
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.: …………………..                  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. Náklady na dopravu býka na OPB Cunkov hradí z 50% OPB a z 50% majitel býka. 
5. Býček zůstává v majetku chovatele. Úhrada nákladů spojených s testací bude po zákl. 

výběru z ceny prodaného býka dle následujících možností: 
a) Býk bude vybrán do plemenitby a prodán – prodejní cena bude rozdělena následovně: 

Chovatel býka:   50% z realizační ceny 
OPB Cunkov:     50% z realizační ceny 

b) Býk bude při základním výběru vyřazen – jateční cena vyřazeného býka bude 
rozdělena následovně. 
Chovatel býka:   50% z jateční ceny 
OPB Cunkov:     50% z jateční ceny 

6. V případě poskytnutí státní podpory OPB bude chovateli poskytnuta polovina této státní 
podpory. 

7. Chovatel má možnost býka vybraného do plemenitby prodat ve veřejné dražbě, která se 
bude konat na OPB Cunkov. 

8. Chovatel nemá podle metodiky ČSCHMS možnost v průběhu testu pl. býka z OPB stáhnout 
domů. 
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9. Chovatel se zavazuje zaplatit OPB Cunkov paušální poplatek ve výši 1.000,-- Kč za 
každého býka předvedeného k základnímu výběru, včetně dražby. 

10. Pojištění býka během jeho odchovu na OPB Cunkov je v zájmu chovatele (majitele). 
V případě úhynu hradí chovatel/majitel náklady spojené s likvidací Kadavou, příp. pitvy. 

11. Náklady na krmné dny býka (á 115,-- Kč), který byl vybrán do plemenitby a vydražen 
v aukci na OPB Cunkov hradí ode dne následujícího po datu konání aukce nový majitel 
býka (kupující). 

12. Náklady na krmné dny býka (á 115,-- Kč), který nebyl prodán v dražbě, byl odročen nebo 
vyřazen hradí až do data odsunutí býka z odchovny v 50% chovatel a z 50% odchovna. 

 
 
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. 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                                                  Razítko a podpis 
                majitele býka                                                    OPB Cunkov s.r.o. 
 
 
 
 

 
           
  


