
 

 

Kupní smlouva 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami 

dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Prodávající/chovatel: Ing. Kateřina Milbachová, nar. 30.5.1981, Obora 95, 347 01 Tachov 

2. Kupující:   
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

štěně plemene:  český strakatý pes 

jméno:   Dakam 

pohlaví:  pes / fena 

barva a srst:  černožlutobílá krátká / dlouhá 

datum narození:  

číslo zápisu:  NReg/CSP/ 

číslo čipu:   

otec:    

matka:    

váha při odběru: cca  kg 

Článek II. 

Kupní cena a její splatnost 
 

1. Kupní cena za štěně byla dohodnuta ve výši 12.000 Kč, slovy dvanácttisíckorun. 

 

2. V případě, že se u štěněte projeví vada vylučující z chovu, poskytne prodávající dodatečně slevu ve výši 4.000 Kč. Za 

vady se považuje vada skusu, zálomek na ocase, chybějící nebo nadpočetné řezáky, nesprávně vyvinuté řezáky 

(zdvojené apod.), vylučující kohoutková výška, nesestouplá varlata v šourku u psa, epilepsie nebo jiná dědičně 

podmíněná vada vylučující z chovu. Sleva bude poskytnuta po jednoznačném prokázání vady: v případě kohoutkové 

výšky měřením na bonitaci, v případě DKK a LP posouzením schváleným veterinárním lékařem, v případě nedostatku 

zubů a skusu osobní kontrolou prodávajícím apod. Podmínkou poskytnutí slevy je také zapsání poznámky "nestandard" 

do průkazu původu plemennou knihou. Nárok na slevu u vad chrupu lze uplatnit do jednoho roku věku štěněte, slevu 

za ostatní vady lze uplatnit do tří let věku. 

 

3. Podpisem této smlouvy prodávající potvrzuje převzetí částky 12.000 Kč v hotovosti, slovy dvanácttisíckorun, při 

předání štěněte, a tím úhradu kupní ceny v plné výši. NEBO Podpisem této smlouvy prodávající potvrzuje přijetí částky 

12.000 Kč, slovy dvanácttisíckorun, na účet dne , a tím úhradu kupní ceny v plné výši.  

 

Článek III. 

Prohlášení prodávajícího 
 

1. Chovatel prohlašuje, že předává štěně uvedené v čl. I. v dobrém zdravotním stavu a kondici a že štěně 

je / není *) v době odběru bez zjevných nedostatků. 

Štěně má tyto nedostatky: ...................................................................................................... 

    ...................................................................................................... 

 

2. Štěně bylo odčerveno a očkováno. Podrobné záznamy jsou uvedeny v očkovacím průkazu štěněte. 

3. Průkaz původu bude odeslán kupujícímu neprodleně po jeho obdržení chovatelem od ČMKU. 

 
pozn. *) nehodící se škrtněte 

 



 

 

Článek IV. 

Prohlášení kupujícího 
 

1. Kupující prohlašuje, že: 

a) byl seznámen se zdravotním stavem štěněte 

b) si štěně řádně prohlédl, neshledal žádné vady (s výjimkou vad uvedených v čl. III. odst. 1.) a potvrzuje jeho dobrý 

zdravotní stav a kondici 

c) převzal štěně a očkovací průkaz 

d) byl seznámen se základy péče o štěně, krmení a očkování 

e) bude o štěně řádně pečovat v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU 

f) po předchozím ohlášení umožní chovateli kontrolu štěněte a podmínek, ve kterých je chováno, a to jedenkrát v každém 

kalendářním pololetí 

g) bude informovat chovatele o všech závažnějších zdravotních a povahových problémech v průběhu života štěněte, včetně 

informace o úmrtí či případném ztracení 

h) se nebude podílet na produkci štěňat českého strakatého psa bez PP. 

 

 

Článek V. 

Ostatní ujednání 
 

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny a převzetí štěněte. Kupující bere na 

vědomí, že od tohoto okamžiku za štěně odpovídá. 

2. Chovatel má na štěně předkupní právo. Nevyužije-li chovatel tohoto práva do 14 dnů od doručení nabídky na odkoupení, 

může být štěně prodáno či darováno třetí osobě. Nabídka na odkoupení štěněte musí být učiněna písemně doporučeným 

dopisem. 

3. Bude-li zjištěna a veterinářem potvrzena špatná péče a týrání štěněte ve smyslu příslušných ustanovení zák.č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, je chovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud chovatel 

z tohoto důvodu odstoupí od této smlouvy, je chovatel  oprávněn štěně kupujícímu odebrat s tím, že kupující nemá 

nárok na vrácení kupní ceny ani na jiné plnění ze strany chovatele. 

4. Poruší-li kterákoli smluvní strana některé z ustanovení čl. II., čl. III. odst. 1, čl. IV. odst. 1 písm. e) a f), má druhá 

smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě si smluvní strany navzájem vrátí svá plnění. 

5. V případě, že kupující poruší ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. h) nebo ustanovení čl. V. odst. 2, zavazuje se kupující 

uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná i opakovaně v případě porušení čl. IV. odst. 1 

písm. h). Výše smluvní pokuty je sjednána přiměřeně s ohledem na účel ochrany plemene, jež je společným zájmem 

smluvních stran promítnutým do účelu této smlouvy. Smluvní pokuta musí být zaplacena formou převodu na bankovní 

účet prodávajícího a je splatná do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude kupujícímu chovatelem prokazatelně doručena 

písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty s uvedením skutečností zakládajících nárok chovatele na zaplacení smluvní 

pokuty. 

6. Kupující se zavazuje bezodkladně oznámit chovateli změnu kontaktních údajů, zejména bydliště, emailu a telefonu. 

Tato povinnost platí po celou dobu života štěněte. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvojím provedení. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu řádně přečetly 

a souhlasí s jejím obsahem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísni či za jednostranně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Oboře  dne  

 

prodávající      kupující 

 

podpis: .......................................   podpis: ....................................... 


