Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu chovateli – nečlenu WDK
Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psů a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje Wolfhound klub
(WDK) chov irského vlkodava (IW) i nečlenům WDK. WDK je právnickou osobou, která je na území ČR
výlučným poskytovatelem chovatelských služeb pro čistokrevný chov plemene irský vlkodav. WDK touto
smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli - nečleny WDK.
I. Smluvní strany:
Poskytovatel :

Chovatel:

WDK zastoupený administrátorem chovu paní Janou Zápotockou,
adresou Ke Hřišti 267, 273 45 Hřebeč
(Jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště)

…………………………………..………………....................................................................
………………………………..…………………………………………………………………………………....
Chovatelská stanice:

………………………………...…………………………………………………………………………………....

Předpokládané písmeno vrhu a spojení (jméno feny x jméno psa):
………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Platnost smlouvy:
Je vymezena pro obě strany na jeden plánovaný vrh štěňat z konkrétního spojení (viz bod I.) od data podpisu
této smlouvy, platnost lze prodloužit písemným dodatkem k této smlouvě. V případě nezabřeznutí feny je
platnost smlouvy automaticky ukončena dnem odeslání oznámení o nezabřeznutí feny (3.KL) chovatelem,
nejpozději však 75.den od krytí (viz ZŘ WDK).
III. Povinnosti poskytovatele:
Poskytovatel se zavazuje chovateli poskytnout následující servis:
a) Možnost splnění podmínek pro uchovnění psa/feny požadovaných Zápisním řádem WDK účastí na
svodu a bonitaci psů v termínech stanovených WDK.
b) Součinnost při výběru krycího psa a případné vystavení krycího listu, pokud bude o to mít chovatel
zájem.
c) Neprodleně po oznámení narození štěňat (na krycím listu potvrzeném chovatelem i majitelem krycího
psa) poskytne tiskopisy nutné pro zápis do plemenné knihy ČMKU - Žádanka o registrační čísla štěňat
a Přihláška k zápisu štěňat.
d) Po obdržení řádně vyplněné Přihlášky k zápisu štěňat předá poskytovatel Přihlášku spolu s ostatními
doklady Plemenné knize ČMKU k zápisu vrhu v souladu s podmínkami Zápisního řádu WDK.
e) V případě prvního a druhého vrhu štěňat výše uvedené chovatelské stanice zajistit kontrolu vrhu
členem chovatelské komise a poradenský servis při odchovu štěňat.

