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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a všichni naši příznivci! 
 
V kalendáři se píše již prosinec 2014, končí další rok a zbývá nám pouze rekapitulovat naši 
činnost za uplynulé období.  
 
Letos jsme zajistili konání tří výstav. Jednak to byla naše Klubová výstava v Praze-Kyjích 
v květnu. Výsledky byly součástí Zpravodaje 2/14. Nepodařilo se nám zorganizovat soutěž 
agility, která byla naposledy v roce 2012. Rozhodně tuto akci chceme obnovit – víme, jak naši 
pejsci milují pohyb a soutěžení a v rámci naší klubové činnosti je to víc než nutnost. Je to 
podnětné i pro ty chovatele-majitele, kteří nemají pejsky s průkazem původu, tedy 
neuchovněné, případně i jiné rasy. 
 
V letošním roce také proběhla v „naší režii“ Speciální výstava v Mladé Boleslavi. I když jsme 
měli s vedením tohoto Kynologického klubu všechno zajištěno, nakonec vznikla řada 
problémů (ty byly také konstatovány a podáno k nim vysvětlení jak v posledním Zpravodaji, 
tak i na webových stránkách). Ono totiž není vždycky v silách Klubu zajistit akci 
bezproblémově, zvlášť když se na tom podílí i jiné organizace.  
 
Podzimní výstava (tradičně na jihu Moravy) byla součástí brněnské Národní výstavy v září 
2014. Výsledky a hodnocení KV je součástí tohoto Zpravodaje. Chceme však – a o tom také 
rozhodl výbor KP  na své schůzi v listopadu 2014 – že se zase vrátíme do Brna-Komárova, kde 
je větší soukromí pro konání výstavy, větší prostor a kde by se také dala vyzkoušet premiéra 
agility na Moravě. 
 
Během letošního roku se také vyskytly některé problémy v činnosti Klubu, které se budou 
muset řešit změnou ve výboru Klubu (v rámci květnové výstavy v Praze bude proto svolána 
členská schůze) a bude nutné dořešit další připomínky. Zájem výboru je stmelit kolektiv 
pejskařů, zapojení do činnosti Klubu všech členů a nejenom několika jedinců. Je nutné 
projednat a dořešit negativní ohlasy některých členů. Kritika je zdravá, ale do odstraňování 
nedostatků je nutné zapojit i ty, kteří ji vznášejí a napomoci tak zlepšení pohledu na celý 
kolektiv pinčařů.  
 
S potěšením musím oznámit, že se do Klubu vrací RNDr. Vladimír Rotrekl, který působil 
několik let mimo republiku v zahraničí (je to syn zakladatelky naší brněnské odnože Klubu 
pinčů a vynikající propagátorky našich pejsků se zaměřením na zajištění kvalitního 
plemene!). Zajistí i „oprášení“ jeho pověření jako posuzovatele s tím, že by už na podzim 
2015 v Brně mohl zajistit zdárný průběh Klubové výstavy. 
 
Vzhledem k blížícímu se konci roku 2014 přejeme všem našim členům, rodinným 
příslušníkům a příznivcům hodně pohodové dny o vánočních svátcích, klidné jejich prožití bez 
újmy na zdraví a do nového roku 2015 jenom to nejlepší! 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, prosinec 2014 
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Výbor klubu 

Prezident: 
ANDRSOVÁ EVA Blanická 13, 

120 00 Praha 2 
Tel.: 224 256 400 
Mobil: 602 391 253 
Mail: andrs.eva@juwim.cz  

Jednatel: 
DRÁTOVNÍKOVÁ JANA tř. kpt. Jaroše 12, 

602 00 Brno 
Mobil: 775 676 869 
Mail: janapinci@seznam.cz  

Pokladník: 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

272 01 Kladno 
Tel.: 312 664 326 
Mobil: 773 199 152 
Mail: vimrova.h@seznam.cz  

Členové výboru: 
PROPAGACE A MARKETING 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

635 00 Brno – Bystrc 
Tel.: 539 013 138 
Mobil: 777 865 363 
Mail: jakub.hrsel@centrum.cz  

 

Revizní komise: 
JARMILA SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326, 

273 24 Velvary 
Tel.: 722 604 844 
  

LUCIE CAKLOVÁ Lipí 115, 
373 84 Dubné 
Tel.: 605 822 553 
  

PETRA SMOLKOVÁ Stupská 15 
198 00 Praha 9 

  

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
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Hlavní poradci chovu 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha 
REJNKOVÁ KATEŘINA Jelmo 9, 

373 71 Rudolfov 
Mobil: 606 823 689 
Mail: k.rejnkova@seznam.cz  

Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Jičínská 43, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 
 
MERHOUTOVÁ MARTINA Sedlec 217, (NP, TP) 

332 01 Starý Plzenec 
Tel.: 377 965 036 
Mobil: 605 575 522 
Mail: peter.sen@seznam.cz  

BETLACHOVÁ LUDMILA Ústecká 107, (NP) 
560 02 Česká Třebová 
Mobil: 605 250 993 
Mail: betlachova@centrum.cz  

HRBKOVÁ NAĎA bří Musálků 343, (NP, OP, TP) 
739 61 Řepiště 
Mobil: 737 611 308 

SMAHOVÁ JARMILA Za Roudnickou branou 326, (NP, TP) 
273 24 Velvary 
Mobil: 722 604 844 

  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlachova@centrum.cz
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Klubová výstava 27. 9. 2014 – Brno Velodrom. 
 
Tradiční brněnská podzimní výstava se přesunula na tradičně netradiční místo. Vzhledem 
k přetrvávajícímu úbytku volných rozhodčích jsme jako klub navázali spolupráci s MKJ 
a připojili se naší klubovou výstavou k „jejich“ národní. Nemohu zapírat jakýsi druh nervozity, 
zvláště po letním nesouladu v Mladé Boleslavi. Ale… Po dlouhé době klubová výstava 
součástí národní výstavy – více diváků, propagace plemene, po dlouhé době návrat psů na 
stadion Velodromu (dlouho se zde psi nevystavovali), po dlouhé době nebylo očekáváno 
ošklivé počasí… 

   
Nepříjemností výstavy bylo čekání na posouzení. Tato daň za rozhodčího se, plně věřím, 
vyplatila. Pan rozhodčí Řehánek se ke psům choval nad míru přátelsky a mile a oni mu to 
opláceli svým předvedením. I přes řadu nových a mladých vystavovatelů byli pinčové 
předvedeni ve velice kvalitní formě. 
 
Po klubové výstavě (a zároveň se závěrečnými soutěžemi NVP) proběhla i bonitace. Kvalita 
předvedených psů slibuje do budoucna příjemný rozvoj plemene. 
 
