
Smlouva o poskytování chovatelského servisu 
 
Na základ  ustanovení ádu ochrany zví at p i chovu ps  MKU a Zápisního ádu MKU, 
zaji uje AMK R mo nost chovu plemene AM i ne len m klubu. 
 
Chovatelsk  klub AMK R touto smlouvou písemn  vymezuje smluvní podmínky s chovateli 
– ne leny AMK R. 

I. Smluvní strany : 
 
Poskytovatel : 
 Alaskan Malamute klub eská republika (AMK R), se sídlem v Praze, dále jen poskytovatel 
 
Chovatel :  
………………………………………………, dále jen chovatel 
 
 

II. Platnost smlouvy:   12 m síc  od data podpisu této smlouvy, platnost smlouvy lze 
prodlou it dodatkem k této smlouv . 

III. Definice chovn ch jedinc  :  
 
Chovní jedinci plemene Alja sk  malamut, psi a feny zapsaní v plemenné knize MKU, KS 
s pr kazem p vodu FCI, i importovaní jedinci s pr kazem p vodu FCI/AKC. Jedinci musí 
spl ovat Zápisní ád AMK R, kter  je p ílohou této smlouvy.  
 
IV. Povinnosti poskytovatele 
 
Poskytovatel se zaru uje zajistit chovateli  následující servis: 
 

a) zápis do P.P. psa – feny o spln ní podmínek chovnosti. Chovatel je povinen dolo it 
osv d ení o spln ní podmínek po adovaná Zápisním ádem AMK R. 

b) Vydání krycích list  a zaslání pot ebn ch tiskopis  a dokument  nutn ch pro zapsání 
vrhu do plemenné knihy KS, MKU a to na písemnou ádost chovatele do 14 dn  od 
jejího p ijetí. V ádosti o krycí listy chovatel p ilo í kopie PP obou chovn ch jedinc , 
kopie vyhodnocení HD a PRA a bonita ního protokolu. 

c) Pokud bude provedena kontrola vrhu, musí poskytovatel vyhotovit zápis o kontrole ve 
2 vyhotoveních, z nich  1 v tisk obdr í chovatel. 

 
V. Povinnosti chovatele  
 
Pro poskytnutí v e uvedeného chovatelského servisu, je chovatel povinen poskytovateli  
 

a) nahlásit písemn  vrh nejpozd ji do 7dn  po narození t at, adresu kde se vrh nachází 
a uvést na sebe platn  kontakt 

b) umo nit kontrolu vrhu nejpozd ji do dvou m síc  v ku t at. Poskytovatel navrhne 
dva termíny ze kter ch je chovatel povinen si jeden závazn  vybrat, tento termín je 
pak závazn  i pro poskytovatele. O této kontrole bude vyhotoven písemn  zápis ve 
dvou vyhotoveních, po jednom pro ka dou ze smluvních stran. 



c) Pokud by byly p i kontrole vrhu poskytovatelem zpochybn ny etické a hygienické 
podmínky v jak ch se vrh nachází, je chovatel povinen umo nit zdokumentování 
(fotografické, video i dal í) aktuální situace, v jaké se vrh nalézá. Pokud takové 
zdokumentování stavu vrhu chovatel neumo ní, ztrácí nárok na náhradu náklad  
spojen ch s ov ením stavu podmínek v jak ch se vrh nalézá p íslu n mi orgány, 
pokud by tyto orgány shledaly, e zpochybn ní  etick ch a hygienick ch podmínek 
vrhu je neopodstatn né. Po ízená dokumentace bude vyu ita p i p ípadném ov ování 
stavu vrhu p íslu n mi orgány, pokud v tomto p ípad  p íslu né orgány dosp jí 
k záv ru, e vrh byl a je v bezvadn ch podmínkách, uhradí poskytovatel chovateli 
náklady spojené s tímto ov ením. 

d) Pokud by byl poskytovatelem p i kontrole vrhu zpochybn n p vod t at, musí b t 
toto zpochybn ní podlo eno písemn mi podklady. 
Na základ  t chto podklad  je chovatel povinen na své náklady provést zkou ku DNA 
u rodi  a t at tohoto vrhu, a to nejpozd ji do 1 m síce od podání návrhu na 
zpochybn ní p vodu t at, poté ztrácí nárok na vystavení PP pro tento vrh. V p ípad , 
e test DNA nepotvrdí pochybnosti o p vodu t at, poskytovatel uhradí chovateli 

náklady spojené s testy DNA. 
 
