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KLUB CHOVATELŮ A PŘÁTEL ČERNÉHO TERIÉRA 
Údolní 56, Brno 602 00 

 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU 
 
Na základě ustanovení Řádu na ochranu zvířat při chovu psů a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje Klub 
chovatelů a přátel černého teriéra (dále jen KCHPČT) možnost chovu černého teriéra i nečlenům 
KCHPČT. 

KCHPČT je zájmovým sdružením, které je na území České republiky poskytovatelem 
chovatelského servisu pro čistokrevný chov plemene černý teriér. 
KCHPČT touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli – nečleny KCHPČT. 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Poskytovatel: 

 
 
 
 
Chovatel: 

 
 
 
 
 
 

II. PLATNOST SMLOUVY 

Platnost této smlouvy je 12 měsíců od data jejího podpisu oběma stranami a lze ji prodloužit 
výhradně písemným dodatkem. 
 
 

III. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 
Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis: 

a) Po obdržení dokladů o splnění podmínek pro zařazení do chovu požadovaných 
Zápisním řádem KCHPČT označí tuto skutečnost poradce chovu do průkazu původu 
jedince a zapíše jej do seznamu chovných jedinců. 

b) Na vyžádání chovatele vystaví poradce chovu poskytovatele chovateli krycí list. 
c) Neprodleně po narození štěňat a obdržení druhého exempláře krycího listu vydá 

poradce chovu poskytovatele chovateli tiskopisy nutné pro zapsání vrhu do 
plemenné knihy ČMKU. 

d) Ve věku 6ti týdnů života štěňat provede poradce chovu poskytovatele u chovatele 
kontrolu vrhu, na které vyplní příslušní protokol. 

e) Neprodleně po obdržení veškerých podkladů nutných pro zápis štěňat, které pošle 
chovatel poradci chovu poskytovatele ke kontrole, přiloží poradce chovu jeden krycí 
list a pošle vše na Plemennou knihu. 
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IV. POVINNOSTI CHOVATELE 

Pro poskytnutí výše uvedeného servisu ze strany poskytovatele je chovatel povinen: 
a) Po úspěšném splnění podmínek o zařazení jedince do chovu požadovaných Zápisním 

řádem KCHPČT zašle chovatel průkaz původu jedince poradci chovu poskytovatele. 
Ten tuto skutečnost označí do průkazu původu jedince a tento vrátí zpět chovateli, 
který jej zašle k přeregistraci na Plemennou knihu. 

b) Nejdéle 6 týdnů před předpokládaným krytím vyžádá chovatel od poradce chovu 
poskytovatele vystavení krycího listu. V žádosti uvede vybrané krycí psy. 

c) Při krytí vyplní chovatel s majitelem krycího psa krycí listy a do dvou dnů jeden 
exemplář zašle poradci chovu poskytovatele. 

d) Po porodu zašle chovatel poradci chovu poskytovatele druhý krycí list doplněný o 
počet štěňat a datum vrhu. Krycí list vrátí i v případě, že fena nezabřezla.  

e) Tři týdny až jeden měsíc po narození štěňat zašle chovatel na Plemennou knihu 
Žádanku o tetovací čísla. 

f) Chovatel si s poradcem chovu poskytovatele dohodne termín kontroly vrhu 
prováděné ve věku 6ti týdnů života štěňat. Cestu na kontrolu vrhu hradí poradci 
chovu poskytovatele chovatel, a to dle platného ceníku KCHPČT, který je přílohou 
této smlouvy. Úhrada proběhne v den provedení kontroly vrhu hotově oproti 
potvrzení. 

g) Chovatel vyplní veškeré formuláře nutné pro  zápis štěňat na Plemenné knize a zasílá 
je poradci chovu poskytovatele ke kontrole. V případě propůjčení chovatelské stanice 
zasílá i smlouvu o pronájmu chovatelské stanice. Přikládá rovněž veškeré údaje o 
krycím psu. V případě, že již chovatel ví, že některé štěně vyváží do zahraničí, zasílá i 
adresu nového majitele pro vyřízení Export-pedigree. 

 
 

V. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY 
Chovatel bere podpisem této smlouvy na vědomí ceny za služby, které účtuje poskytovatel 
dle svého platného ceníku, jenž je přílohou této smlouvy. 
 
 

VI. VZÁJEMNÁ USTANOVENÍ 

a) Chovatel se zavazuje dodržovat Zápisní řád KCHPČT, Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany 
zvířat při chovu psů. 

b) Chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na výše uvedený servis vymezený 
touto smlouvou. 

c) Poskytovatel nebude jakkoli zpochybňovat právo řádně uchovněných jedinců 
v majetku nečlenů KCHPČT účastnit se plemenitby. 

d) Veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky 
z těchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek 
k této smlouvě. 

e) KCHPČT je oprávněn jednostranně měnit ustanovení zápisního řádu a podmínky pro 
zařazení černého teriéra do chovu, se závazností pro všechny členy i nečleny klubu a 
to na základě rozhodnutí členské schůze a výboru KCHPČT. Klub je povinen o těchto 
změnách chovatele neprodleně informovat a tím momentem se změněné znění 
Zápisního řádu stane pro chovatele závazné. 
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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 nedoručitelnosti nebo 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 přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze zúčastněných stran obdrží po 
jednom stejnopise. 
 
V Brně dne _______________________ 
 
 
Poskytovatel: __________________________________ 
 
 
Chovatel: _____________________________________ 
 
Přílohy: 

• Zápisní řád KCHPČT 

• Zápisní řád ČMKU 

• Řád na ochranu zvířat při chovu 

• Ceník služeb KCHPČT¨ 

 
 
 

KLUB CHOVATELŮ A PŘÁTEL ČERNÉHO TERIÉRA 

Údolní 56, Brno 602 00 

CENÍK SLUŽEB 
 

Svod dorostu 300,- Kč 

 

Bonitace 600,- Kč 

 

Vystavení krycího listu 200,- Kč 

 

Kontrola vrhu 1.600,- Kč + 200,-.Kč za každé zapsané 

štěně 