Za Klub pinčů se těším na další klubové výstavě. 
Jakub Hršel 
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Výsledky výstavy: 

Opičí pinč: 

Pes: 

Tř. otevřená 1. EDDY SRDCE EVROPY V1 CAC, nejlepší pes, BOB 
 

Fena: 

Tř. otevřená 2. GITA SRDCE EVROPY V1 CAC, nejlepší fena 
 

Německý pinč: 

Pes – červený: 

Tř. otevřená 3. JUST ONE RED ANGEL KING BLACK nedostavil se 
Tř. vítězů 4. EMERSON SAM HARMONY STAR V1 CAC, nejlepší pes, BOB 
 

Pes – černý s pálením: 

Tř. mladých 5. ARAMIS AICO SET BOHEMICUS V1 
Mezitřída 6. BOND SANELA V1 CAC 
Tř. otevřená 7. CARLOS ČERTOVO KOPÝTKO VD 1 
Tř. čestná 8. Ch. JET SET BLACK BOHEMIA vítěz čestné třídy 
 

Fena – červená: 

Tř. otevřená 9. CARICE BEL FAARO V2 R-CAC 
 10. AIRIN JITŘENKA MORAVIA V1 CAC 
Tř. vítězů 11. CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAC 
Tř. čestná 12. AIR SET VON MASTERHOF vítěz čestné třídy 
 

Fena – černá s pálením: 

 
Tř. mladých 13. ANDROMEDA DUX SMÍŠEK V1 CAJC, nejlepší mladý 
Tř. vítězů 14. AMI ZAPHÍRIA OHNIVÁ ZÁŘE V 1 CAC, nejlepší fena 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 

Tř. mladých 15. VARMENTT YAGGA ROZÁRKA V1 CAJC 
Tř. otevřená 16. PRINC Z VYŠEHRADSKÉHO PODHRADÍ  V1 CAC 
 

Pes – černý s pálením: 

Mezitřída 17. SANGARR CHIARETT ROZÁRKA V1 CAC 
Tř. vítězů 18. EX OFFO VIA BOHEMICA V1 CAC, nejlepší pes, BOB 
 

Fena – červená: 

Tř. dorostu 19. MAAT FG Z IRU VN 1 
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Tř. mladých 20. VALKÝRRA YAGGA ROZÁRKA V1 CAJC - nejlepší mladý 
Mezitřída 21. KALLISTA Z IRU V1 CAC 
 

Fena – černá s pálením: 

Tř. mladých 22. COCO CHANEL JANLAND VD 1 
Tř. otevřená 23. ALTHEA ANNY JANLAND  V2 R-CAC 
 24. BELATRIX LARABEE V3 
 25. LOHANN QUINSY ROZÁRKA V4 
 26. ENERGIE VIA BOHEMICA V1 CAC, nejlepší fena 

 

Výsledky bonitace: 
Zbonitováno 8x trpasličí pinč z toho 3x pes (2x červený, 1x černý s pálením) a 5x fena (2x červená, 3x 

černá s pálením), 1x opičí pinč a 1x německý pinč – pes černý s pálením 

Německý pinč: 

Pes – černý s pálením: 

ARAMIS AICO SET BOHEMICUS 18. 8. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/NP/2012/13 
Otec: Cooper v.Kiebitzgrund 
Matka: Air Set v.Masterhoff 

Míry: 49-51-10/21-22-59-40 

Chovatel: Hašková Klára  
Majitel: Haškovi Klára a Jaroslav, Levá 241/6, 277 32 Čečelice 
Bonitační výsledek: chovný 

kód: A1, B4, C1, D1, E1, G1, H2, CH1, I1, J1, P2 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 

CASANOVA MALI ZMAJ 15. 11. 2012 
Čís. zápisu: JR726778fp 
Otec: Reuber v. Cronsbach 
Matka: 
Míry: 

Nadia Mali Zmaj 
29-31-8,5/16-16-42-26 

Chovatel: Dragič Zorica, Ljiljane Krstič 16, Bělehrad - Srbsko  
Majitel: Dragič Z. + Svobodová Š., Beřovice 12, 273 71 Zlonice 
Bonitační výsledek: chovný 

kód: III, A1, F2, H2, L2, P1 
 

VARMENTT YAGGA ROZÁRKA 19. 7. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5133/13 
Otec: Gabriel vom Camp Achensee 
Matka: 
Míry: 

Yagga Hesttia Rozárka 
30-32,5-7/16-14-42-23 

Chovatel: Rejnková Kateřina 
Majitel: Rejnková Kateřina, Jelmo 9, 373 71, Rudolfov 
Bonitační výsledek: chovný 
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Pes – černý s pálením: 

Fena – červená: 

 
VALKÝRA YAGGA ROZÁRKA 19. 7. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5134/13 
Otec: Gabriel vom Camp Achensee 
Matka: 
Míry: 

Yagga Hesttia Rozárka 
28-30,5-6,5/13-14-39-25 

Chovatel: Rejnková kateřina 
Majitel: Rejnková Kateřina, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov 
Bonitační výsledek: chovná 

kód: I, A1, I4, J4, P1 

Fena – černá s pálením: 

 
COCO CHANEL JANLAND 22. 8. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5145/13 
Otec: Gabriel vom Camp Achensee 
Matka: 
Míry: 

Althea Anny Janland 
27-29-8/14-12-37-25 

Chovatel: Janečková Jana, Břežany 83, Netvořice 

kód: I, A1, C1, I4, L4, P1 

SANGARR CHIARETT ROZÁRKA 14. 5. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5120/13 
Otec: Bertoldd Chelsea Rozárka 
Matka: 
Míry: 

Charletta Kalla Rozárka 
30-31-7,5/16-14-42-26 

Chovatel: Rejnková Kateřina 
Majitel: Vrzáčová Ilona, Dušejov 117, Jihlava 
Bonitační výsledek: chovný 

kód: IV, A1, B3, C1, E1, G1, H2, I4, L4, P2 

KALLISTA Z IRU 7. 2. 2013 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5105/13 
Otec: Gabriel vom Camp Achensee 
Matka: 
Míry: 

Freya z Iru 
28-31-7/16-23-38-24 

Chovatel: Ďuricová Ivana, Nový Březenec 112, Jirkov 
Majitel: Ryšavá Martina, Dr. Petra 2014, Frýdek-Místek 
Bonitační výsledek: chovná 

kód: I, A1, C1, F2, G1, I4, J4, P1 

BELATRIX LARABEE 8. 8. 2012 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5074/12 
Otec: Pink Floyd vom Kösslbachtal 
Matka: 
Míry: 

Branomara via Bohemica 
28,5-30-7/14-14-41-28 

Chovatel: Kubecová Helena, Peškova 516, Ústí nad Labem 
Majitel: Hegetová Lucie, Bramboříková 2996, Praha 
Bonitační výsledek: chovná 

kód: IV, A1, B5, C1, F1, M4, P1 
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Majitel: Janečková Jana, Břežany 83, Netvořice 
Bonitační výsledek: chovná 

kód: IV, A1, C1, F1, H2, I4, L7, P1 
 

Opičí pinč: 

Fena: 

 
Při obou bonitacích v roce 2014 bylo celkem uchovněno 19 jedinců TP – 7x pes (5x červený, 2x černý 

s pálením) a 12x fena (4x červená a 8x černá s pálením). Ze všech jedinců bylo 13 plnochrupích, u 5 

jedinců chybělo 1xM3 a u 1 jedince 2x M3. Oba uchovnění jedinci OP 1x pes a 1x fena byli plnochrupí. 

