
KUPNÍ SMLOUVA NA ŠTĚNĚ 
 

I. Smluvní strany 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „prodávající“, resp. „chovatel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „kupující“) 

 

(prodávající a kupující společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

II. Předmět koupě 

 

Předmětem koupě je štěně podle následující specifikace:  

(a) plemeno: Slovenský čuvač 

(b) pohlaví: _______________________________________________________________ 

(c) jméno: ________________________________________________________________ 

(d) název chovatelské stanice: __________________________________________________ 

(e) mikročip: ______________________________________________________________ 

(f) datum narození: _________________________________________________________ 

(g) otec: __________________________________________________________________ 

(h) matka: _________________________________________________________________ 

(i) váha štěněte při odběru: ___________________________________________________ 

 

(dále jen „štěně") 

 

II. Kupní cena 

 

Kupní cena štěněte byla dohodnuta ve výši ________________________(slovy: ____________________). 

 

Kupní cena zahrnuje také: 

(a) uzavřené balení (___ kg) krmiva značky _____, kterým bylo štěně u chovatele krmeno, 
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(b) podrobný písemný manuál obsahující rady, tipy a pokyny pro nové majitele a  

(c) chovatelský balíček (obojek, vodítko, hračka, miska). 

 

III. Záloha na kupní cenu 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že před podpisem této smlouvy byla / nebyla k rukám chovatele složena 

záloha na štěně ve výši ___________________________ (slovy: ________________________________). 

 

IV. Doplatek 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že doplatek Kupní ceny ve výši ____________________________ 

(slovy: _____________________________) byl uhrazen k rukám chovatele při podpisu této smlouvy, což 

chovatel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje.  

 

V. Prohlášení chovatele 

Chovatel prohlašuje, že: 

(a) předává štěně zdravé, v dobrém fyzickém stavu a ve skvělé výživové kondici,  

(b) kupujícímu nebyly zatajeny žádné vrozené vady,  

(c) štěně je řádně očkováno (podrobnosti viz Pet Passport a manuál), 

(d) štěně je čipováno (viz Pet Passport), 

(e) štěně je řádně odčerveno (podrobnosti dtto). 

 

Chovatel písemně sdělí kupujícímu každou změnu týkající se osoby (zrněna jména, adresy, č. telefonu, e-

mail apod.), která by mohla mít význam z hlediska plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

VI. Prohlášení kupujícího 

 

Kupující byl informován, že štěně je krmeno granulemi značky __________________řady Puppy 

(podrobnosti o krmení a o případném převedení na jiné krmivo či na jinou značku granulí jsou uvedeny v 

písemném manuálu). 

 

Kupující se zavazuje, že: 

(a) bude o štěně řádně pečovat, 

(b) dříve, než případně převede vlastnictví  štěněte jakýmkoliv způsobem na někoho jiného, 

nabídne jej chovateli; finanční podmínky zpětné koupě budou dohodnuty podle 

konkrétních okolností, maximálně však půjde o částku uvedenou v čl. 2 výše, 

(c) bez zbytečného odkladu oznámí chovateli případnou změnu vlastnictví štěněte, pokud 

chovatel zpětnou koupi odmítne,  

(d) bez zbytečného odkladu sdělí chovateli každé jeho onemocnění závažného charakteru, 

jakož i ztrátu či úmrtí. 

 

Kupující je povinen písemně sdělit chovateli každou změnu týkající se své osoby anebo štěněte, která by 

mohla mít význam z hlediska plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

VII. Další ujednání 

 

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny štěněte. 
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Současně se štěnětem chovatel kupujícímu/kupující předává: 

(a) pas zvířete v zájmovém chovu č. CZ (Pet Passport) a 

(b) průkaz původu (má-li ho chovatel již v držení. V případě, že průkaz původu nebude 

v držení chovatele, je chovatel povinen zaslat jej kupujícímu bezodkladně po obdržení, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů) a 

(c) 5 (pět) ks štítků s kódem mikročipu. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu; každá Smluvní strana si ponechá jeden 

podepsaný výtisk.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí; tuto skutečnost stvrzují 

vlastnoručními podpisy. 

 

V _____________________, dne_______________ 

 

Prodávající  Kupující 

 

 

 

 

 

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

 


