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KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA 

(§ 2085 a násl. obč. zák.) 

 

Chovatel a prodávající  

(jméno a příjmení, bydliště, včetně názvu chovatelské stanice a reg. čísla, případně IČO) 

(dále jen „prodávající“) 

a kupující 

(jméno a příjmení, bydliště, včetně telefonního spojení) 

(dále jen „kupující“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

kupní smlouvu: 

I. 

Prodávající touto smlouvou za podmínek v ní uvedených prodává dále 

specifikovaného štěně kupujícímu, a ten ho za dohodnutou kupní cenu ….., slovy 

……. českých, kupuje. 

Plemeno:   Basset Hound (BH) (případně jiné plemeno) 
Jméno psa včetně stanice:   jméno štěněte + název chovatelské stanice 
Datum narození:  …………. 
Zbarvení: ………. 
Zapsán v ČLP/BH/…….. 
Tetovací číslo: XXX umístěno v levém uchu; 
Čip: umístěn za levým uchem, číslo čipu ….. 
Pohlaví:    pes nebo fena 
Otec: jméno psa, Interšampión a Český grandšampion, atd. včetně ČLP,  
Matka: jméno feny, hodnocení na výstavách výborná Res. CACIB, CAC, hodnicení na 

zkouškách, včetně ČLP, 
Ve vrhu se narodilo X štěňat, v ČPL zapsáno celkem X1 přeživších štěňat. 
Váha štěněte při odběru: XX  kg. 
 
 

II. 

Dohodnutou kupní cenu ve výši ………. Kč (vypsat slovy korun českých) zaplatil 

kupující prodávajícímu před převzetím psa převodem na účet prodávajícího. 

Prodávající podpisem této smlouvy převzetí částky …… Kč potvrzuje a o jejím 

převzetí vydal příjmový pokladní doklad. 



2 

 

III. 

Prodávající předal kupujícímu psa při podpisu této smlouvy. 

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí psa specifikovaného 
v článku I. této smlouvy. 

IV. 

Prodávající prohlašuje, že: 

▪ předává kupujícímu zdravého psa uvedené v čl. I. této smlouvy ve výborném 

výživném stavu, kondici a výše uvedené hmotnosti, 

▪ pes má při odběru nůžkový skus a dvě v šourku plně sestouplá neusazená varlata, 

▪ pes nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady, které by bránily zařazení psa 

do chovu; avšak musí splnit klubem předepsané podmínky; V případě zjištěných 

vad v době prodeje tyto vady jednoznačně popsat např. předkus, podkus, zálomek v 1/3 

ocasu, nesestouplé jedno (pravé ev. levé, případně obě) varlata, atd. 

▪ výše uvedené štěně bylo dne 10. 5. 2020 odčerveno pastou Banminth, dne 22. 5. a 

5. 6. 2020 bylo odčerveno patřičným množstvím antiparazitálního přípravku 

Caniverm, a ve dnech 16. 6. a 25. 6. 2020 bylo odčerveno patřičným množstvím 

antiparazitálního léku Pratel, 

▪ výše uvedené štěně bylo dne 12. června 2020 očkováno vakcinou BIOCAN   

DHPPI +L a DHPPI +L  part. L s nutností přeočkovat v době od 30. června do 3. 

července 2020. 

V. 

Kupující potvrzuje, že: 

• byl prodávajícím poučen o tom, jak o psa pečovat, jak ho krmit (do 24. měsíců 2x 

denně doporučeno krmení Proplan Adult Robust senzitive), vychovávat a 

pokračovat v započatém výcviku, 

• převzal průkaz původu štěněte řádně podepsaný prodávajícím, 

• pas zvířete v zájmovém chovu s vyznačeným očkováním na jméno štěněte a čipem 

podle článku I. smlouvy; 

• kopii evidenčního listu vrhu štěňat. 

 

VI. 

Vlastnické právo ke psu a nebezpečí škody na něm přešlo na kupujícího dnem 

převzetí psa. 

Kupující bere na vědomí, že od převzetí štěněte za ně odpovídá. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen nejpozději ve věku šesti měsíců přihlásit psa 

k povinnému poplatku ze psů v místě svého bydliště. 

VII. 
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    Kupující se zavazuje informovat chovatele o výsledku jarního svodu, o výsledcích 

výstav a absolvovaných zkoušek, stejně jako o zjištěných vadách v exteriéru nebo 

povaze. 

VIII. 

Kupující dává výslovný souhlas k informování a zveřejnění výsledků psa na 

výstavách i zkouškách z výkonu, které v budoucnu absolvuje, na webových 

stránkách chovatelské stanice (www.odbounovskestudanky.estranky.cz), stejně jako 

ke zveřejnění kupujícím poskytnutých fotografií.  

Lze si dojednat například při prodeji psa novým nabyvatelem (kupujícím) právo zpětné koupě 

chovatelem, stejně tak si lze dojednat odkup štěněte v případě zanedbání základní péče, atd. 

IX. 

Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy, přičemž každá strana obdrží jedno její vyhotovení. 

 

Ve Voticích dne ………………………. 

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

Mgr. Jaroslav Rataj 

Prodávající                                                                                   kupující                                                                                         

 

http://www.odbounovskestudanky.estranky.cz/