V Praze 29. 12. 2014     Hajerová Ivana 

Chtěla bych popřát všem chovatelům, jejich rodinám a čtyřnohým kamarádům, klidné prožití svátků 

vánočních a do nového roku pevné zdraví a chovatelských i výstavních úspěchů 

      Hajerová Ivana 

 
  

LOHANN QUINSY ROZÁRKA 12. 7. 2012 
Čís. zápisu: CMKU/TP/5066/12 
Otec: Bertoldd Chelsea Rozárka 
Matka: 
Míry: 

Quirra Quinsy Rozárka 
29-32-7,5/16-24-42-24 

Chovatel: Rejnková Kateřina 
Majitel: Jasníková Vladimíra, Oldrycha Stibora 199, Řepiště 
Bonitační výsledek: chovná 

kód: IV, A1, C1, J4, L7, M4, P1 

GITA SRDCE EVROPY 7. 6. 2012 
Čís. zápisu: CMKU/OP/37/12 
Otec: Maki von Cák Chaplin 
Matka: 
Míry: 

Love-Dane´s Hevi-Helga 
28,5-31 

Chovatel: Pchálek Tomáš 
Majitel: Pchálek Tomáš, Motyčkova 12, Ostrava 
Bonitační výsledek: Chovná, černá 

kód: A1, D4, I4, J1, L7, P2 
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Informace členům klubu 
 

Důležité upozornění hlavní poradkyně chovu pro opičí a trpasličí pinče! 
 

Ivana Hajerová vede pro uvedené psy evidenci psů pro krytí. V poslední době však zjišťuje, že 
pro její seznam je nutné chovateli zajišťovat průběžně: 

- změny jejich bydliště včetně telefonického a případně e-mailového spojení 
- je-li pes vyřazen z chovu je to nutné oznámit, aby uvedený jedinec nebyl ke krytí 

nabízen! 
Změny hlaste na telefon 721 652 120, e-mail: HajerovaALIV@seznam.cz 
 
Změna sídla ČMKU 
Unie změnila sídlo a tím i Plemenná kniha. Nová adresa je: 
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy  
Fax: 234 602 278 
Návštěvní hodiny: 
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:0 
 
Bc. Ladislav Křeček 
krecek@cmku.cz 
Tel.: 234 221 372 
 
Změny v adresáři členů Klubu: 
Jednatel Klubu vede evidenci členské základny spolu se základními údaji členů (adresy, 
telefonní spojení, e-mailové adresy, případně webové stránky). Usnadňuje to komunikaci 
v běžné činnosti Klubu. V poslední době se stává, že dojde ze strany členů ke změnám, ale 
nejsou nahlášeny.  Je to především v adresách trvalého bydliště (případně doručovací 
adresy) a mejlu. Prosím proto o jejich oznamování, aby seznam byl aktuální a nebylo nutné 
někdy i problematicky zjišťovat k jaké změně došlo. 
 
Klubové předměty 
Klub pinčů má k prodeji dárkové předměty – hrníčky, trička, polepky na auta a čepice. Vše se 
znakem Klubu pinčů. 
Všechny tyto upomínkové předměty budou k disposici na všech výstavách a jsou také 
uvedeny s vyobrazením na webových stránkách.  V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jakuba 
Hršela.  
 
Používání klubové čtečky při kontrolách vrhů – informace pro poradce chovů 
Sdělujeme všem poradcům chovů v našem Klubu, že máme k disposici čtečku na ověřování 
čísel čipovaných zvířat. Nyní je čtečka u Ivany Hajerové, v případě zájmu o použití podá 
bližší informace jednatelka klubu. 
 
Chov pejsků jako podnikatelská činnost 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
pejsky, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a 
následně podávat daňové přiznání příslušného Finančnímu úřadu. Upozorňujeme proto na 

mailto:HajerovaALIV@seznam.cz
mailto:krecek@cmku.cz
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to, že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají 
právo a zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu, že máme zájem obohatit naše Zpravodaje o příspěvky členů. 
Jistě máte různé postřehy nebo zajímavosti z chovu pejsků, návštěv různých výstav 
a nakonec i různých příhod s vašimi miláčky apod. Takové příspěvky je možné vyvěsit i na 
našem webu: www.klubpincu.eu 
 
Placení členských příspěvků:  
Placení členských příspěvků pro ten který rok byl stanoven termínem do 31. května. Tento 
termín je i součástí nových Stanov Klubu, které obdrželi všichni členové Klubu, a novým 
členům je zasílán spolu s prvními materiály Klubu pinčů. V posledních letech je u mnoha 
členů nutné provádět urgence plateb. Nezapomínejte na to!  
V poslední době jsme zaznamenali platby příspěvků rodinným příslušníkem jiného jména než 
je člen Klubu a velmi těžko se dohledává komu platbu připsat. Je proto nutné to nějakým 
vhodným způsobem označit v platebním příkaze. Konkrétní příklad: dne 3. 6. 2014 je 
uhrazena částka 460,- Kč (zřejmě vstupní poplatek 100,- Kč a členský příspěvek 360,- Kč) na 
jméno Páchová Jolana – ale takového člena Klubu nemáme. O koho se jedná? 
 
Vyhodnocování RTG u německých pinčů: 
Pro informaci majitelům německých pinčů sdělujeme, že vyhodnocování od MVDr. Snášila 
CSc. bude zasíláno automaticky majiteli psa nebo feny a to na dobírku (ne platbou předem 
na složenku!). 
 
Odchovy pejsků v roce 2014 : 
Seznam odchovů našich pejsků za rok 2014 bude uveřejněn ve Zpravodaji 1/15 (vyjde 
nejpozději v polovině dubna 2015). V současné době máme hlášení z ČMKU pouze za 
I. pololetí 2014. 
 
Platby krycího listu a kontroly vrhu 
Pro řádnou evidenci těchto plateb výbor doporučuje, aby se poplatek za krycí list hradil až 
s kontrolou vrhu.  
 
Činnost hlavních a oblastních poradců chovů: 
Činnost hlavních a oblastních poradců chovů byla v našem Klubu sice evidována, ale nemáme 
žádné konkrétní údaje o jejich vlastní činnosti. Byla vytvořena tabulka: Roční přehled kontrol 
vrhů s podrobným posouzením stavu kontrolovaného štěněte. Doplněn je i o údaj poplatků. 
(Tabulku navrhla naše pokladní a dlouholetá chovatelka Ing. Hana Vimrová.) 
Přehled bude jednotlivými poradci vyplněn už za letošní rok a celkový přehled za Klub bude 
součástí Zpravodaje 1/15. 
 
