
Klub pinčů České republiky, z. s. 
Blanická 13, 120 00 Praha 2 

Zápis ze schůze výboru – elektronickou formou 25.8.2019 
 
1. Členům výboru byl zaslán dopis a korespondence mezi majitelem feny Baira Jitřenka Moravia 
panem Ing. M. Černým a PhDr. Karlem Halačkou, majitelem chov. stanice Jitřenka Moravia. 
 
Na základě písemného podnětu od pana Ing. Miroslava Černého a následně i z plemenné knihy 1 na 
ČMKU je potřeba vyřešit dosti svízelnou situaci zápisu štěňat od feny Bairy Jitřenka Moravia 
s majitelem panem Ing. Černým, která měla být zapůjčena do chovu na CHS Jitřenka Moravia, a po 
problémech s tím spojenými jsme byli požádáni o vyjádření.  
 
Obdrželi jsme písemné sdělení o Odstoupení od smlouvy pana Ing. Černého viz příloha. Součástí 
korespondence je také korespondence e-maily mezi panem Černým a Halačkou. 
 
Do přílohy přikládám korespondenci a také dopis za KPČR, v němž navrhuji zápis na chovatelskou 
stanici z Konárovských lesů. 
 
Prosím o písemné, případně telefonické vyjádření, což bude součástí zápisu z mimořádného jednání 
výboru KPČR, z. s., z něhož bude připraven zápis a dán do Zpravodaje a na webové stránky.  
 
Vyjádření pište nejpozději do neděle 25.8.2019, prosím, ve tvaru:  
Souhlasím s navrhovaným řešením. Nesouhlasím s navrhovaným řešením. Zdržuji se vyjádření. 
 
Myslím, že tato záležitost se ještě nějakou dobu potáhne, ale je potřeba zajistit štěňatům PP.  
 
Mgr. Zuzana Staňková - jednatelka 

 
2. Vyjádření členů výboru: 
a) Eva Andrsová – souhlas s navrhovaným řešením 
b) Zuzana Staňková – souhlas s navrhovaným řešením 
c) Klára Hašková – souhlas s navrhovaným řešením 
d) Jana Drátovníková – souhlas s navrhovaným řešením 
e) Ivana Hajerová – souhlas s navrhovaným řešením 
f) Jarmila Smahová – nezaslala elektronicky, pouze souhlas telefonicky 
g) Hana Vimrová – nevyjádřila se 
 
3. Dodatky k řešení záležitosti: 
a) Na upozornění revizní komise paní Silvie Pilařové podle článku V. odstavec 10. Chovatelského a 
zápisního řádu Klubu pinčů České republiky, z.s., viz znění níže, by klub neměl právní vztahy mezi 
panem Černým a panem Halačkou řešit. Navrhované řešení je jednou z možností. 
10. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, ze vztahu mezi majitelem krycího psa a chovatelem a ze 
vztahu mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí občanskoprávním řádem ČR. Právní vztahy mezi 
vlastníky a držiteli chovných jedinců v Klubu pinčů České republiky, z.s. spolek neřeší. 
 
b) Podle pokladní paní Jany Drátovníkové by se mělo dořešit finanční dorovnání za vystavení krycího listu pro 
nečlena klubu (jak pan Černý, tak pan Halačka nebyli v době vydání krycího listu členy KPČR, z.s.). 
 
4. Součástí zápisu je  
Příloha 1: Znění dopisu z Plemenné knihy 1 ČMKU 
Příloha 2: Odstoupení od smlouvy ze strany pana Černého (došlo dne 23.8.2019 doporučeně) 
Příloha 3: Dopis na Plemennou knihu 1 ČMKU s vyjádřením KPČR, z.s.  

 

Zápis vyhotovila dne 26.8.2019 Mgr. Zuzana Staňková 

  



Klub pinčů České republiky, z. s. 
Blanická 13, 120 00 Praha 2 

Příloha 1: 

  



Klub pinčů České republiky, z. s. 
Blanická 13, 120 00 Praha 2 

 
Příloha 2:  

 
  



Klub pinčů České republiky, z. s. 
Blanická 13, 120 00 Praha 2 

Příloha 3:  
ČMKU - Plemenná kniha 1 
paní Vilemína Kracíková 
Maškova 3 
182 53 Praha 8 – Kobylisy 
…………………………………………. 
 
Praha, 26.08.2019 
 
Žádost Klubu pinčů České republiky, z.s. o zápis štěňat 
 
Dobrý den, 
 
Klub pinčů České republiky, z. s. byl dne 19.8.2019 e-mailem a následně i písemně informován panem 
Ing. Miroslavem Černým o problémech s odchovem, zápisem štěňat a zejména o Odstoupení od 
smlouvy ze dne 18.8.2019 uzavřené s panem PhDr. Halačkou za chovatelskou stanici Jitřenka 
Moravia.  
Součástí informace je také korespondence dokladující problémy s chovem ze strany pana PhDr. 
Halačky.  Z ní vyplývá, že k odstoupení došlo v době, kdy již štěňata odcházejí k novým majitelům. 
Klub pinčů České republiky, z.s. doporučuje v zájmu celého vrhu štěňat a jejich nových majitelů zápis 
štěňat na chovatelskou stanici z Konárovských lesů, reg.č. 1251/07, kterou si majitel feny pan Ing. 
Černý dodatečně zřídil.  Štěňata jsou z vrhu se zahraničním krytím, což je pro chov německých pinčů 
v České republice velkým přínosem. 
Věříme, že se vše zdárně vyřeší a štěňata budou mít průkazy původu. 
 
 
Eva Andrsová – prezidentka KPČR, z.s. 
 
Bc. Klára Hašková, DiS. – hlavní poradce chovu pro německé a rakouské pinče 
 
Mgr. Zuzana Staňková - jednatel KPČR, z.s. 
 
 
Vyhotoveno 5x:  
ČMKU – Plemenná kniha 1 
pan Ing. Miroslav Černý 
pan PhDr. Karel Halačka 
Klub pinčů České republiky, z.s. – jednatel 
Klub pinčů České republiky, z.s. – hlavní poradce chovu NP a RP 
 


