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má pak za to, Ïe za tutéÏ ãástku vypravil
do svûta klenot, a ve‰kerá oznámení ku-
pujícího o vadách ‰tûnûte jsou pouze bzu-
ãením mouchy v jeho u‰ích. Budu odhlíÏet
od pfiípadÛ, kdy: 

1/ kupující si vybral a zakoupil pfiíslu‰-
níka plemene, které se do Ïivotních

podmínek kupujícího nehodí. 
DÛvody mohou b˘t dvojí: 
■ kupující, jsa zaujat exteriérem, módnos-
tí plemene, nebo povahov˘mi vlastnostmi
popisovan˘mi v nûkter˘ch pfiíruãkách i eu-
femisticky, se rozhodl pro plemeno, které
je pro nûj nevhodné, nûkteré okolnosti
chovateli zamlãel a chovatel prodal ‰tûnû
do nevyhovujících podmínek. Toto se mÛÏe
t˘kat ãehokoli – od péãe o srst a potfiebu
aktivit psa aÏ po profesi kupujícího. 
■ Prodávající, jsa zaujat movitostí kupují-
cího a jeho skuteãnou láskou ke psÛm, za-
mlãí kupujícímu nûkteré vlastnosti pleme-
ne, napfiíklad to, Ïe opravdov˘ jezevãík
hodn˘ toho jména, kter˘ není lovecky vyu-
Ïíván, se mÛÏe v lep‰ím pfiípadû prokousat
z nudy kupujícímu do drahé sedací sou-
pravy, v hor‰ím pfiípadû pak vydatnû oku-
sovat klienty v advokátní kanceláfii. 
Ve vût‰inû pfiípadÛ konãí tato nedorozu-
mûní dobfie – za urãit˘ch obûtí (nikoli nut-
nû finanãních) ze strany chovatele i maji-
tele. Není nutno je fie‰it právnû. 

2/ Dále budu odhlíÏet od pfiípadÛ, kdy
si kupující pofiídí „ãistokrevného“

psa bez PP. Pofiízení psa bez PP svûdãí
o tom, Ïe kupující: 
■ ve snaze u‰etfiit nûjakou tu pûtku si ne-
uvûdomí, Ïe pofiizovací cena vûci, kterou si
pofiizuje, je daleko men‰í neÏ cena, kterou
vynaloÏí na péãi o ni a její údrÏbu 
■ neinformovan˘ kupující se domnívá, Ïe
pokud si pofiídí psa s PP, bude s ním mu-
set chodit na v˘stavy, coÏ nehodlá. Pfii-
tom chce ale urãité plemeno, tak si pofiídí
bezpapíráka. 
■ fale‰ném snobismu kupujícího – právû
tak jako nepotfiebuje papíry na souÏití
s partnerkou, nepotfiebuje ani papíry na
souÏití se psem. JenomÏe vûdní obor zva-
n˘ celebritologie mezi psy je‰tû nedorazil,
psi jsou na rozdíl od partnerÛ vûrní a ãlán-
ky v bulvárních ãasopisech je nezajímají. 
Pofiizování psÛ bez PP mÛÏe b˘t zapfiíãi-
nûno i zpÛsobem fiízení chovu nûkter˘ch
plemen se strany âMKU. Pokud je moÏno,
aby chov jednoho plemene byl fiízen dvû-
ma aÏ ãtyfimi kluby a jedinou otázkou je-
jich diskuse je, „kter˘ z klubÛ je ten pra-
vûj‰í“ (namísto diskuse o plemeni jako
takovém), pak si zájemce o ‰tûnû mÛÏe
fiíci, Ïe to je stejn˘ bordel jako v parla-
mentu. A pofiídí si radûji „ãistokrevného
bezpapíráka“, aby se tûmto diskusím vy-

