Smlouva o prodeji kotěte
č.: …
1.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
dále jen „chovatel“,
a
2.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
dále jen „kupující“,
uzavírají dne … tuto
smlouvu o prodeji kotěte.
I.
Kotě
1.1. Předmětem prodeje je kotě plemene … (MCO / RAG / DRX), a to:
… Vikulka, CZ
narozené dne:
matka:
otec:
barva:
kód EMS:
pohlaví:
1.2. Kotě se touto smlouvou prodává kupujícímu, který jej kupuje a přijímá do svého
vlastnictví.
II.
Způsob prodeje
2.1. Kotě se prodává jako mazlík.
2.2. Kupujícímu je přísně zakázáno používat kotě na veškeré chovatelské účely, zejména krytí.
Z tohoto důvodu je kupujícímu při předání kotěte předána pouze prostá kopie rodokmenu kotěte.
Originál rodokmenu vydá chovatel kupujícímu až po té, kdy obdrží od kupujícího písemné potvrzení
veterinárního lékaře o kastraci kotěte. Kastrace smí být provedena nejdříve po dosažení 6 měsíců věku
kotěte, nejpozději do 15 měsíců věku kotěte.

2.3. Poruší-li kupující podmínku uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy tím, že užije kotě
k chovatelským účelům, má chovatel právo od této smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč. Vedle smluvní pokuty je chovatel oprávněn
požadovat i náhradu skutečně vzniklé škody, a to v plné výši.
2.4. Poruší-li kupující podmínku uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy tím, že nenechá ve
stanovené lhůtě kotě kastrovat bez uvedení zvláštního důvodu (např. kvůli existujícím zdravotním
obtížím, které by mohly ohrozit život nebo zdraví kotěte při kastraci) ani v prodloužené lhůtě do 18
měsíců věku kotěte, má chovatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž zaplacenou kupní cenu je si
chovatel oprávněn ponechat jako smluvní pokutu. Zvláštní důvod je nutno doložit písemným
potvrzením veterinárního lékaře.
2.5. Rozhodne-li se kupující po sepsání této smlouvy použít kotě k chovným účelům, je
povinen tuto skutečnost konzultovat s chovatelem. Chovatel povolí písemným dodatkem této smlouvy
zařazení kotěte do chovu, pokud kotě bude splňovat standardy stanovené FIFe a platné v době, kdy
kupující o změnu smlouvy požádá.
2.6. Je-li kotě dodatečně zařazeno do chovu, je kupující povinen uhradit chovateli rozdíl mezi
kupní cenou uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy a cenou, za kterou jsou prodávána koťata na chov,
tedy částku ………,- Kč, a to do 1 měsíce ode dne písemného svolení chovatele se zařazením kotěte
do chovu.
III.
Cena kotěte
3.1. Kupní cena kotěte je ………,- Kč.
3.2. Kupní cena byla zaplacena v hotovosti při převzetí kotěte v plné výši.

IV.
Rodokmen
4.1. Spolu s kotětem chovatel kupujícímu předává prostou kopii rodokmenu kotěte. Originál
rodokmenu obdrží kupují až poté, kdy chovateli prokáže, že došlo ke kastraci kotěte podle podmínek
uvedených v bodu 2.2. této smlouvy.
4.2. Kupující bere na vědomí, že kopii rodokmenu si chovatel i po předání originálu
ponechává pro osobní potřebu. Chovatel prohlašuje, že s kopií rodokmenu nebude zacházet tak, aby
byla snížena důvěryhodnost nebo právní hodnota originálu. Znění rodokmenu kotěte je chovatel
oprávněn zveřejnit pro propagaci chovatelské stanice Vikulka, CZ, nebo jejího nástupce, a to jak na
internetových stránkách chovatelské stanice, tak i při její veřejné prezentaci (např. na výstavách).
V.
Očkování a zdravotní stav kotěte
5.1. Spolu s kotětem chovatel kupujícímu předává očkovací průkaz kotěte.
5.2. Chovatel prohlašuje, že kotě je očkované a odčervené, bez zjevných vad či nemocí.
5.3. Chovatel zůstane v kontaktu s kupujícím pro případné poradenství ohledně zdravotního
stavu, či způsobu chovu kotěte.
5.4. Kupující prohlašuje, že si kotě řádně prohlédl a s tvrzeními chovatele o zdravotním stavu
kotěte souhlasí.

