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SMLOUVA O KRYCÍM (PŘIPOUŠTĚCÍM) POPLATKU 
 

I. Smluvní strany 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „Majitel krycího psa“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „Majitel feny“) 

 

(Majitel krycího psa a Majitel feny společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je vyrovnání Smluvních stran za krytí feny, které proběhlo dne ____________ 

spojením následujících chovných jedinců, a to: 

(a) feny: 

 

Jméno: ______________________________________________________________ 

 

Datum narození: ______________________________________________________ 

 

Číslo zápisu: _________________________________________________________ 

 

Zkratka plemenné knihy: _______________________________________________ 

(b) krycího psa: 

 

Jméno: ______________________________________________________________ 

 

Datum narození: ______________________________________________________ 

 

Číslo zápisu: _________________________________________________________ 

 

Zkratka plemenné knihy: _______________________________________________ 

 

III. Úhrada vyrovnání za krytí 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že za krytí bude poskytnuto následující vyrovnání. 

 

Majitel krycího psa má nárok: 

(a) na výběr jednoho štěněte zdarma, a to v následujícím pořadí: 
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(i) právo prvního výběru má Majitel feny 

(ii) právo druhého výběru má Majitel krycího psa.  

 

Smluvní strany prohlašují, že toto výše uvedené právo nebude nikým zpochybněno 

ani potlačeno, avšak v případě narození jediného štěněte, právo Majitele krycího psa 

zaniká a tento nemá na štěně zdarma nárok; a dále  

(b) doplatek finančního vyrovnání za krytí ve výši _______________,--Kč (slovy: 

_________________________________korun českých). 

 

IV. Splatnost vyrovnání za krytí 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že vyrovnání za krytí je splatné nejpozději v sedmi týdnech od narození 

štěňat. V této lhůtě bude Majiteli krycího psa současně předáno i jím vybrané, řádně naočkované a 

očipované štěně spolu se všemi potřebnými doklady. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě, že se nenarodí žádná živá štěňata, nenáleží Majiteli 

krycího psa žádné vyrovnání za krytí. 

 

Tato smlouvy je sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každé má platnost originálu. 

 

Tato smlouva je platná a účinná podpisem oběma Smluvními stranami.  

 

Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato Smlouva je projevem 

jejich svobodné vůle, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem  

 

V _____________________, dne_______________ 

 

Majitel krycího psa Majitel feny 

 

 

 

 

 

 

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


