Smlouva o poskytování chovatelského servisu
Na základ ustanovení ádu ochrany zvíat pi chovu ps MKU a Zápisního ádu MKU,
zajiuje AMKR monost chovu plemene AM i nelenm klubu.
Chovatelsk klub AMKR touto smlouvou písemn vymezuje smluvní podmínky s chovateli
– neleny AMKR.
I. Smluvní strany :
Poskytovatel :
Alaskan Malamute klub eská republika (AMKR), se sídlem v Praze, dále jen poskytovatel
Chovatel :
………………………………………………, dále jen chovatel

II. Platnost smlouvy:
12 msíc od data podpisu této smlouvy, platnost smlouvy lze
prodlouit dodatkem k této smlouv.
III. Definice chovnch jedinc :
Chovní jedinci plemene Aljask malamut, psi a feny zapsaní v plemenné knize MKU, KS
s prkazem pvodu FCI, i importovaní jedinci s prkazem pvodu FCI/AKC. Jedinci musí
splovat Zápisní ád AMKR, kter je pílohou této smlouvy.
IV. Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zaruuje zajistit chovateli následující servis:
a) zápis do P.P. psa – feny o splnní podmínek chovnosti. Chovatel je povinen doloit
osvdení o splnní podmínek poadovaná Zápisním ádem AMKR.
b) Vydání krycích list a zaslání potebnch tiskopis a dokument nutnch pro zapsání
vrhu do plemenné knihy KS,MKU a to na písemnou ádost chovatele do 14 dn od
jejího pijetí. V ádosti o krycí listy chovatel piloí kopie PP obou chovnch jedinc,
kopie vyhodnocení HD a PRA a bonitaního protokolu.
c) Pokud bude provedena kontrola vrhu, musí poskytovatel vyhotovit zápis o kontrole ve
2 vyhotoveních, z nich 1 vtisk obdrí chovatel.
V. Povinnosti chovatele
Pro poskytnutí ve uvedeného chovatelského servisu, je chovatel povinen poskytovateli
a) nahlásit písemn vrh nejpozdji do 7dn po narození tat, adresu kde se vrh nachází
a uvést na sebe platn kontakt
b) umonit kontrolu vrhu nejpozdji do dvou msíc vku tat. Poskytovatel navrhne
dva termíny ze kterch 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 kadou ze smluvních stran.

c) Pokud by byly pi kontrole vrhu poskytovatelem zpochybnny etické a hygienické
podmínky v jakch se vrh nachází, je chovatel povinen umonit zdokumentování
(fotografické, video i dalí) aktuální situace, v jaké se vrh nalézá. Pokud takové
zdokumentování stavu vrhu chovatel neumoní, ztrácí nárok na náhradu náklad
spojench s ovením stavu podmínek v jakch se vrh nalézá píslunmi orgány,
pokud by tyto orgány shledaly, e zpochybnní etickch a hygienickch podmínek
vrhu je neopodstatnné. Poízená dokumentace bude vyuita pi pípadném ovování
stavu vrhu píslunmi orgány, pokud v tomto pípad písluné orgány dospjí
k závru, e vrh byl a je v bezvadnch podmínkách, uhradí poskytovatel chovateli
náklady spojené s tímto ovením.
d) Pokud by byl poskytovatelem pi kontrole vrhu zpochybnn pvod tat, musí bt
toto zpochybnní podloeno písemnmi podklady.
Na základ tchto podklad je chovatel povinen na své náklady provést zkouku DNA
u rodi a tat tohoto vrhu, a to nejpozdji do 1 msíce od podání návrhu na
zpochybnní pvodu tat, poté ztrácí nárok na vystavení PP pro tento vrh. V pípad,
e test DNA nepotvrdí pochybnosti o pvodu tat, poskytovatel uhradí chovateli
náklady spojené s testy DNA.
VI. Cena za poskytnuté sluby
Ceny za poskytované sluby poskytovatel chovateli útuje dle svého aktuáln platného
ceníku, kter je pílohou této smlouvy, a to v sazbách urench pro neleny klubu.
VII. Vzájemná ustanovení
a) chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na ve uveden chovatelsk servis
vymezen touto smlouvou
b) chovatel souhlasí s pípadnm vyazením jedince z chovu, pokud mu bude prokázána
ddiná vada ve smyslu definovaného píslunmi ády AMKR, MKU a FCI
c) chovatel se me po dobu platnosti smlouvy zúastovat lenskch schzí
poskytovatele, ale pouze jako host bez hlasovacího práva
d) chovatel má právo, ale není povinen se zúastovat klubovch akcí poskytovatele
e) chovatel není povinen odebírat klubov zpravodaj poskytovatele
f) chovatel je povinen dodrovat etick kodex poskytovatele, AMKR
g) chovatel se zavazuje dodrovat Zápisní ád AMKR a MKU a ád ochrany zvíat
pi chovu ps MKU a sledovat jejich pípadné zmny, a to po celou dobu platnosti
této smlouvy. Chov ps plemene AM s PP pi dodrování tchto ád je jeho
nezadatelnm právem
h) ob strany se zavazují nezveejovat, bez písemného souhlasu druhé strany, jakékoliv
informace vztahující se k pedmtu této smlouvy
i) poskytovatel se zavazuje uvádt vekeré informace o chovateli, pouze s jeho
písemnm souhlasem
j) poskytovatel nebude jakkoliv zpochybovat právo chovnch jedinc pocházejících
z chovatelské stanice chovatele úastnit se plemenitby
k) vekeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se ídí touto smlouvou. Vjimky
z tchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou.

l)
VIII. Zánik smlouvy
Smlouva zaniká:
a) zánikem nebo zmnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) vzájemnou písemnou dohodou
c) lenstvím chovatele v jakémkoliv chovatelském klubu v R, zaste ujícím chov
plemene alja sk malamut
d) jednostrannou vpovdí jedné ze smluvních stran zaslané doporuen na adresu druhé
zúastnné strany s vpovdní lhtou 30 dní, b ící od data doruení této vpovdi
druhé smluvní stran. V pípad nepevzetí doporuené po tovní zásilky druhou
smluvní stranou se za datum doruení pova uje patnáct den od jejího odeslání.
e) jednostrannou vpovdí s okam itou platností ze strany poskytovatele v pípad, e
chovatel hrub poru í, i nedodr í své závazky vyplvající z odstavc V. a VII. této
smlouvy.
f) jednostrannou vpovdí s okam itou platností ze strany chovatele v pípad, e
poskytovatel hrub poru í i nedodr í své závazky vyplvající z odstavc IV. a VII.
této smlouvy.
Ob smluvní strany si tuto smlouvu peetly a pln a bez pipomínek souhlasí s jejím
obsahem, na dkaz toho pipojují svj podpis

V Praze dne

za poskytovatele

chovatel

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich ka dá zúastnná strana obdr í po
jednom.
Pílohy:

- Zápisní ád AMK R
- Aktuální ceník slu eb AMK R

