
1 

 

SMLOUVA O NÁJMU FENY K CHOVU 
 

I. Smluvní strany 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „Pronajímatel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

Adresa:  ______________________________________________________________________ 

 

(dále jen „Nájemce“) 

 

(Pronajímatel a Nájemce společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

II. Předmět a účel nájmu 

 

Předmětem této smlouvy je úplatný nájem chovné feny plemene Slovenský čuvač 

 

Jméno a chovatelská stanice: __________________________________________________________ 

 

Datum narození: ____________________________________________________________________ 

 

Číslo zápisu: _______________________________________________________________________ 

 

Zkratka plemenné knihy: _____________________________________________________________ 

 

Číslo čipu: ________________________________________________________________________ 

 

ke krytí a následnému odchovu vrhu. 

 

III. Úplata za nájem 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úplata za nájem chovné feny činí částku ve výši ___________,--Kč 

(slovy: _________________________________korun českých). 

 

IV. Splatnost úplaty za nájem 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úplata je splatná jednorázově, a to k rukám Pronajímatele, 

nejpozději do __________________________. 

 

V. Doba trvání nájmu 

 

Pronajímatel přenechává Nájemci touto smlouvou fenu v péči na dobou určitou, a to ________měsíců. 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že nájem končí obvykle třetí měsíc po vrhu, nejpozději však pátý 

měsíc po krytí.   
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VI. Podnájem 

 

Nájemce není oprávněn dále fenu pronajímat. 

 

VII. Povinnosti Nájemce 

 

Nájemce je povinen feně v březí poskytnout odpovídající zázemí, pečovat o ni a následně o celý vrh a 

dodržovat chovatelský řád plemene zveřejněný na stránkách Spolku chovatelů Slovenských čuvačů 

www.slovensky-cuvac.biz. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

Smluvní strany se shodně prohlašují, že nájem feny je povolen pouze tehdy, pokud je fena řádně vedena 

v plemenné knize a nájem neodporuje chovatelskému řádu. 

 

Tato smlouvy je sepsána ve čtyřech vyhotovení, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom originálu 

obdrží Smluvní strany, jeden originál bude zaslán do plemenné knihy ČMKU, a to nejpozději do 14 dnů 

před vrhem štěňat, a jeden originál bude zaslán k rukám poradce chovu Spolku chovatelů Slovenských 

čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22.  

 

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 ji 

níže podepisují. 

 

V _____________________, dne_______________ 

 

Pronajímatel Nájemce 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.slovensky-cuvac.biz/

