
Smlouva o poskytování služeb chovateli, který není
členem Akita Inu Czech Clubu, z.s.

1. Smluvní strany

Poskytovatel: Akita Inu Czech Club, z.s.

Člen Českomoravské kynologické unie, evidovaný pod číslem 1089, IČO 2287229

Se sídlem v Praze

Korespondenční adresa: Kladensk8 116, 273 26 Olovnice

Zastoupený předsedou: paní Jitkou Balejovou

Dále jen „klub“

Chovatel:

příjmení, jméno:………………………………………………………………………………

bytem: ………………………………………………………………………….……………. 

kontakt: ……………………………………………………………………………………….

dále jen „chovatel“

2. Předmět a účel smlouvy

Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psu a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje 
klub možnost chovu Akity nečlenům klubu.

Smlouva se uzavírá na tyto konktétní úkony: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Práva a povinnosti klubu

3.1 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.

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

3.3 Bez  uzavření  smlouvy  není  možné  poskytnout  nečlenovi  AICC  jakoukoliv  službu
chovatelského servisu

4. Práva a povinnosti chovatele

4.1 Chovatel  je  povinen  řídit  se  a  dodržovat  řády  klubu  a  to  zejména  Zápisní  řád,
Bonitační řád, Kárný řád v platném znění na stránkách klubu (www.akitaczech.cz)

4.2 Chovatel je povinen 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
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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  

4.3 Chovatel má právo požadovat, aby klub provedl všechny obvyklé úkony, které jinak
provádí ve prospěch svých členů, potřebné k výše uvedeným úkonům, pokud před
jejich  provedením  uhradila  ve  prospěch  klubu  požadovanou  částku  dle  platného
Ceníku služeb ( je přílohou této smlouvy ).

5. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na období 12 měsíců od data podpisu, platnost lze prodloužit dodatkem
k této smlouvě.

6.  Zánik smlouvy

6.1 zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran

6.2 vzájemnou písemnou dohodou

6.3 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.

6.4 jednostrannou výpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že
chovatel hrubě poruší či nedodrží závazky z odstav 4. této smlouvy.

Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem.

V ………………………… dne:…………………………………

Za klub:   Chovatel:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá zúčastněná strana obdrží po jednom 
stejnopise.
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