Smlouva
o poskytování služeb chovateli, který není členem Akita Inu Czech Clubu
uzavřená mezi

1. Akita Inu Czech Clubem
Přímým členem Českomoravské kynologické unie, přijatým pod číslem 1089
IČO: 22872299
se sídlem: Plzeň, Žitná 592/2b, 322 00, korespondenční adresa : Částkova 79, 326 00 Plzeň
zastoupeným: paní Mgr. Ludmilou Markovou, předsedou
bytem: Částkova 79, 326 00 Plzeň
dále jen „klub“
a
jméno příjmení:
bytem:
dále jen „chovatel/ka“
Smluvní strany se dohodly na:
čl. 1

1.
1.1

Předmět a účel smlouvy

Předmět a účel této smlouvy tvoří vznik právního vztahu mezi klubem a chovatelem/chovatelkou nutného k poskytování
obvyklých služeb potřebných k uchovnění psa/feny, vystavení Průkazů původu pro štěňata plemene Akita inu narozená
v chovatelské stanici registrované na jméno chovatele/chovatelky, které jsou jinak poskytovány pouze členům klubu, a vznik
pravidel pro jeho fungování.

2.
3.

čl.2

Práva a povinnosti klubu

2.1

Klub se zavazuje poskytovat chovateli/chovatelce obvyklé služby, které jinak poskytuje pouze svým členům, potřebné k
uchovnění psa/feny, vystavení Průkazů původu pro štěňata narozená v chovatelské stanici registrované na jméno
chovatele/chovatelky a to zejména bonitace, vystavení krycího listu, přihlášky vrhu, zařazení do seznamu krycích psů.

2.2

Za tyto služby má právo požadovat úplatu stanovenou jednotlivě za každý úkon zvlášť v Ceníku služeb klubu.

2.3

Bez uzavření smlouvy není možné poskytnout nečlenovi AICC jakoukoliv službu

chovatelského servisu

čl. 3

4.
3.1

Práva a povinnosti chovatele/chovatelky

Chovatel/ka je povinen/povinna řídit se a dodržovat řády klubu a to zejména Zápisním řádem, Bonitačním řádem, Kárným řádem
v platném znění na stránkách (www.akitaczech.cz)

3.2
Chovatel/ka je povinen/povinna řídit se a dodržovat předpisy pro klub nadřazených
organizací - Českomoravské kynologické
unie, se sídlem Maškova 3, 108 00 Praha 8 Kobylisy (dále jen „ČMKU“) a Federation Cynologique Internationale, se sídlem Place Albert
1er, B-6530 Thuin, Belgie ( dále jen „FCI“) týkajících se chovu a veřejného vystoupení zvířat v platném znění na stránkách
www.cmku.cz, zejména:
■ Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení
■ Řád ochrany zvířat při chovu psů
■ Zápisní řád ČMKU
■ Výstavní řád ČMKU
■ Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel
■ Směrnice pro zápis do průkazu původu
■ Směrnice pro označování štěňat narozených v České republice
■ Směrnice k vystavování exportních průkazů původu
■ Směrnice pro registraci chovatelských stan

3.3

Chovatel/ka má právo požadovat, aby klub provedl všechny obvyklé úkony, které jinak provádí ve prospěch svých členů, potřebné
k uchovnění psa/feny, vystavení Průkazů původu pro štěňata narozená v chovatelské stanici registrované na jméno
chovatele/chovatelky, pokud před jejich provedením uhradila ve prospěch klubu požadovanou částku dle platného Ceníku služeb.
čl. 4

5.
4.1.
4.2.
4.3.

Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na období 1 kalendářního roku od data podpisu na daný úkon . Na každý úkon je uzavírána samostatná
smlouva.
Platnost krycích listů, na kterých je uvedena fena nebo pes nečlena, končí nejpozději
současně s platností smlouvy. Nedojde-li
ke krytí do vypršení lhůty, je nutné uzavřít novou
smlouvu a vystavit nové krycí listy.
Je-li pes nečlena uveden v seznamu krycích psů, je možné ho psát na krycí listy pouze
rok je nutné uzavřít novou smlouvu.

do vypršení roční lhůtu. Pro následující

4.4.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

4.5.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží obě smluvní strany.

4.6.

Smlouva nabývá platnosti zaplacením příslušného poplatku, doručením potvrzení o
platbě a podpisem smlouvy. Poplatek za
uzavření smlouvy je jednorázový na jeden kalendářní rok, ostatní služby v ceníku platí pro jednoho psa/fenu.

V__________________, dne______________20
___________________________
Akita Inu Czech Club

__________________________
___jméno chovatele/chovatelky_

___jméno předsedy klubu______
Příloha
Ceník služeb:
Platby provádějte na účet: 2200260383/2010
uveďte i příslušný variabilní symbol
Služba

Cena

Variabilní symbol

Chovatelský servis

900,00 Kč

666

Bonitace jednoho PSA

1100,00 Kč

777

Uvedení v seznamu krycích psů

200,00 Kč

888

Penále za pozdní dodání podkladů pro PK

200,00 Kč

222

100,00/200,00 Kč

333

100,00 Kč

444

Chovatelská inzerce souk/ponik.
Uvedení chovatelské stanice

Přeregistraci chovného jedince v PP, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a další zápisydo PP provádí plemenná kniha ČMKU a
účtuje podle svých ceníků.

