SMLOUVA O ODCHOVU
PLEMENNÉHO BÝKA MASNÉHO PLEMENE
Uzavřená mezi: ……………………………………………
……………………………………………
IČ: ……………., DIČ: CZ………………
e-mail: …………………………………..
tel.: ………………………………………
číslo stáje: ………………………………
a
„Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o.“
Nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
IČO: 260 28 531, DIČ: CZ26028531
e-mail: kozak.froll@volny.cz
číslo stáje: 31 064408 01
společnost zastoupená jednatelem ing. Pavlem Kozákem

Býk č. CZ ……………..

dat.nar.: ………………..

otec: ……………..

Datum přísunu na OPB Cunkov: …………………….
Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o. se zavazuje k odchovu plemenného býka na základě
uzavřené smlouvy za těchto sjednaných podmínek:
Povinnosti chovatele:
1. Chovatel zajistí všechny předepsané zdravotní zkoušky a býk bude mít zaveden nosní kruh
před přísunem do OPB Cunkov.
2. Chovatel zajistí vyhotovení DNA na býka v OPB Cunkov.
3. Chovatel uhradí náklady spojené s provedením vyšetření na paternitu v laboratoři
imunogenetiky dle platného ceníku.
4. Doprava býka na OPB Cunkov je v režii majitele býka.
5. Chovatel se zavazuje uhradit za každý krmný den býka na OPB 160,-- Kč a to vždy zpětně
za uplynulý měsíc v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. V případě úhynu
nebo nutné porážky uhradí chovatel počet krmných dnů ke dni odsunu býka z OPB.
6. Chovatel má možnost býka vybraného do plemenitby prodat ve veřejné dražbě, která se
bude konat na OPB Cunkov.
7. Chovatel nemá podle metodiky ČSCHMS možnost v průběhu testu pl. býka z OPB stáhnout
domů.
8. Pokud chovatel neuhradí faktury za odchov ke dni základního výběru, plemenný býk
nebude při výběru předveden, nebude ani vystaveno potvrzení k odsunu pl. býka z OPB
domů.
9. U býků prodaných v dražbě konané na OPB Cunkov náleží odchovně částka za krmný den
od data přísunu býka do data konání aukce v plné výši. Dnem následujícím po datu konání
aukce se u těchto vydražených býků stává plátcem krmných dnů nový majitel/kupující.
10. OPB Cunkov náleží částka za krmný den býků neprodaných v dražbě, odročených a
vyřazených od data přísunu do data odsunu z OPB v plné výši.
11. Chovatel se zavazuje zaplatit OPB Cunkov paušální poplatek ve výši 2.000,-- Kč za
každého býka předvedeného k základnímu výběru, včetně dražby.

12. V případě, že OPB Cunkov zprostředkuje prodej nevydraženého býka po aukci, zavazuje
se chovatel uhradit OPB Cunkov provizi za zprostředkování prodeje každého takto
prodaného býka ve výši 5 % z prodejní ceny býka (bez DPH) na základě faktury vystavené
OPB Cunkov.
Pojištění býka během jeho odchovu na OPB Cunkov je v zájmu chovatele. V případě úhynu
býka hradí chovatel/majitel náklady spojené s likvidací Kadavou, případně pitvy.
Povinnosti OPB Cunkov:
1. OPB zajistí provedení testu vlastní užitkovosti býka dle platné metodiky.
2. OPB zajistí přípravu býka k základnímu výběru.
3. OPB oznámí majiteli býka každé vážné zhoršení zdravotního stavu býka dle posouzení
veterinárního lékaře.
4. Dotace za krmný den náleží chovateli. OPB po obdržení dotace poukáže tuto částku za
dotované krmné dny na účet chovatele, nejpozději však do 14 dnů od obdržení..
5. OPB bude chovatele průběžně informovat o průběhu testu býka.
Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních na dobu odchovu plemenného býčka, s platností
dnem naskladnění a ukončení dnem odsunu z OPB Cunkov.
Dne …………………………………….
……………………………………….
Razítko a podpis
majitele býka

……………………………………..
Razítko a podpis
OPB Cunkov s.r.o.

PLNÁ MOC
Níže podepsaný: ……………………………………………………..
……………………………………………………..
IČ: ……………….., DIČ: CZ…………………….
e-mail: …………………………………………….
tel.: ………………………………………………...
číslo stáje: ………………………………………..
uděluje tuto plnou moc
zmocněnci:
„Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o.“
nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
IČO: 260 28 531, DIČ: CZ26028531
e-mail: kozak.froll@opbcunkov.cz
číslo stáje: 31 064408 01
společnost zastoupená jednatelem ing. Pavlem Kozákem
následovně:
zmocnitel zmocňuje zmocněnce k tomu, aby v jeho zastoupení sjednal a uzavřel kupní smlouvu o
prodeji býka:
Býk č.: CZ ………………….

dat.nar.: ……………….

otec: ……………

Datum přísunu na OPB Cunkov: ………………….
se zájemcem (kupujícím), který si býka vybere ve veřejné dražbě pořádané zmocněncem.
Obsahem plné moci je sjednání a uzavření kupní smlouvy o prodeji býka se zájemcem, vlastní
fakturace a inkaso kupní ceny je výlučně věcí zmocnitele, k tomu tato plná moc zmocněnce
neopravňuje.
Zmocněnec je oprávněn zvolit si i další zástupce.
Dne …………………………

……………………………………….
Razítko a podpis
majitele býka

……………………………………..
Razítko a podpis
OPB Cunkov s.r.o.