Platby složenkami. 
Klub má v současné době k disposici složenky k provádění plateb členům a tyto jsou 
přikládány k zasílaným materiálům. Na výboru KP bylo dohodnuto, že tyto poštovní poukázky 
budou zasílány do vyčerpání a platby by byly prováděny především přes banku. 
 

http://www.klubpincu.eu/
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Kupní smlouvy o prodeji zvířat. 
V souvislosti s prodejem pejsků a ochraně prodávajícího na straně jedné a kupujícího na 
straně druhé přinášíme v tomto Zpravodaji návrh: Kupní smlouva o prodeji zvířete, a to 
podle nového Občanského zákoníku, který je platný od roku 2014. Doporučujeme používat 
tento vzor a předejdete jistě případným problémům, které se mohou i dodatečně 
vyskytnout.  
Komentář ke vzoru, který je připojen, je vhodné pročíst a nakonec může sloužit i pro 
ozřejmění některých údajů. 
 
Klubový Šampion 
Připomínáme zájemcům o přiznání titulu „Klubový šampion“, aby odesílali podklady p. 
Kateřině Rejnkové. Za rok 2014 je POSLEDNÍ možnost do 5/2015 
 
Opět uvádíme tabulku, podle které si můžete zjistit, jak si „stojíte“. Tituly se budou udělovat 
na klubové výstavě. 
 

P R O P O Z I C E  S O U T Ě Ž E  K L U B O V Ý  Š A M P I O N  
 

1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem chovatelů pinčů.  
2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý a trpasličí pinč, nově opičí pinč. 
3. Soutěž není povinná. 
4. Účast v soutěži je limitovaná získáním tohoto titulu – titul lze získat pouze jednou. 
5. Titul se uděluje při získání minimálně: 

a. 300 bodů pes 
b. 250 bodů fena. 

Bodové zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, březosti a 
odchovem štěňat. 

6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 
organizacemi, akceptovanými FCI. 

7. Soutěž se vyhodnocuje 1x ročně. 
8. Zájemce, jenž se chce se svým pinčem soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní 

sezóny (nejpozději do 28. února následujícího roku) doporučeným dopisem na adresu 
výborem pověřené osoby (u našeho 
klubu p. Rejnková) tyto podklady: 

a. fotokopii průkazu původu 
b. jméno a adresu majitele psa 
c. jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu,  
d. Jména obou rodičů 
e. rozpis výstavních ocenění s bodovým hodnocením (dle tabulkové části) 
f. fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty a p.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body překontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí 
uveřejnění výsledků ve Zpravodaji Klubu pinčů. 

10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší Klubové 
výstavě.  
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Výstava 
Oblastní 
/ Krajská 

Národní Speciální Klubová MVP Evropská Světová 

  
Hodnocení 

/ Titul 
Body Body Body Body Body Body Body 

Třída dorostu VN 0 1 1 1 2 5 10 

Třída mladých 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Třída střední, otevřená, 
pracovní, vítězů, 
šampionů 

V1 3 4 4 4 5 13 25 

V2 2 3 3 3 4 10 20 

V3 1 2 2 2 3 8 15 

V4 0 1 1 1 2 5 10 

V 0 0 0 0 1 3 5 

Třída veteránů 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Čekatelství šampionátů 

CAJC 0 5 5 5 6 15 30 

CAC 0 10 10 10 12 30 60 

r.CAC 0 5 5 5 6 15 30 

CACIB 0 0 0 0 20 50 100 

r.CACIB 0 0 0 0 10 25 50 

 

Výstava 
Oblastní 
/ Krajská 

Národní Speciální Klubová 
Klubová 
KCHBC 

MVP Evropská Světová 

Tituly 

Nejlepší mladý 0 4 4 4 5 5 13 25 

Nejlepší veterán 0 4 4 4 5 5 13 25 

Oblastní (krajský) vítěz 3 0 0 0 0 0 0 0 

Vítěz výstavy 0 5 5 0 0 10 0 0 

Národní vítěz 0 10 0 0 0 0 0 0 

Klubový vítěz 0 0 0 15 20 0 0 0 

Vítěz memoriálu 0 0 0 0 15 0 0 0 

Evropský vítěz 0 0 0 0 0 0 25 0 

Světový vítěz 0 0 0 0 0 0 0 50 

BOB 0 5 5 5 10 10 25 50 

Soutěže 

Nejlepší mladý jedinec 3 4 0 0 0 8 20 40 

Nejlepší veterán 3 4 0 0 0 8 20 40 

BIG 3 5 0 0 0 10 25 50 

2. BIG 2 4 0 0 0 5 13 25 

3. BIG 1 3 0 0 0 3 6 13 

BOD 0 10 0 0 0 20 50 100 

2. BOD 0 5 0 0 0 10 25 50 

3. BOD 0 3 0 0 0 5 13 25 

BIS 7 20 0 0 0 30 75 150 

2. BIS 5 10 0 0 0 15 38 75 

3. BIS 3 5 0 0 0 8 19 38 
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Klubové poplatky 

Členské poplatky: 
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) .................................................................... 100,-Kč 

Roční členský příspěvek do klubu ................................................................................... 360,-Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................................................ 90,-Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................................................... 100,-Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ...................................................................... 300,-Kč 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-Kč 

Bonitace: 
Bonitace – člen klubu ..................................................................................................... 200,-Kč 

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 600,-Kč 

Výstavní poplatky: 
KV – „pupi“ třída ............................................................................................................. 150,-Kč 

KV – dorost ..................................................................................................................... 200,-Kč 

KV – třída čestná ............................................................................................................. 250,-Kč 

KV – ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) .............................. 420,-Kč 

KV – ostatní třídy: 2 a více psů ....................................................................................... 390,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu .............................................................................. 600,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ......................................................... 550,-Kč 

Inzerce ve Zpravodaji: 
Inzerce – za polovinu strany A 5 ....................................................................................... 50,-Kč 

Inzerce – za celou stranu A 5 .......................................................................................... 100,-Kč 

(pro nečleny jsou inzerce dvojnásobné) 

Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny 

Platby je možno provádět na složenky, které jsou přílohou každého Zpravodaje, případně si 
o ně požádejte jednatele klubu. Dále můžete platby poukazovat přímo na výše uvedený účet. 

Členské příspěvky se hradí k 31. květnu v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Zápis ze schůze výboru Klubu pinčů 
 
konané dne 22. 11. 2014 v Praze, Kyjích. 
 
Přítomni: Andrsová, Hajerová, Rejnková, Vimrová a Drátovníková 
Omluveni: Hršel, Betlachová 
(bylo pozváno i ostatní chovatelské kolegium – nedostavili se). 
 

1. Zhodnocení klubové činnosti za rok 2014. 
Byly zajištěny 2 Klubové výstavy – v květnu 2014 v Praze: výsledky a hodnocení bylo součástí 
Zpravodaje 2/14 včetně na webových stránkách. 
Podzimní výstava v Brně: výsledky a hodnocení ve Zpravodaji 3/14. 
Speciální výstava v Mladé Boleslavi: výsledky a hodnocení ve Zpravodaji 2/14. Vzniklé 
problémy byly organizačního charakteru ze strany pořadatele – Kynologického klubu Mladá 
Boleslav. 