áleÏitosti kupní smlouvy na ‰tûnû
jsou dvû: pfiedmût a cena. Na je-
jich pfiesnosti záleÏí klid a zdraví

obou zúãastnûn˘ch – prodávajícího i ku-
pujícího, a tedy i klid a zdraví ‰tûnûte. Do-
volím si zaãít od koncÛ. To jsou pfiípady,

kdy kupující má po nûjaké dobû pobytu
‰tûnûte ve své domácnosti za to, Ïe si za
nemalou ãástku pofiídil bytost, která mu
bude sv˘m dal‰ím Ïivotem na obtíÏ pro
své rÛzné váÏné zdravotní ãi exteriérové
problémy. Na druhou stranu prodávající
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Kupní smlouvy

Kupní smlouva na štěně
z (nejen) právního hlediska 
K napsání tohoto ãlánku mû inspiroval pfiíspûvek
Seriózní chov ‰tûÀat, ãi obchod s lidsk˘mi city?,
uvefiejnûn˘ v rubrice Ohlasy v ãísle 2/2007. 
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hnul. To je ov‰em námût na otázku filozo-
fickou, nikoli právní. 

PovaÏuji za potfiebné vûnovat se kupní
smlouvû z hlediska nejzávaÏnûj‰ích a nej-
ãastûj‰ích chyb obou smluvních stran pfii
koupi a prodeji ‰tûnûte. Obû smluvní strany
by si mûly ujasnit, co je moÏno od kupní
smlouvy na ‰tûnû oãekávat. Kvalitnû vypra-
covaná kupní smlouva mÛÏe uchránit obû
strany pfied nedorozumûními a pfied násled-
ky her nûkdy více, nûkdy ménû mravn˘ch –
v mnoha pfiípadech v‰ak nákladn˘ch – které
spolu smluvní strany hrají v prÛbûhu kon-
traktaãního procesu a po jeho skonãení, tj.
po prodeji ‰tûnûte. 
PrÛbûh kontraktaãního procesu, tedy uzaví-
rání kupní smlouvy na ‰tûnû, je v nezane-
dbatelné mífie ovlivnûn tím, Ïe kupní smlou-
va na ‰tûnû je témûfi vÏdy uzavírána ve stre-
su, pfiiãemÏ vût‰í míra stresujích faktorÛ je
na stranû kupujícího. 

DÛvody pro pofiízení psa jsou na stranû ku-
pujícího tyto: 
■ Pofiizuje se první pes do rodiny. Rodina se
bude muset pfiizpÛsobit reÏimu, na kter˘ do-
sud nebyla zvyklá. Poãínaje pfiivezením ‰tû-
nûte bude uÏ navÏdy rodina dûlit své dûjiny
na ãas „pfied psem“ a „se psem“. 
■ Pofiizuje se nov˘ pes, protoÏe pes, kter˘ Ïil
v rodinû pfiedtím, zemfiel. 
■ Pofiizuje se dal‰í pes k tomu, kter˘ jiÏ v ro-
dinû je.
■ Roz‰ífiení chovatelské základny chovatele,
ãi pfiípadnû pofiízení ‰tûnûte nejen jako spo-
leãníka, ale i jako budoucího zakladatele cho-
vu plemene (dÛvody profesionální). S tímto
dÛvodem mohou b˘t, a zpravidla i b˘vají,
spojeny v˘stavní ambice kupujícího, coÏ
zpûtnû mÛÏe pfiinést i urãit˘ díl slávy chova-
telské stanici prodávajícího. 
Chovateli ukápne slziãka, kdyÏ balí svému
‰tûnûti batÛÏek do nové rodiny, pfiestoÏe na
toho pacholka neurvalého je‰tû ráno nadá-
val, Ïe zatím by jen Ïral a to, co se s tím r˘-
muje (viz Osudy dobrého vojáka ·vejka)
a okamÏiky mezi tûmito ãinnostmi si zpest-
fioval spánkem a niãením zafiízení. Pokud zá-
jemce o ‰tûnû nemá zrovna na autu nápis
„Speciální pochoutky z tradiãních ãínsk˘ch
surovin – v Evropû ojedinûlé“ a na druhé
stranû auta annonci „Vyrobíme pro vás ko-
Ïich z kaÏdého, ale opravdu z kaÏdého zví-
fiete“, je jasné, Ïe vût‰í míra stresujících fak-
torÛ je pfii koupi ‰tûnûte skuteãnû na stranû
kupujícího. 

