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    Doklad o převzetí štěněte 

 
 

I. 

Prodávající (dále je „chovatel“): ______________________ 

Adresa: _________________________________________ 

Tel.č.: ____________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________ 

 

 

Kupující (dále jen „nový majitel“):  ______________________ 

Adresa: ______________________________ 

Tel.č.: _______________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

II. 
 

Předmětem této smlouvy je prodej v tomto článku specifikovaného štěněte ze strany chovatele na 

nového majitele, a to za dohodnutou cenu. 

 

Jméno štěněte:  ________________________ 

Datum narození: ______________________ 

Číslo čipu: ___________________________ 

Zápisové číslo: _________________________ 

Pohlaví: ____________________________ 

Barva: _____________________________________ 

 

Otec: _______________________, narozen: ___________________, CMKU/HW/____________ 

Matka: ___________________, narozena: _____________________,CMKU/HW/ ____________ 

 
III. 

 

Úhrada za prodej štěněte byla provedena za předem stanovenou a dohodnutou kupní cenu ve výši: 

__________,- Kč. Smluvní záloha na štěně ve výši __________,- Kč byla složena dne: ________ 

Doplatek kupní ceny ve výši _________________,- je splatný při podpisu této smlouvy.  

 

IV. 

 

Chovatel prohlašuje, že se štěně vyvíjelo jako zdravé a žravé. Štěně bylo před předáním novému majiteli 

prohlédnuto veterinárním lékařem a poradcem chovu. V den odběru štěně nemá a kupujícímu nebyly 

zatajeny žádné další nedostatky a vrozené vady. Chovatel neodpovídá za tzv. vady skryté: chybějící zub po 

přezubení, výskyt DKK či jiné vrozené nebo vývojové vady, které se neprojevily u štěněte do dne  jeho 

odběru novým majitelem.  
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V. 

 

Nový majitel potvrzuje převzetí štěněte za níže uvedených podmínek: 

 

1. Převzetí bylo provedeno po prohlídce celkového stavu štěněte. Toto bylo shledáno zdravé a               

s normálními projevy štěněte. U psů byla provedena kontrola varlat. 

2. Štěně je v den převzetí v dobré výživné kondici. Váha _____ kg. Štěně odpovídá vzrůstu a má 

kompletní mléčný, korektní nůžkový chrup. Štěně bylo 3x odčerveno ve věku 2,4,6 týdnů 

(Badminth pasta, Cazitel Plus) a bylo 1x očkováno dne ______  – doloženo v pet pase zvířete 

(očkovací průkaz). 

3. V zájmu dalšího zdravého vývoje zajistí nový majitel veškerá potřebná očkování a odčervení, bude o 

štěně řádně pečovat a dále dbát na jeho příznivý zdravotní stav. V případě očkování doporučujeme 

řídit se radou veterináře.(viz. očkovací průkaz/ pet pas). V případě odčervení doporučujeme 

odčervovat v intervalu 14 dní do 3 měsíců věku štěněte a dále každé 3 měsíce do 1 roku, později 3-6 

měsíců dle potřeby. Případně rovněž konzultovat s veterinářem. 

4. Novému majiteli byly poskytnuty informace ohledně výživy štěněte, jeho držení a chovu -  štěně 

bylo v období do odběru krmeno krmivem ____________ a chovatel poskytuje ke štěněti zdarma 

3kg tohoto krmiva. Doporučujeme krmit:  

 3-4x denně do 3 měsíců 

 2-3x denně do věku 6 měsíců 

 2x denně od 6 měsíců 

VI. 

 

1. Nový majitel byl informován o existenci Hovawart klubu ČR a možnosti vstupu do klubu. 

Veškeré bližší informace týkající se chovu plemene Hovawart a rovněž informace ohledně 

zdraví, výcviku, výstav a ostatních akcích pořádaných klubem jsou dostupné na webové 

prezentaci klubu www.hovawart.cz 

2. Nový majitel se zavazuje zúčastnit se svodu mladých v 1 roce dle doporučení chovatele. A dále 

ve věku 18 měsíců se psem podstoupit RTG vyšetření kyčlí. 

3. Účastníci této smlouvy dohodli předkupní právo chovatele ke štěněti specifikovanému v čl. I. 

této smlouvy, s tím, že chovatel nabývá toto právo bezplatně okamžikem uzavření této smlouvy. 

V případě, že nový majitel poruší předkupní právo, pak za této situace má chovatel vůči novému 

majiteli nárok na smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč. 

 

VII. 

 

Průkaz původu zašle/doručí chovatel novému majitele štěněte obratem, po jeho vystavení Hlavní plemennou 

knihou ČMKU.  

 

VIII. 

 

Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.  

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a tato smlouva je výrazem jejich vůle, 

souhlasí s jejím obsahem a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy. 

 

Ve ______________, dne:_____________________________ 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

chovatel        nový majitel 

http://www.hovawart.cz/