2. Činnost hlavních a oblastních poradců. 
Vedení Klubu pinčů chybí zpětná vazba o ucelené činnosti jednotlivých poradců. Dohodnuto, 
že poradcům bude zaslána žádost o vyhodnocení jejich činnosti – provedených kontrolách a 
jejich poznatků. Bude vypracována tabulka pro doplnění kontrol vždy za uplynulý kalendářní 
rok s tím, že výsledky budou součástí vždy nejbližšího Zpravodaje klubu.  

3. Klubové výstavy v roce 2015. 
Praha - Kyje: 6. června 2015 – sobota. Posuzování: Hořák a Rejnková. 
Brno - Komárov: 19. 9. 2015 – sobota. Posuzování: dr. Rotrekl, Rejnková 
Na KV v Brně byla KP nabídnuta spolupráce se Slezskou výstavou psů v Hlučíně u Ostravy. 
Tato nabídka byla projednána na výboru, konečné stanovisko je, že místo konání je trochu 
mimo obvyklá místa (Čechy - Praha, Morava - Brno) a že zde je málo chovatelů. Klub ale 
využije této nabídky při organizaci Speciální výstavy v roce 2016, případně jiné akce.  

4. Soutěž agility: 
V rámci výstav se již 2 roky nekonala a chtěli bychom ji obnovit. Naše členka pro psí sporty 
Mgr. Jana Vydrová ukončila členství a hledáme nového člena Klubu, který by tuto činnost 
zajišťoval.  

5. Pokladní činnost: 
Byly projednány podmínky nákupu pro klubovou činnost a označování dokladů (výdajových i 
příjmových). Dále budou postupně vytvořeny smlouvy na paušální částky výdajů, smlouvy se 
sponzory, fakturace musí být adresná a přímo na Klub pinčů s uvedením IČO. Toto bude 
předmětem dalšího projednávání a upřesňování. Používání klubových složenek bude do doby 
vyčerpání současných zásob s tím, že veškeré platby by měly být (až na výjimky) prováděny 
převody z účtu. Tyto platby, budou-li sdruženy za více komodit, musí být v poznámce 
upřesněny.  
Současně byla podána informace o nákupu nového počítače pro Klub – původní byl pořízen 
před cca 11 lety, nebyl již provozně v pořádku (a i se starým programem, který byl 
poruchový). Počítač je v provozu u jednatelky Klubu – Drátovníkové. 
Roční přehled hospodaření Klubu pinčů za rok 2014 bude uveřejněn ve Zpravodaji 1/15.  
Trvalá platba pro UNII za členy ve výši 1.500,- Kč/rok bude řešena trvalým příkazem se 
splatností do 30. 6. v kalendářním roce (poplatek do 300 členů v klubu). Příslušný evidenční 
list, který dostává prezident Klubu, bude vždy neprodleně předán jednateli Klubu pro 
doplnění a zpětné odeslání UNII. 

6. Členská základna: 
V současné době je v Klubu pinčů 88 řádných členů, 10 rodinných příslušníků a 8 čestných 
členů.  
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Po dořešení některých plateb členských příspěvků bude nový seznam předán výboru KP a 
chovatelskému kolegiu. 

7. Propagační předměty: 
Klub disponuje propagačními předměty – viz webové stránky, kde jsou uvedeny jednotlivé 
druhy. Bude zajištěna inventarizace těchto předmětů včetně řádné evidence o nákupu a 
prodeji. Na každé klubové akci jsou tyto předměty nabízeny. 

8. Připomínky k „množírnám zvířat“: 
Na výbor Klubu se obrátila členka revizní komise s touto problematikou, nebyl to však 
oficiální podnět. Vzhledem k její nepřítomnosti na schůzi se tato otázka neřešila. Bylo však 
všeobecně konstatováno, že je nutné případné spory a nedorozumění řešit mezi sebou nebo 
na schůzi výboru a chovatelského kolegia a ne prostřednictvím sociálních sítí.  

9. Všeobecně: 
- Zpravodaj 3/14:  

Bude distribuován všem členům do konce roku 2014. 
Odchovy za letošní rok budou uvedeny až v příštím Zpravodaji. 

- Příprava psa na bonitaci -: 
Pro nové číslo Zpravodaje (1/15) bude připraven článek k této problematice (jedná se 
především o předvedení psa a ukázání zubů). 

- Ceny a poháry na Klubové výstavy: 
Zajistí se evidence pro roční inventarizace. 

- Sponzoři Klubu pinčů: 
Budou zajištěny smlouvy mezi KP a sponzory s upřesněním spolupráce.  

- Seznam inventáře Klubu: 
Bude doplněn o nové nákupy a uložen u pokladní a jednatele.  

- Účetní program pro Klub: 
Pro zefektivnění vedení financí a účetnictví klubu bude hledán vhodný program a jeho 
uvedení do praxe (po výběru a odsouhlasení ve výboru) pokladníkem Klubu. 

- Razítko Klubu: 
s uvedením adresy a IČO pro aprobaci účetních dokladů: bude zajištěno pokladníkovi a 
jednateli. 

- Webové stránky: 
Zajištění jejich operativního doplňování a rozšíření informačních materiálů, případné 
navázání na spolupráci se zahraničními kluby, propagace Klubu, fotogalerie apod. Bude 
předmětem dalšího projednávání. Bylo také navrženo, aby se na tvoření webových 
stránek podílel někdo další z členů KP. 

- Výskyt katarakty: 
dobrovolné vyšetřování očního pozadí – v poslední době se zvýšil výskyt slepnutí psů. Je 
to nutné hlavně u exportu zvířat. Informace by byly také na webu.  

- Kupní smlouvy: 
Pro upřesnění obsahu Kupní smlouvy podle nového Občanského zákoníku (a aby se 
předešlo případným nesrovnalostem), zajistil Klub řádný vzor Kupní smlouvy, jejíž obsah 
bude vložen do Zpravodaje 3/14 pro potřebu členům Klubu pinčů.   

 
 
Brno, listopad 2014 
Zapsala: Drátovníková Jana, jednatel 
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Vzor Kupní smlouvy o prodeji zvířete dle NOZ 
KUPNÍ   SMLOUVA   O   PRODEJI    ZVÍŘETE 

 
I. 

Smluvní strany. 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………………. 
Datum narození ……………………………………………………….. 
Bydliště ……………………………………………………………………… 
 
(dále jen jako „prodávající nebo chovatel“)  
 
a 
 
jméno a příjmení ………………………………………………………. 
Datum narození ………………………………………………………… 
Bydliště …………………………………………………………………….. 
 
(dále jen jako „kupující“)   
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů, tuto  
 

kupní smlouvu: 
 

II. 
Prohlášení prodávajícího. 

 
Prodávající 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 smlouvy.  