Teì uÏ k paragrafÛm: 
§ 596 obã. zák: „Má-li vûc vady, o kter˘ch
prodávající ví, je povinen na nû kupujícího
upozornit“. 

„Vadou se rozumí neexistence takov˘ch vlas-

tností nebo projevÛ vûci, které se u vûci ur-
ãitého druhu obecnû pfiedpokládají a v je-
jichÏ dÛsledku je moÏnost vyuÏití vûci pod-
statnû sníÏena.“ (komentáfi k obãanskému
zákoníku. H.C. Beck, 1994, str. 780) 

A je‰tû k pasti na obû smluvní strany: 
„Pro upozornûní není forma pfiedepsána.
Proto ani v pfiípadû písemné kupní smlou-
vy nemusí b˘t upozornûní na vady vûci ob-
saÏeno pfiímo ve smlouvû. Rozhodující je,
zda kupující byl na urãitou vadu upozor-
nûn pfied tím, neÏ smlouvu uzavfiel.“ (ko-
mentáfi k obãanskému zákoníku, C.H.
Beck, 1994, str. 780). 

Nelíbí se tato slova chovatelÛm, a nelíbí se
ani kupujícím ‰tûÀat? Mají v‰ichni plnou
pravdu, Ïádnému z nich neposkytuje ani zbla
zdání jistoty krom toho, Ïe prodali a koupili
‰tûnû, které má aspoÀ ãtyfii nohy a ocas. Pro-
to by kaÏdá smlouva o prodeji a koupi ‰tûnû-
te mûla obsahovat ustanovení o popisu ‰tû-
nûte. Upozornûní na vady je nejlépe vûnovat
samostatn˘ ãlánek smlouvy. 

Kromû identifikace ‰tûnûte by smlouva mûla
obsahovat prohlá‰ení obou smluvních stran: 
„Smluvní strany prohla‰ují, Ïe pro upozor-
nûní na vady prodávané vûci/‰tûnûte uzná-
vají pouze písemná upozornûní uvedená
v této smlouvû nebo v její pfiíloze. Pokud ta-
ková upozornûní nejsou obsaÏena v píse-
mném vyhotovení smlouvy, nebyla uãinûna
vÛbec.“ „Pokud jde o upozornûní na vady
‰tûnûte, prodávající prohla‰uje, Ïe Ïádná
upozornûní na vady krom upozornûní uve-
den˘ch písemnû v této smlouvû Ïádnou for-
mou vÛãi kupujícímu neuãinil, coÏ kupující
tímto potvrzuje.“ 

Tím se obû smluvní strany vyhnou klasick˘m
tahanicím: 
„Pani, dyÈ sem vám fiikala, Ïe ten pejsek má
sestoupl˘ jen jedno varlátko, i kdyÏ je mu uÏ
‰est mûsícÛ“…„Pani, to ste nefiikala, fiikala
jste jen, Ïe mu ho momentálnû nemÛÏete na-
hmátnout, ale Ïe tam urãitû je“. …A kaÏdá
z dam si pfiivede pût dûtí, ãtyfii bratrance
a dva ujce, aby prokázali, kdo koho na co
ústnû upozornil – pokud moÏno internetov˘-
mi diskusemi, které se dnes pouÏívají jako
bojov˘ prostfiedek namísto de‰tníkÛ v minu-
lém a pfiedminulém století. 

JUDr. Jana Kühnelová

K tomuto pfiipravovanému seriálu o kup-
ních smlouvách na ‰tûÀata uvítám pfiipo-
mínky ãtenáfiÛ. Jak z fiady kupujících, ktefií
zaÏili zklamání, tak i z fiad chovatelÛ, ktefií
jsou naopak t˘ráni poÏadavky kupujícího
na slevu, coÏ nûktefií kupující povaÏují za
zpÛsob spoleãenské hry „na v˘drÏ“. Pi‰te
prosím na adresu redakce. 
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