IV.Povinnosti chovatele:
Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen:
a) Po úspěšném splnění podmínek nutných k zařazení do chovu (bonitace) odeslat průkaz původu psa
k registraci na plemennou knihu ČMKU. Přeregistrace PP feny musí proběhnout po absolvování
povinné bonitace.
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b) Před krytím vyplnit krycí listy (ke stažení na www.wdk.cz, případně na požádání zašle administrátor
chovu) a uhradit poplatek za krytí dle ceníku WDK. O doporučení krycího psa/psů může v souladu se
Zápisním řádem WDK požádat administrátora chovu nebo některého člena chovatelské komise.
c) Do sedmi dnů po úspěšném nakrytí musí být zaslán administrátorovi chovu vyplněný a potvrzený krycí
list spolu s kopií dokladu o uhrazení poplatku za krytí.
d) Do sedmi dnů po narození štěňat musí být administrátorovi chovu odeslána 3. strana tiskopisu krycího
listu, s počty narozených štěňat a jejich pohlaví. Na základě hlášení vrhu obdrží od administrátora
chovu Žádanku o registrační čísla.
e) Žádanka o registrační čísla musí být vyplněna a zaslána chovatelem na plemennou knihu ČMKU
ve 3. až 4. týdnu věku štěňat.
f) Nechat řádně a jednotně označit celý vrh – tetováním nebo čipováním a toto nechat potvrdit
v Přihlášce k zápisu štěňat veterinárním lékařem, který vrh označil.
g) Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy ČMKU je Přihláška k zápisu štěňat, která je volně
ke stažení na internetových stránkách klubu. Přihláška k zápisu vrhu musí být odeslána na plemennou
knihu ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data narození vrhu štěňat, a to prostřednictvím administrátora
chovu. Nutné podklady pro vystavení PP štěňat a zápisu vrhu do plemenné knihy se odesílají na adresu
administrátora chovu doporučeně.
Jsou to:
1. Přihláška k zápisu štěňat (ke stažení na www.wdk.cz) - 3x
2. Oboustranná kopie průkazu původu feny i psa s potvrzením o přeregistraci - 2x
3. Krycí list – 3x (2x se zasílá ihned po krytí nejpozději do 7 dnů, 3. KL slouží jako hlášení o vrhu,
popřípadě jako hlášení o nezabřeznutí feny)
4. Kopie získaných titulů rodičů, doklad o vyšetření DNA profilu-myšleno DNA profil (pokud nebyl doložen
u bonitace) a řádně vyplněný formulář WDK o vyšetření srdce ne starší 2 let
5. Pokud se jedná o první vrh, chovatel dokládá kopii přiznaného názvu chovatelské stanice.
6. V případě prvního a druhého vrhu zašle člen chovatelské komise, který provedl kontrolu vrhu,
vyplněný formulář o provedené kontrole vrhu.
7. Pokud byl ke krytí použit zahraniční pes, je nutné doložit kromě vyšetření srdce a DNA profilu také
doklad o chovnosti psa v dané zemi – organizací zastřešené organizací FCI.
Celý podrobný postup administrativy spojené s chovem popisuje „Metodika administrace chovu irského
vlkodava“, která je volně ke stažení na webu WDK a jejíž případná aktualizace je v kompetenci výboru WDK
dle bodu 1.3 Zápisního řádu. Tento postup je závazný pro všechny chovatele- členy i nečleny WDK.
V. Cena za poskytnuté služby:
WDK za poskytnuté služby účtuje ceny dle svého platného ceníku (viz. www.wdk.cz).
VI. Vzájemná ustanovení:
a) Chovatel-nečlen se zavazuje dodržovat Etický kodex, Stanovy a řády WDK, Zápisní řád ČMKU
a Řád ochrany zvířat při chovu psů.
b) Poskytovatel nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku nečlenů WDK, kteří se
budou účastnit plemenitby.
c) Chovatel má nárok pouze na výše uvedený servis vymezený touto smlouvou.
d) Veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky z těchto
ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou, která bude tvořit dodatek této
smlouvy.
VII. Zánik smlouvy:
a) Zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) Vzájemnou písemnou dohodou
c) Jednostrannou výpovědí jedné ze smluvních stran, zaslané doporučeným dopisem na adresu druhé
zúčastněné strany, s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doručení výpovědi druhé ze smluvních
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stran. V případě nepřevzetí doporučené zásilky se za datum doručení považuje sedmý den po jeho
odeslání, přičemž den odeslání se do této lhůty nezapočítává.
d) Jednostrannou výpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že chovatel hrubě
poruší či nedodrží závazky z článků IV. a V. této smlouvy.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle příslušných právních předpisů, které jsou uvedené na krycím
listě a dalších dokumentech souvisejících s vystavením průkazu původu pro mnou odchovaný vrh ............. .
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, pro zúčastněné strany a pro ČMKU. Obě smluvní strany si
tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že jí v celé šíři rozumí, že není podepisována pod nátlakem a za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………………………………………………………..

poskytovatel

chovatel

Tato smlouva musí být sjednána a oběma stranami dohody potvrzena ještě před plánovaným krytím chovného páru. V případě, že
nebude dodržena podmínka podpisu dohody před plánovaným krytím, vystavuje se žadatel riziku neposkytnutí chovatelského servisu
ze strany Wolfhound klubu a s tím spojenými následky.

Stránka 3 z 3