 
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých, prodává dále jen specifikované zvíře 
kupujícímu s veškerým příslušenstvím a ten ho za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného 
vlastnictví.  
 
Specifikace zvířete: 
Druh zvířete      :      pes 
Plemeno            :   ……………………………………………….. 
Jméno štěněte  :   ………………………………………………. 
Chovatelská stanice :  …………………………………........ 
Datum narození : ………………………………………………. 
Tetovací číslo (čip) : ………………………………………….. 
Otec                   :    ………………………………………………. 
Matka                :    ………………………………………………. 
Váha štěněte při odběru:  …………………………………       
(u otce a matky lze i uvést získaná ocenění do doby prodeje štěněte)              
 

IV. 
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Kupní cena 
 
Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na ……………….. Kč (slovy: ……….. 
……………………………..korun českých). 
Dohodnutou ½ kupní ceny ve výši ………… Kč (slovy : ……………………….…korun českých)  uhradil kupující 
jako zálohu na účet prodávajícího dne …………………….. a doplatek kupní ceny ve výši 
………………………….Kč (slovy : ………………………… korun českých) byl zaplacen kupujícím prodávajícímu 
před podpisem této smlouvy. 
Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuj převzetí celkové kupní ceny.  
 

V. 
Předání předmětu koupě. 

 
Chovatel předal kupujícímu štěně před podpisem této smlouvy.  
Kupující podpisem této smlouvy potvrzuj převzetí štěněte dle čl. III. Této smlouvy.  
 

VI. 
Prohlášení smluvních stran. 

 
Chovatel prohlašuje, že:  

- Předává kupujícímu zdravé štěně, uvedené v čl. III. této smlouvy ve výborném výživovém 
stavu a kondici. 

- Štěně nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady, které by bránily zařazení štěněte do 
chovu. 

- Štěně má v den koupě kompletní mléčný chrup a nůžkový skus. 
- Rodiče štěněte jsou klinicky zdrávy a není mu nic známo o tom, že by trpěli dědičnými 

chorobami. 
- Výše uvedené štěně bylo odčerveno a vakcinováno dle předaného očkovacího průkazu.  
- Výše uvedené štěně bylo dne ……………………… očkováno vakcínou ………………………… 

 
Kupující potvrzuje, že: 

- Byl chovatelem poučen o tom, jak o štěně pečovat, jak ho krmit a vychovávat. 
- Převzal mezinárodní očkovací průkaz a průkaz původu. 
 

Kupující byl upozorněn chovatelem, že další vývoj jedince je závislý na genetických předpokladech, 
správné výživě, přiměřeném pohybu a celkové péči kupujícího a nelze tedy zaručit využití v chovu 
(výsledek DKK, DLK, nůžkový skus po přezubení…). 
 
Kupující si zvíře řádně prohlédl, neshledal žádné vady a potvrzuje dobrý zdravotní stav štěněte. 
 
Kupující se zavazuje poskytovat chovateli pravdivé informace o průběhu života jedince, případně jeho 
úmrtí (a dále např. výsledky výstav, odchovů, krytí, onemocnění apod.)  
 

VII. 
Ostatní ujednání. 

 
Vlastnické právo ke štěněti a nebezpečí škody na něm přešlo na kupujícího dnem převzetí štěněte.  
 
Kupující bere na vědomí, že od převzetí štěněte za ně odpovídá.  
 
Prodávající se zavazuje zaslat Průkaz původu na vlastní náklady doporučeně na shora uvedenou 
adresu kupujícího bez prodlení poté, co ho obdrží z Plemenné knihy.  
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VIII. 

Přechodná a závěrečná ustanovení. 
 
Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 
podpisy.  
 
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 
 
V  ……………………………………………    dne ……………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………..         …………………………………………………………. 
                       kupující                                                                            chovatel  
 
 

 
Poznámky a bližší vysvětlení: 
                           
Nový občanský zákoník mění úhel pohledu na nazírání na zvířata. Podle ust.  § 494 NOZ zvíře není 
věc. Zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a 
ustanovení o věcech se na živé zvíře použije obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho 
povaze. 
Na kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě je např. pes, nové pojetí zvířete až takový vliv mít 
nebude. Změna se projeví, hovoříme-li o zvířeti jako domácím mazlíčkovi, který je citově závislý na 
svém pánovi. Takovéto zvíře se nemůže stát předmětem zadržovacího, zástavního práva ani 
předmětem exekuce.  
Na rozdíl od domácích mazlíčků, kteří by strádali, kdyby došlo ke změně osoby, jež by se o ně starala 
(u chovných zvířat, jako jsou stáda ovcí, krav, hejna husí atd., těžko hovořit o nějakém citovém vztahu 
ke svému majiteli). Z toho důvodu výkon rozhodnutí (exekuce) není v tomto případě zcela vyloučen. 
 

Informace ke vzoru kupní smlouvy dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku: 
 
Nový Občanský zákoník sjednotil rozdílnou právní úpravu kupní smlouvy, obsaženou v předchozím 
Občanském zákoníku a právní úpravu kupní smlouvy, obsaženou v Obchodním zákoníku. Nyní se na 
podnikatele i nepodnikatele vztahuje jedna právní úprava kupní smlouvy, obsažena v NOZ.  
(Poznámka: NOZ = nový Občanský zákoník.) 
 
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc (předmět koupě) a umožnit nabýt vlastnické 
právo k věci prodávajícímu. Povinnost kupujícího je věc převzít a zaplatit kupní cenu prodávajícímu. 
 
Předmětem plnění kupní smlouvy je věc (vlastnické právo k věci) nikoli činnost. Pokud by šlo o 
úplatné poskytování činnosti, hovořili bychom v závislosti na poskytované činnosti o smlouvě 
příkazního typu, kontrolní činnosti, pracovní smlouvě apod.  
 
Předmět koupě může být věc movitá, nemovitá i závod. NOZ také ve svém výčtu pamatuje na úpravu 
prodeje zboží v obchodě a vedlejší ujednání ke kupní smlouvě.  
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Kupní cena. 
Určení kupní ceny ustupuje od požadavku sjednání ceny v souladu s právními předpisy, jak tomu bylo 
v předchozím Občanském zákoníku a pro určení kupní ceny vyžaduje pouze určitost ceny, kterou je 
možné stanovit i odkazem na způsob určení.  
 
Kupní cena nemusí být určitá, pokud je dostatečně určen způsob jejího určení. Oproti předchozí 
právní úpravě lze nově využít způsob určení kupní ceny např. na základě stanovení znalce XY, tzn., že 
smluvní strany si mohou v kupní smlouvě stanovit, že kupní cena za nemovitost bude určena na 
základě stanovení znalce XY. Dříve by takovéto ujednání způsobovalo neplatnost smlouvy.  
 