5.5. Nárok kupujícího na náhradu škody při zaostávání v růstu či psychickém vývoji kotěte
díky vnějším vlivům (např. kvůli nedostatečnému množství stravy a pitné vody, kvůli nedostačující
kvalitě stravy, nedostatečné veterinární péči, omezení v pohybu apod.) je vyloučen.
VI.
Práva a povinnosti kupujícího
6.1. Kupující prohlašuje, že kotě kupuje pro sebe a ne jako zprostředkovatel pro jinou osobu.
Kotě nesmí být předmětem dalšího prodeje, daru, či jiného způsobu zcizení, bez předchozího souhlasu
chovatele.
6.2. Kupující je povinen při chovu postupovat dle Chovatelského řádu ČSCH – SCHK
(Českého stavu chovatelů – Svazu chovatelů koček; dále jen „chovatelský řád“), Výstavního řádu
ČSCH – SCHK, jakož i dalších předpisů FIFe, Českého svazu chovatelů a Svazu chovatelů koček,
zejména:
- zajistit kotěti dostatek kvalitní stravy a pitné vody; přístup k čerstvé pitné vodě musí mít kotě
po 24 hodin denně, strava musí být kotěti poskytována v dostatečném množství nejméně 3x
denně, chovatel doporučuje umožnit kotěti přístup k suchému krmivu (sušenkám) po 24 hodin
denně,
- zajistit kotěti dostatečný prostor a pomůcky pro pohyb a hru,
- zajistit kotěti dostatečně kvalitní veterinární péči,
- dodržovat etické normy při držení, chovu, plemenitbě i prodeji zvířat v souladu
s chovatelskými předpisy FIFe, Českého svazu chovatelů, Svazu chovatelů koček,
- neprodat či nepředat kotě do obchodu se zvířaty nebo do pokusných laboratoří,
- apod.
6.3. Povinnost zachovávat předpisy FIFe, Českého svazu chovatelů, Svazu chovatelů koček se
vztahuje i na kupující, kteří nejsou členy organizací FIFe. Není-li kupující členem organizace FIFe, je
povinen zachovávat jak předpisy FIFe, tak předpisy té organizace, jejímž je členem. V pochybnostech
ohledně výkladu jednotlivých ustanovení se vždy užije ustanovení s přísnějšími podmínkami.
6.4. Chovatelský řád je ve smyslu § 273 z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku součástí této
smlouvy; znění chovatelského řádu lze nalézt na stránkách ČSCH – SCHK:
http://www.schk.cz/schk/SCHK_rad_chv.html. Výstavní řád, jakož i další předpisy Českého svazu
chovatelů, Svazu chovatelů koček lze nalézt na stránkách http://ww.schk.cz/schk/předpisy.htm.
Podpisem této smlouvy kupující potvrzuje, že znění chovatelského řádu je mu známo a souhlasí s ním.
6.5. Kupující je povinen při chovu, plemenitbě, výstavách, jakož i při činnostech s chovem
jakkoliv spojenými zachovávat právní předpisy účinné v České republice (např. z. č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání, z. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, vyhl. č. 5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, vyhl. č. 610/2004
Sb. o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodní přesunech a o
změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o
oprávněný a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, aj.) a na
území státu do něhož je kotě prodáváno, na ochranu zvířat proti týrání, o veterinární či obdobné péči
apod. V pochybnostech při výkladu jednotlivých ustanovení je nutno vycházet z ustanovení právního
předpisu s přísnějšími podmínkami.

-

6.6. Kupující se zavazuje:
sdělit chovateli aktuální kontakt (adresu, e-mail), jakož i jeho změny, a to i bez výslovného
vyžádání chovatele,
na vyžádání chovatele sdělit aktuální zdravotní stav kotěte a jeho váhu;
po předchozí domluvě umožnit chovateli návštěvu kotěte v prostředí, v němž je chováno.

-

6.7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:
kdykoliv do převzetí kotěte; v takovém případě bude vrácena již zaplacená záloha, chovatel je
však oprávněn požadovat náhradu případné skutečně vzniklé škody;
kdykoliv po převzetí kotěte; v tomto případě bude kupujícímu vrácena 1/3 kupní ceny.
VII.
Práva a povinnosti chovatele
7.1. Chovatel se zavazuje zůstat s kupujícím v kontaktu pro případ poradenství při chovu

kotěte.
7.2. Chovatel je povinen předat kupujícímu originál rodokmenu poté, kdy kupující prokáže
písemným potvrzením veterinárního lékaře, že došlo ke kastraci kotěte.
7.3. Chovatel je oprávněn žádat aktuální informace o kotěti a jeho fotografie. Kupující se
zavazuje na požádání chovatele zaslat v elektronické či listinné podobě aktuální fotografii kotěte,
jakož i informace o zdravotní, stavu kotěte, jeho váze apod. Chovatel se zavazuje, že tohoto práva
nebude zneužívat, fotografie nebudou vyžadovány v intervalech kratších než 6 měsíců. Fotografie
musí být alespoň v průměrné kvalitě (tj. nesmí být rozmazané, přesvícené, nebo extrémně tmavé)
apod. Fotografie poskytované v elektronické podobě musí mít rozlišení nejméně 800 x 600 pixelů.
Kupujícím poskytnuté fotografie je chovatel oprávněn bezúplatně užít, rozmnožovat, uveřejnit na
internetových stránkách chovatelské stanice Vikulka, CZ nebo jejího nástupce, jakož i při propagaci
této chovatelské stanice (např. na výstavách, nebo dalších internetových stránkách), anebo si je
ponechat pro osobní potřebu. Kupující není povinen užít všechny poskytnuté fotografie.
7.4. Chovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před předáním kotěte kupujícímu;
v takovém případě bude kupujícímu do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy vrácena již zaplacená
záloha, nebo již uhrazená kupní cena, a to v té výši, která byla chovateli skutečně vyplacena.