VI. Cena za poskytnuté slu by 

 
Ceny za poskytované slu by poskytovatel chovateli ú tuje dle svého aktuáln  platného 
ceníku, kter  je p ílohou této smlouvy, a to v sazbách ur en ch pro ne leny klubu. 

VII. Vzájemná ustanovení  
 

a) chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na v e uveden  chovatelsk  servis 
vymezen  touto smlouvou 

b) chovatel souhlasí s p ípadn m vy azením jedince z chovu, pokud mu bude prokázána 
d di ná vada ve smyslu definovaného p íslu n mi ády AMK R, MKU a FCI 

c) chovatel se m e po dobu platnosti smlouvy zú ast ovat lensk ch sch zí 
poskytovatele, ale pouze jako host bez hlasovacího práva 

d) chovatel má právo, ale není povinen se zú ast ovat klubov ch akcí poskytovatele 
e) chovatel není povinen odebírat klubov  zpravodaj poskytovatele 
f) chovatel je povinen dodr ovat etick  kodex poskytovatele, AMK R 
g) chovatel se zavazuje dodr ovat Zápisní ád AMK R a MKU a ád ochrany zví at 

p i chovu ps  MKU a sledovat jejich p ípadné zm ny, a to po celou dobu platnosti 
této smlouvy. Chov ps  plemene AM s PP p i dodr ování t chto ád  je jeho 
nezadateln m právem 

h) ob  strany se zavazují nezve ej ovat, bez písemného souhlasu druhé strany, jakékoliv 
informace vztahující se k p edm tu této smlouvy 

i) poskytovatel se zavazuje uvád t ve keré informace o chovateli, pouze s jeho 
písemn m souhlasem 

j) poskytovatel nebude jakkoliv zpochyb ovat právo chovn ch jedinc  pocházejících 
z chovatelské stanice chovatele ú astnit se plemenitby  

k) ve keré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se ídí touto smlouvou. V jimky 
z t chto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou. 



l)  

VIII. Zánik smlouvy  
 
Smlouva zaniká:  
 

a) zánikem nebo zm nou statutu kterékoliv ze smluvních stran 
b) vzájemnou písemnou dohodou  
c) lenstvím chovatele v jakémkoliv chovatelském klubu v R, zast e ujícím chov 

plemene alja sk  malamut 
d) jednostrannou v pov dí jedné ze smluvních stran zaslané doporu en  na adresu druhé 

zú astn né strany s v pov dní lh tou 30 dní, b ící od data doru ení této v pov di 
druhé smluvní stran . V p ípad  nep evzetí doporu ené po tovní zásilky druhou 
smluvní stranou se za datum doru ení pova uje patnáct  den od jejího odeslání. 

e) jednostrannou v pov dí s okam itou platností ze strany poskytovatele v p ípad , e 
chovatel hrub  poru í, i nedodr í své závazky vypl vající z odstavc  V. a VII. této 
smlouvy. 

f) jednostrannou v pov dí s okam itou platností ze strany chovatele v p ípad , e 
poskytovatel hrub  poru í i nedodr í své závazky vypl vající z odstavc  IV. a VII.  
této smlouvy. 

 
Ob  smluvní strany si tuto smlouvu p e etly a pln  a bez p ipomínek souhlasí s jejím 
obsahem, na d kaz toho p ipojují sv j podpis 
 
 
 
 
V Praze dne                     
 
 
 
 
 
za poskytovatele         chovatel  
 
 
 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich  ka dá zú astn ná strana obdr í po 
jednom. 
 
 
P ílohy: - Zápisní ád AMK R 
  - Aktuální ceník slu eb AMK R 