Nabytí vlastnického práva. 
Otázka nabytí vlastnického práva není v oddíle zákona věnovaného kupní smlouvě upravena. Z toho 
důvodu se použije obecná úprava, vztahující se k věcným právům (§ 1099 a následující). Právní 
úprava v NOZ upouští od nabytí vlastnického práva k věci tradicí, tzn. předání a převzetí věcí a 
přiklání se k autonomii vůle stran, kdy práva a povinnosti stran vznikají, stejně jako vlastnické právo 
k věci se převádí již samotným uzavřením smlouvy, respektive její účinností. Toto ustanovení je 
dispozitivní, tzn., že strany se mohou odchýlit a upravit si nabytí vlastnického práva odlišně (např. 
kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě až po zaplacení kupní ceny).  
 
U movitých věcí určených druhově (tj. např. mouka, cihly…) se vlastníkem může stát jiná osoba až 
dostatečným odlišením druhově určené věci od jiných věcí téhož druhu. Věci movité a nemovité, 
zapsané do veřejného seznamu, se nabývá vlastnické právo až zápisem do takového seznamu. Za 
veřejný seznam se nepovažuje registr vozidel.  
 
V NOZ najdeme i ustanovení, upravující převod vlastnického práva k cenným papírům. 
 
Koupě movité věci.  
Za koupi movité věci se považuje: 

- Koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc 
- Koupě součástí nemovité věci (plody, materiál ze stavby, plot apod.), pokud ji kupující 

nabude odděleně od nemovitosti 
- Smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutno sestavit nebo vytvořit 
- Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, pokud nedodal podstatnou část 

materiálu ten, komu má být věc dodána 
- Smlouva o dodání věci, pokud nespočívá převážná část plnění dodavatele ve výkonu činnosti. 

 
Pro nabytí movité věci není rozhodující výchozí stav, ale stav, v jakém má kupující věc nabýt.  
(př. Pan Novák (kupující) se rozhodl koupit 10 kg jablek od svého souseda (prodávající). Jablka na 
stromě jsou součástí stromu, který patří k pozemku, na němž strom roste. K uzavření kupní smlouvy a 
předání předmětu koupě dojde až poté, co jsou jablka již sesbíraná a připravená.) 
 
Při uzavření kupní smlouvy bez určení kupní ceny platí cena obvyklá, tzn. taková cena, za níž se stejný 
nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle 
prodává.  
 
Práva a povinnosti prodávajícího. 
Prodávající je povinen odevzdat věc kupujícímu společně s doklady, vztahující se k věci a umožnit 
kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. 
 
U odeslání věci kupujícímu obecně platí, že věc je odeslána kupujícímu předáním věci prvnímu 
dopravci k přepravě. Je-li kupujícím spotřebitel, považuje se věc za odevzdanou kupujícímu, až ji 
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kupujícímu předá dopravce. Výjimku tvoří skutečnost, že kupující určí dopravce pro přepravu; to se 
pak postupuje v souladu s obecným pravidlem, uvedeným výše.  
 
NOZ řeší situaci, kdy přijde kupujícímu větší množství věcí, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě. 
Pokud kupující bez zbytečného odkladu neodmítne dodání kusů navíc, považuje se kupní smlouvy za 
uzavřenou i na přebytečné množství zboží. 
 
Nezanedbatelnou povinností prodávajícího je předání dokladů, potřebných k převzetí a užívání věci 
kupujícímu. Předává-li je prodávající při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě 
placení. 
 
Práva z vadného plnění. 
NOZ se inspiroval u otázky práv z vadného plnění právní úpravou předchozího Obchodního zákoníku. 
Práva z vadného plnění vznikají kupujícímu přímo ze zákona oproti právům, plynoucích ze záruky za 
jakost. Vadou se rozumí nedostatek množství, jakosti, provedení, ale i plnění jiné věci a vada 
v dokladech, nutných pro užívání věci.  
 
V právní úpravě NOZ se zcela upouští od dělení vad na opravitelné a neopravitelné, jak to znal 
předchozí Občanský zákoník. Nyní se vady věci určují podle hlediska intenzity, spočívající buď 
v podstatném porušení smlouvy, nebo nepodstatném porušení smlouvy.  
 
Bude-li mít věc vadu, která je považována za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo si vybrat 
z práva na výměnu věci, práva na opravu věci, práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo práva 
odstoupit od smlouvy. Kupující musí sdělit volbu práva prodávajícímu při oznámení vady nebo bez 
zbytečného odkladu po oznámení vady a tuto volbu již nebude moci bez souhlasu prodávajícího 
měnit.  
 
Bude-li vadné plnění považováno za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění 
vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud prodávající vadu včas neodstraní nebo ji odmítne 
odstranit, vzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Jednou 
provedenou volbu nemůže kupující již bez souhlasu prodávajícího měnit. 
 
Do odstranění vady kupující nemusí platit část kupní ceny, která odhadem přiměřeně odpovídá jeho 
právu na slevu.  
 
Právo z vad se nově neprekluduje, ale promlčuje, pokud kupující neuplatní vadu věci u prodávajícího 
bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit. Prodávající musí promlčení v soudním řízení 
namítnout.  
 
Záruka za jakost. 
Stejně jako u práva z vadného plnění, i u záruky za jakost, se zákonodárce inspiroval v předchozím 
Obchodním zákoníku. NOZ upouští od použití termínu zákonná záruka za jakost a stanovuje vznik 
záruky za jakost smluvně nebo jednostranným prohlášením o záruce (např. v záručním listu). Záruka 
za jakost může dát kupujícímu buď na určitou dobu (např. záruka na 5 let) nebo na zachování 
obvyklých vlastností (např. záruka na nepromokavost bundy). 
 
Účinky záruky má i uvedení doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Některý výrobce nebo 
prodávající dává záruku pouze na jednotlivou součást věci. Lze se s tím setkat např. u jízdních kol, kde 
můžeme dostat záruku 10 let na rám jízdního kola. 
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NOZ upravuje počátek běhu záruční doby, ale nehovoří o přerušení běhu záruční doby v situaci, kdy 
kupující pro uplatnění vady věci nemohl (z důvodu odstraňování vady prodávajícím) věc fakticky 
užívat. 
 
Povinnost kupujícího. 
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a převzít věc. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím 
věci nebo placením kupní ceny, má prodávající povinnost k uchování věci a zároveň mu vzniká právo 
věc zadržovat, dokud nebudou uhrazeny účelně vynaložené náklady, spojené s uchováním věci 
protistranou.   
 
Nebezpečí škody na věci. 
Dle obecného pravidla nebezpečí náhodné škody na věci stíhá jejího vlastníka. Na kupujícího přechází 
nebezpečí škody na předmětu koupě s nabytím vlastnického práva.  
 
Při koupi movité věci přechází nebezpečí škody na věci kupujícího převzetím věci, jinak okamžikem, 
kdy bylo kupujícímu umožněno s věcí disponovat. Předá-li věc kupujícímu třetí osoba, přechází 
nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat. Nejdříve však dnem, kdy nastala 
prodávajícímu povinnost plnit (předat věc). Předala-i třetí osoba věc před tímto dnem, přechází 
nebezpečí škody až dnem, kdy má prodávající povinnost plnit. Z nového OZ byl vypuštěn požadavek 
vědomosti kupujícího o tom, že prodávající mu umožnil s věcí disponovat.  
 