-

-

-

7.5. Chovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv po předání kotěte, jestliže:
byl kupující odsouzen za trestný čin v jakékoliv souvislosti s chovem zvířat, nebo jiným
zacházením se zvířaty a to i v případě, že by se skutek nevztahoval přímo ke kotěti;
byl kupující odsouzen za přestupek nebo správní delikt na úseku ochrany zvířat a to i
v případě, že by se skutek nevztahoval přímo ke kotěti;
kupující poruší podmínku uvedenou v bodě 6.1 této smlouvy, tedy prodá, daruje, nebo jiným
způsobem převede vlastnické právo ke kotěti bez předchozího souhlasu prodávajícího na jinou
osobu; právo chovatele domáhat se vydání kotěte se vztahuje i na nabyvatele kotěte;
odpovědnost za škodu v takovém případě nese výlučně kupující;
při porušení podmínek uvedených v článku VI. této smlouvy pod bodem 6.2., 6.5., zejména
tedy pokud je kotě chováno v nevyhovujících podmínkách, pokud je užíváno k plemenitbě a
odchovu potomků bez průkazu původu, pokud není kotěti zajištěna dostatečná zdravotní péče,
nemá zajištěn přístup k pitné vodě, dostatek stravy, nemá dostatek prostoru k pohybu apod.;
kupující poruší podmínku uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy, tj. kotě použije pro chov nebo
plemenitbu potomků bez průkazu původu.

7.6. Odstoupí-li chovatel od smlouvy z důvodu uvedeného v bodě 7.5. této smlouvy, ruší se
tato smlouva od počátku a chovatel i kupující jsou povinni vrátit druhé straně vše, co již bylo plněno.
Chovatel má v takovém případě právo na úhradu smluvní pokuty ve výši sjednané kupní ceny podle
bodu 3.1. této smlouvy. Vedle smluvní pokuty je chovatel oprávněn požadovat i náhradu skutečně
vzniklé škody, a to v plné výši.

VIII.
Předkupní právo
8.1. Pro případ, že kupující se nebude moci o kotě z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě starat
(např. v důsledku nemoci kupujícího), kotě by mělo být prodáno, darováno, umístěno do útulku, či
jakýmkoliv jiným způsobem zcizeno, je kupující povinen nabídnout kotě ke koupi chovateli za ½
kupní ceny, tedy ceny uvedené v bodě 3.1. této smlouvy.
8.2. Cenu za odkup kotěte při uplatnění předkupního práva je chovatel povinen kupujícímu
uhradit do 3 měsíců ode dne nabídnutí kotěte kupujícím ke koupi. Před uplynutím této lhůty nesmí bez
výslovného písemného souhlasu chovatele vlastnictví ke kotěti přejít nebo být převedeno na
nabyvatele.
8.3. Předkupní právo se sjednává na dobu života kotěte.
8.4. Při porušení předkupního práva má chovatel nárok na odkup kotěte od nabyvatele za 1/2
kupní ceny dle této smlouvy (bod 3.1.). Nevyužije-li chovatel tohoto práva, zůstává předkupní právo
zachováno i vůči nabyvateli.
8.5. Požádá-li o to chovatel, je kupující v případě, že kotě bude prodávat, nebo darovat třetí
osobě povinen do kupní smlouvy zanést doložku o předkupním právu dle bodů 8.1. až 8.4. této
smlouvy.
IX.
Konečná ustanovení
9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i chovatel obdrží po
jednom stejnopisu.
9.2. Smlouva může být ve výjimečných a odůvodněných případech měněna písemnými, po
řadě číslovanými dodatky, počínaje číslem 1. S jakoukoliv změnou této smlouvy musí souhlasit obě
smluvní strany.
9.3. Kupující prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se zněním
chovatelského řádu FIFe (bod 6. 4.).
9.4. Kupující i chovatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz souhlasu, svobodné vůle a vážného mínění kupující i chovatel připojují k této smlouvě své
podpisy.

V Jirkově dne …

…………………………
za kupujícího

…………………………
za chovatele

