10 dnů po 

narození štěňat, adresu, na které je vrh odchováván a uvést na sebe platný kontakt 

2) uhradit chovatelský poplatek ve výši 1 500,- Kč na účet KCHJ ČR (Komerční banka a.s., pobočka Opava, číslo účtu 

27-4503700277/0100), a to za každý odchovaný vrh v případě chovné feny. Shora specifikovaný poplatek je povinen 

uhradit rovněž majitel chovného psa, a to na dobu jednoho kalendářního roku před uchovněním a pak každoročně 

nejpozději před uskutečněním krytí. Doklad o zaplacení poplatku a podepsanou tuto smlouvu je nutné doložit poradci 

chovu při uchovňování psa/feny a pak společně s přihláškou k zápisu vrhu štěňat.  

3) dodržovat všechna ustanovení řádu Ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU 

4) dodržovat všechna ustanovení Zápisního řádu KCHJ ČR 



V. Doba trvání smlouvy: 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy. 

1) Smlouva se uzavírá samostatně pro uchovnění jedince a následně pro každý odchovaný vrh chovatele, v případě 

chovatelů – majitelů chovných psů na 1kalendářní rok. 

2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Za KCHJ ČR podepisuje 

smlouvu statutární zástupce klubu. 

3) Tato smlouva zaniká: 

a) uplynutím doby jednoho běžného roku 

b) písemnou výpovědí chovatele, s účinností dnem doručení 

c) písemnou výpovědí poskytovatele z důvodu porušení povinností dle čl. IV této smlouvy s účinností dnem doručení 

Smlouva před vypršením termínu zaniká výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná 

následujícího dne po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně ode dne poručení výpovědi (v případě nepřevzetí 

doporučené poštovní zásilky druhou smluvní stranou se za datum doručení považuje patnáctý den od jejího odeslání), nebo 

jednostrannou výpovědí s okamžitou platností za hrubé porušení této smlouvy, tzn. porušení řádů ČMKU a KCHJ ČR. 

 

VI. Závěrečná a společná ustanovení 
1) chovatel má právo na zveřejnění chovných jedinců po dobu trvání smlouvy ve stejném rozsahu jako řádný člen KCHJ 

ČR. Uveřejnění psa v seznamu chovných psů na jeden rok je podmíněno uhrazením chovatelského poplatku. 

2) Uzavření této smlouvy neopravňuje chovatele k úlevě plateb za akce pořádané KCHJ ČR (např. klubové a speciální 

výstavy). Chovatel je nadále povinen uhradit poplatky ve výši pro nečleny KCHJ ČR. 

3) chovatel se může účastnit klubových schůzí, ne však s právem volit ani být volen do orgánů klubu 

4) na odchovaného jedince pocházejícího z chovatelské stanice chovatele je pohlíženo stejně jako na jedince odchované 

členy KCHJ ČR. 

5) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou, jakož i vnitřními předpisy klubu, jimiž jsou 

ke dni podpisu této smlouvy: Organizační řád Klubu chovatelů jezevčíků, Zápisní řád Klubu chovatelů jezevčíků řád 

ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. Chovatel tímto zároveň prohlašuje, že byl poskytovatelem řádně seznámen se 

všemi výše uvedenými vnitřními předpisy klubu. 

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. 

Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom z nich. Měnit či doplňovat tuto smlouvu lze pouze na základě vzájemné dohody účastníků smlouvy a pouze 

písemnými očíslovanými dodatky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek a jako takovou ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V ____________________________________                                        Dne: __________________________________  

 

 

 

__________________________________                                                          ______________________________ 

Poskytovatel                                                                             Chovatel 

 

 

 