Vznikne-li náhodná škoda na věci po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nezbavuje to jeho 
povinnosti zaplatit kupní cenu. To neplatí, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci, nebo 
odstoupí-li od smlouvy.  
 
Dostane-li se některá ze stran do prodlení s převzetím věci (např. kupující nepřevezme věci od 
prodávajícího po uzavření kupní smlouvy, prodávající nepřevezme od kupujícího věc s vadou či věc, 
kterou dodal nad rámec), může druhá strana poté, co poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu 
k převzetí, věc svépomocně prodat. Učiní tak vlastním jménem na účet toho, kdo se ocitl s převzetím 
věci v prodlení. Výtěžek z prodeje vydá prodlévající straně po odečtení účelně vynaložených nákladů, 
které ji vznikly s úschovou věci a následně s jejím prodejem.  
 
Jde-li o věci podléhající rychlé zkáze, není upozornění nutné.  
 
Koupě nemovité věci. 
Smlouva o prodeji nebo koupi nemovité věci musí mít písemnou formu. V případě, že do právního 
vztahu vstupuje více osob, vyžaduje se, aby jejich projevy byly na téže listině. Písemná forma je 
vyžadována i pro změnu nebo zrušení kupní smlouvy. 
 
Vedlejší ujednání (výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada lepšího kupce apod.) 
v písemné formě být nemusí, pokud se takovým ujednáním nezřizuje věcné právo k nemovitosti. 
Věcné právo, zřizované vedlejším ujednáním, vzniká až zápisem do veřejného seznamu.  
 
NOZ řeší u koupě nemovité věci vady z plnění a umožňuje kupujícímu právo na přiměřenou slevu 
z kupní ceny, pokud výměra pozemku, určená v kupní smlouvě, neodpovídá skutečné výměře 
pozemku. Ustanovení o koupě nemovité věci také upravují právo kupujícího z vadného plnění, má-li 
stavba, spojená se zemí pevným základem, skrytou vadu.  
 
VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ PŘI KUPNÍ SMLOUVĚ 
Výhrada vlastnického práva 
Nově lze vztáhnout výhradu vlastnického práva i na nemovitost, což dříve nebylo možné. Pomocí 
výhrady vlastnického práva si může prodávající stanovit, že vlastnické právo přejde na kupujícího až 
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úplným zaplacením kupní ceny. NOZ umožňuje vázat nabytí vlastnického práva kupujícím i na splnění 
jiné odkládací podmínky než jen zaplacení kupní ceny (např. okamžik převzetí nemovitosti…). 
Nebezpečí škody na věci však přechází na kupujícího již převzetím věci. 
 
Výhrada vlastnického práva může být sjednána i ústně a to i v případě, že kupní smlouva na 
nemovitost má předepsanou písemnou formu. Výjimkou je zřízení výhrady vlastnického práva ve 
formě věcného práva k věci, zapsané do veřejného seznamu.  
 
Výhrada vlastnického práva působí pouze mezi kupujícím a prodávajícím (inter partes). Účinky vůči 
třetím osobám bude mít tehdy, byla-li výhrada v případě věci evidované ve veřejném seznamu (např. 
pozemek, budova, evidovaná v katastru nemovitostí) zapsána do veřejného seznamu.  U věci, 
neevidované ve veřejném seznamu, má výhrada účinky vůči třetím osobám, byla-li sjednána ve formě 
veřejné listiny (nejčastěji notářský zápis), případně v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.  
 
Výhrada zpětné koupě. 
Prodávajícímu vzniká právo požadovat vrácení věci v dohodnuté lhůtě. Pokud není lhůta ujednána, 
platí pro movité věci tříletá lhůta a pro nemovité věci desetiletá lhůta. Využije-li prodávající svého 
práva žádat vrácení věci, má kupující povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět 
a prodávající má povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu. Nově přechází výhrada zpětné koupě i na 
dědice a lze ji uplatnit jak u movité tak nemovité věci,  což v předchozím Občanském zákoníku nešlo. 
 
Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána jako věcné právo, zapsané do veřejného seznamu, může 
kupující zatížit věc jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě zapsáno. 
 
Předkupní právo 
Vychází z úpravy předchozího Občanského zákoníku. Liší se terminologií, využívá označení předkupník 
(tj. prodávající), dlužník (tj. kupující), koupěchtivý (třetí osoba).  
 
Vlastník věci, u které bylo sjednáno předkupní právo, má povinnost před jejím prodejem nebo jiném 
bezúplatném převodu, nabídnout věc ke koupi osobě oprávněné z předkupního práva. Povinností 
prodávajícího je nabídnout kupujícímu věc ke koupi za stejných podmínek, jaké dohodl 
s koupěchtivým k okamžiku uzavření smlouvy.  
 
Koupě na zkoušku 
S drobnými odchylkami odpovídá právní úpravě Obchodního zákoníku. Dochází ke změně délky 
zkušební lhůty: pro movité věci 3 dny a pro nemovitosti 1 rok od uzavření smlouvy. Jde pouze o 
dispozitivní ustanovení, to znamená, že strany si mohou sjednat i jinou délku zkušební lhůty.  
 
Koupě věci na zkoušku je vázaná na podmínku, že kupující věc ve zkušební lhůtě schválí. Platí, že 
kupující věc schválil, neodmítl ji ve zkušební době. Právo věc odmítnout kupující ztrácí, pokud již 
nemůže věc vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. 
 
Výhrada lepšího kupce 
Obsahuje-li kupní smlouva výhradu lepšího kupce, může prodávající odstoupit od stávající smlouvy, 
pokud se mu ve stanovené lhůtě přihlásí lepší kupec. Stanovení lepšího kupce je v disposici 
prodávajícího, to znamená, že nezáleží jen na výši nabídnuté ceny.  
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Plán výstav v roce 2015 

Klubové výstavy 

Klubová výstava s bonitací, Memoriál Dr. Rotreklové, Praha 6. 6. 2015 

Klubová výstava s bonitací, Brno 19. 9. 2015 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Hanácká národní výstava v Brně 3. – 4. 1. 2015 

Národní výstava psů Ostrava 11. – 12. 4. 2015 

Národní výstava psů Klatovy 20. – 21. 6. 2015 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 18. – 19. 7. 2015 

Moravskoslezská národní výstava psů Brno 19. – 20. 9. 2015 

 

Mezinárodní výstavy 

DUO CACIB BRNO 7. a 8. 2. 2015 

České Budějovice 25. – 26. 4. 2015 

Praha 2. – 3. 5. 2015 

Litoměřice 23. – 24. 5. 2015 

Brno 27. – 28. 6. 2015 

Mladá Boleslav 29. – 30. 8. 2015 

České Budějovice 10. – 11. 10. 2015 

Praha 31. 10. a 1. 11. 2015 

 

 


