KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA
I.
Smluvní strany
Prodávající:
Jméno:
Bytem:
Telefon:
E-mail:
(dále jen jako „prodávající nebo chovatel“)
a
Kupující:
Jméno:
Bytem:
Telefon:
E-mail:
(dále jen jako „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU:
II.
Prohlášení prodávajícího
Prodejce tímto prohlašuje, že je vlastníkem (chovatelem) prodávaného zvířete
popsaného v článku III. této kupní smlouvy a že mu nejsou známy žádné okolnosti,
které by bránily prodeji zvířete.
III.
Předmět koupě a identifikace
Předmětem této kupní smlouvy je štěně (dále jen pes)
Druh zvířete / plemeno: pes /
Jméno a chovatelská stanice:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo mikročipu:
Barva:
Zjevné vady:
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IV.
Cena a její splatnost
Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na ................Kč (slovy:
...................korun českých).
Dohodnutou 1/2 kupní ceny ve výši .................(slovy: ....................korun českých)
uhradil kupující jako zálohu na účet prodávajícího č................................... dne
.................. a doplatek kupní ceny ve výši .......................... byl zaplacen kupujícím
prodávajícímu před podpisem této smlouvy.
Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí celkové kupní ceny.
V.
Prohlášení prodejce
1. Prodejce prohlašuje, že pes byl řádně na svůj věk očkován a odčerven.
Datum a druh je uvedený v Pasu zvířete v zájmovém chovu.
2. Pes je v době prodeje klinicky zdravý, bez vývojových vad a v dobrém výživném
stavu. Případné vady jsou uvedeny v článku III. a kupující s nimi byl podrobně
seznámen.
3. Kupující byl upozorněn prodejcem, že další vývoj psa je závislý na kombinaci
genetických předpokladů, správné výživě, přiměřeném pohybu a celkové péči
kupujícího a prodejce tudíž nemůže garantovat budoucí využití v chovu.
4. Kupující si psa řádně prohlédl, neshledal žádné vady (pokud nejsou výše
uvedeny)
a potvrzuje dobrý zdravotní stav psa.
5. Pejsek má sestouplá varlátka.
VI.
Další ustanovení
1. Nedílnou součástí předmětu koupě je Průkaz původu psa. Průkaz původu psa se
prodejce zavazuje předat při podpisu smlouvy, případně zaslat na vlastní náklady
doporučeně na adresu kupujícího bez prodlení poté, co ho obdrží z plemenné
knihy ČMKU.
2. Kupující obdržel zároveň se psem očkovací průkaz s potvrzením veterinárního
lékaře o výše uvedeném očkování.
VII.
Předkupní právo
Prodejce si vyhrazuje, kupující souhlasí a svým podpisem se k tomu rovněž z
právního hlediska zavazuje, že chovateli sdělí svůj úmysl prodat či darovat psa, který
je předmětem této kupní smlouvy. Prodejce pak bude za všech okolností prvním
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kupcem, tj. nový majitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že bude
respektovat předkupní právo prodejce. Cena prodávaného psa nesmí být vyšší, než
za kterou byl pes od prodejce zakoupen.
VIII.
Přechod vlastnických práv a rozhodné právo
Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až po úplném zaplacení
kupní ceny.
Tato kupní smlouva a veškeré právní vztahy s ní související se řídí občanským
zákoníkem České republiky. Na tuto kupní smlouvu nedopadá Úmluva OSN o
smlouvách
o mezinárodní koupi zboží.
IX.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly na všech náležitostech a kupní smlouvu řádně uzavírají.
Kupující převzal psa a uhradil kupní cenu tak, jak je výše uvedeno. Tato smlouva byla
vyhotovena ve 2 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvních stran.
Dne:
Prodávající:

Kupující:
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