
Smlouva o dílo

Objednatel:

Klub chovatelů pudlů (KCHP)
Kotíkova 758/3
103 00 Praha 10
IČO 474151
Telefon: 602 529 452
e-mail:kchp@seznam.cz
zastoupený 
ing. Naďou Klírovou

Zhotovitel:

MVDr. Michal Čáp – registrace Komory veterinárních lékařů č. 2465
Veterinární klinika s.r.o.
Kolmá 12, 19000 Praha 9, ičo 25064851, dič CZ25064851
Telefon: 284810471, +420 603958689
e-mail: cap@vetkolma.cz
www.vetkolma.cz

(dále jen posuzovatel)

obě smluvní strany, dle prohlášení k právním úkonům způsobilé, uzavírají tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést za úplatu posouzení a vyhodnocení rentgenových
snímků na dysplazii kyčelních kloubů (dále jen DKK), resp. dysplazii loketních kloubů ( dále jen DKL)
psů registrovaných v KCHP

II.

Při splnění smluvního závazku ze strany zhotovitele se objednavatel zavazuje že:

1. Zajistí opakovaně informaci pro majitele psů plemene pudl, kteří jsou členy KCHP (dále jen
majitelé psů), aby rentgenové snímky byly správně odeslány k vyhodnocení posuzovateli. 

2.  Zajistí opakovaně informaci, že majitelé psů jsou povinni nechat zhotovit rentgenový snímek
na veterinárním pracovišti, které je technicky a odborně způsobilé zhotovit rentgenové snímky
kyčelních, resp. loketních kloubů dle vnitřního předpisu Komory veterinárních lékařů „O
postupu při posuzování dysplazie kyčelních, resp. loketních kloubů u psů“. Oba předpisy jsou
veřejně k dispozici v plném znění na oficiálních webstránkách KVL ČR www.vetkom.cz.

3. Zajistí opakovaně informaci, že majitelé psů jsou povinni zaplatit posuzovateli honorář za
posouzení a vyhodnocení snímků na DKK resp. DKL za každého posouzeného jedince při
převzetí rtg nálezu (výsledku posouzení), který jim bude zaslán dobírkou na adresu uvedenou
na protokolu o zhotovení a posouzení snímku.

III. 

Při splnění smluvního závazku pro objednavatele se posuzovatel zavazuje že:

1. Každý došlý rtg snímek kyčelních, resp. loketních kloubů zaeviduje a posoudí, zda je
zhotovený dle schválených pravidel a tedy zda je možno z tohoto snímku provést objektivní
posouzení DKK, resp. DKL. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzve
zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek
nový, vyzve písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle
vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného
psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKK. 
Za nové snímky se další honorář posuzovateli platit nebude

2. Budou-li snímky odpovídat požadavkům pro posouzení, posuzovatel snímky objektivně
vyhodnotí a zaarchivuje je po dobu deseti let jako součást zdravotní dokumentace psa. 
Tyto snímky není možné vydat ani zap ůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu,
zhotoviteli nebo ošet řujícímu veterinárnímu léka ři psa.



3. Výsledek posouzení provede ve čtyřech vyhodnoceních kdy originál a jednu kopii odešle
majiteli psa a druhou kopii určenou pro KCHP zašle na adresu hlavního poradce chovu -
Naďa Klírová, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 a třetí kopii založí k archivovanému snímku.
K archiválii má přístup pouze odvolací komise Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory
veterinárních lékařů ČR, která bude řešit případné odvolání proti posouzení. 
Objednavatel zmocňuje zhotovitele, aby v takovém případě snímek vydal a ve zdravotní
dokumentaci o tom učinil záznam. 

4. Proti výsledku posouzení se může majitel nebo KCHP odvolat k odvolací komisi Klubu
posuzovatelů ortopedických vad.  Adresa pro zaslání odvolání bude uvedena na každém
zaslaném vyhodnocení rtg snímku.

5. Posuzovatel se zavazuje, že každý případ posoudí do čtrnácti dnů od doručení
snímků.Uvedená lhůta se prodlužuje o dobu, kdy bylo nutno vyhotovit snímky nové, jak je
uvedeno v bodě 1.

IV.

1. Honorář posuzovatele za vyhodnocení samostatných snímků a určení stupně DKK, resp. DKL
podle klasifikace FCI (Comité cientifique de la Fédération Cynologique Internationale,
Helsinky 1983) činí včetně příslušné administrativy a nákladů za poštovné činí 650,- Kč vč.
DPH 19%.

2. V případě současného vyhodnocení snímků DKK i DKL činí honorář včetně příslušné
administrativy a nákladů za poštovné činí 830,- Kč vč. DPH 19%.

3. Honorář uhradí majitel psa formou převzetí dobírkové zásilky s výsledkem posouzení. 
4. Klub se zavazuje dále chovatelsky pracovat s výsledky posouzení stupně DKK resp. DKL

pouze na základě originálu výsledku posouzení předloženého majitelem a nikoliv na základě
své kopie. Klubne bude sdělovat výsledek posouzení majitelům psů, kteří by případně
nepřevzali dobírkovou zásilku s výsledkem posouzení. 

V.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
3. Výpovědní lhůta je tři měsíce od konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď

doručena druhé straně. 
4. Jakékoliv změny ustanovení této smlouvy musí být písemně odsouhlaseny objednatelem i

posuzovatelem
5. Smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, každá strana obdrží po jednom výtisku a každý

výtisk je brán jako originál.

V Praze dne ……………………………………………………………….

MVDr. Michal Čáp (zhotovitel)  ……………………………………………                       

ing.Naďa Klírová (objednatel)   …..……………………………………….


