
Smlouva o spolupráci

I. Smluvní stranv
Český svaz chovatelů, z.s.
Maškova 3,lB2 53 Praha 8

IČ: 00443204, DIČ: CZOO4432O4
tel: 284 683 437 , fax: 284 68 1 45 I

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.' č. účtu 635-081/0100
zastoupený v této smlouvě předsedou Mgr. ondřejem Matoušem
a místopředsedou Ing. Radkem Novotným
(dále ve smlouvě jako ČscH)

a

Klub přátel exotického ptactva, z.s.
Sídlo : Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 186 31 118
zastoupená v této smlouvě předsedou Ladislavem Zohou
a jednatelem Zdeňkem Vandělíkem

(dále ve smlouvě jako KPEP)

II. Předmět smlouw

1. Stanovení podmínek pro jednotný systém soutěžních výstav v ČR ,'četně vynezení
národních výstav a podmínek udílení titulťr Mistr CR.

2. Stanovení podmínek pro společnou účast CSCH a KPEP na výstavách a soutěžích
okrasných a exotických ptáků, pořádaných Světovou ornitologickou konfederací
C.o'M (Confédération omithologique mondiale) a E,vropskou společností chovatelů,
Entente E,uropéenne (EE). oficiálním zásfupcem Ceské republiky v obou organizacích
je ČscH.

3. Stanovení podmínek pro delegaci posuzovatett ČscH na akce pořádané KPEP.

4. obě smlrrvní strany deklarují, že je jejich společným zájmem pÍezentovát důstojnyrn
způsobem výsledky českých chovatelů okrasných a exotických ptáků na
repub likový ch a mezirÁro dní ch výstavách a s o utěžích.



IIl. KPEP se zavazuJe

1. Dodržovat a všemi dostupnými postupy vyžadovat plnění podmínek' pro jednotný

svstém SoutěŽních "ý;t* 
u čn uj...,ě vyme'eni národních výstav a podmínek udílení

ií.utt' i''ti,o ČR, tat jak je stanovuje příloha I této smlouvy.

Do společné expozice v rámci výstav C.o.M. a EE, poskýnout zdravé ptáky, jejichŽ

exteriérovákvalitaakroužkyodpovídajíregulímdanévýstavy/soutěže.

Uhradit v tetmínu splatnosti fakturu za adekvátní část nákladů spojených s účastí na

soutěži/výstavě a to dle počtu ptáků ve společné expozici. Jedná se zejména o výstavní

pop'atky' nák1ady "" 
i.á.po* ptáků a;ó;ictr doprovod.v pruběhu celé akce a dále pak

o úhradu 50 % nákladů spojených s íčastí oÍi"ial''ího delegáta CR na jednáních

C.O.M a EE.

Uhradit za každého chovatele, který bude vystavovat ve společné exp-ozici v rámci

výstav C.o.M. a EE,, poplatek. Tento je slanove výši aktuá1ního členského

příspěvku, který praí eň" Čscrr v daném roce. Popiatek bude fakturován společně

i poplatky uvedenými v bodě IIi/3.

IV. ČSCH se zavazuje

Dodržovat a všemi dostupnými postupy vyžadovat plnění podmínek' pro jednotný

svstém soutěžních "ňt""., 
dn.,o".''e,,ý.""""i národních výstav a podmínek udílení

ii*rí r'ai.n ČR, tal. jak je stanowrje příloha I této smlouvy.

Umožnit zástupci KPE,P účast na zasedáních Úor cHoEP, Ústřední konference

odbornosti chovatelů okrasného a exotického ptactva a školení sboru posuzovatelťr.

I(omunikovat s C.o.M a EE a organizačně zajistit společnou expozici ptáků na

soutěžíchi výstavách.

Neprodleně inÍbrmovat KPEP o všech dů1ežitých jednáních s C.o.M a EE a zasílat mu

, ii"t, zpr ávy, včetně termínového kalendáře akcí.

z.

J.

4.

5. Podílet Se na organizačtimzajištění společných akcí.

6. Umožnit zástupci Čscg účast na členských schůzích KPE'P a zaseďání výboru KPE,P.

1. Uhradit CSCH částku 5.000,- Kč. Jedná se o roční poplatek za. poskýovánít. 
#;;;;J* EscH, odbornoÁti okrasného a exotického ptactva, na akce pořádané

KPE,P. Odměna za posuzování bude stanovena individuální dohodou mezt

oosuzovatelem a konkrétni organizací KPE,P.
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6.

7.

5. Organizačně zabezpečit transport výstavních/soutěžních kolekcí ptáků z ČR na
šampionáty C.o.M a E'E, včetně odbomého doprovodu. Dále pak zajisttt maximální
péči svěřeným ptákům a to jak v pruběhu převozťt, tak i v pruběhu vlastní
výstavy/soutěže.

Po předchozí dohodě prezentovat v rámci výstav C.o.M. a EE ve svém stánku KPEP.

Ve spolupráci s KPEP průběžně doplňovat a aknnlizovat Standard bodovaného
ptacwa.

\/. Zár,ěr

Smlouva se uzavitá na dobu neurčitou. Je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí smlouvy je příloha I.

Smlouvu mttŽekažďá strana vypovědět beztldání důvodů, s l2-ti měsíční výpovědní
lhůtou.

Tato smlouva může bý měněna jen písemnou formou a to písemnými dodatky,
podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.
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místopředseaa ÚwlscH


