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s provinil˘m (ãi domnûle provinil˘m) ãle-
nem probíhá. Pokud je takov˘ kárn˘ fiád
procesním pfiedpisem, nelze proti tomu nic
namítat (Procesní pfiedpis stanoví zpÛsob
projednávání provinûní – napfiíklad Ïe cho-
vatel musí b˘t písemnû seznámen s tím,
co je mu kladeno za vinu, musí mu b˘t
dána moÏnost vyjádfiit se, musí b˘t pfiizván
k jednání atd.) – potud je vûc naprosto
v pofiádku. I tak by ale tento kárn˘ fiád mûl
b˘t klubem prohlá‰en za souãást stanov,
byÈ i byl pro pfiehlednost schvalován klu-
bem jako samostatn˘ dokument. To proto,
Ïe tento kárn˘ fiád ukládá povinnosti klu-
bov˘m funkcionáfiÛm (napfiíklad právû se-
známit chovatele s tím, co je mu kladeno
za vinu, a pfiizvat ho k jednání).
Samotné skutkové podstaty kárn˘ch pro-
vinûní, tj. popis jednání, která jsou klubem
kárnû postiÏitelná, by mûl b˘t souãástí sta-

stanovení o ãlenské kázni by ale ne-
mûla suplovat pfiípady, kdy se klub
mÛÏe domoci nápravy neÏádoucího

jednání ãlena jin˘m zpÛsobem – napfiíklad
obãanskoprávní Ïalobou.
Podle m˘ch zku‰eností lze rozdûlit neká-
zeÀ ãlena klubu do tfií skupin:
1. platební nekázeÀ,
2. tzv. morální nekázeÀ,
3. chovatelská nekázeÀ, a jejich kombina-
ce. Sankce za ãlenskou nekázeÀ je moÏno
rozdûlit zhruba do tûchto kategorií:
● napomenutí (zvané v klubov˘ch 
stanovách téÏ „dÛtka“),
● vefiejné napomenutí (zvané v klubov˘ch
stanovách téÏ „vefiejná dÛtka“),
● napomenutí s v˘strahou (zvané 
v klubov˘ch stanovách téÏ 
„dÛtka s v˘strahou“),
● vylouãení z klubu.

Úmyslnû hovofiím o nekázni ãlena klubu,
nikoli o „kárn˘ch pfiestupcích“, jak jsou
tato jednání v fiadû klubov˘ch stanov defi-
nována. Ne kaÏdá ãlenská nekázeÀ by mûla
b˘t „kárn˘m pfiestupkem“ právû proto, Ïe
fiadu pfiípadÛ ãlenské nekáznû je moÏno fie-
‰it jin˘mi právními cestami (zpravidla ob-
ãanskoprávní Ïalobou).
Dal‰ím v˘chodiskem mého ãlánku je usta-
novení § 3 zák. 83/1990 Sb., o sdruÏování
obãanÛ. Podle tohoto ustanovení „práva
a povinnosti ãlena sdruÏení upravují sta-
novy sdruÏení“. Dovoluji si zdÛraznit: STA-
NOVY – a nic jiného. Stanovy urãují povin-
nosti ãlenÛ klubu i povinnosti funkcionáfiÛ
klubu. Pfii poru‰ení tûchto povinností pak
klub ukládá ãlenÛm sankce (v terminologii
vût‰iny stanov klubÛ zpravidla „kárná
opatfiení“). Nûkteré chovatelské kluby mají
své „kárné fiády“, podle kter˘ch jednání
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Stanovy fiady chovatelsk˘ch klubÛ umoÏÀují, aby klub uloÏil svému ãlenu kárné
opatfiení. Pokud chovatelské kluby mají v chovatelském fiádu jednoznaãnû
definovan˘ chovatelsk˘ zámûr (napfiíklad potlaãení urãit˘ch, pfiedem definovan˘ch
dûdiãn˘ch vad v chovu), napomáhají ustanovení o chovatelské kázni ãlena tomu,
aby chovatelsk˘ klub tento svÛj pfiedem definovan˘ chovatelsk˘ zámûr prosadil.

Kázeň v chovatelských klubech

U
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§
nov vÏdy. Zdaleka nejvût‰í chybou je odká-
zat ve stanovách klubu na „Kárn˘ fiád
âMKU“. âMKU totiÏ Ïádn˘ kárn˘ fiád
nemá. Zakládající Valná hromada âMKU,
která se konala dne 1. 4. 1995, sv˘m usne-
sením III.b. uloÏila pfiedsednictvu âMKU
zpracovaní kárného fiádu âMKU. Od té
doby se vûc pohnula kupfiedu toliko do té
míry, Ïe byl zpracován jak˘si nepouÏiteln˘
dokument. Zda tento dokument schválilo
pfiedsednictvo âMKU, není autorce ãlánku
známo, v kaÏdém pfiípadû v‰ak nebyl pfied-
loÏen ke schválení valné hromadû âMKU.
To proto, Ïe dokonce i âMKU je jasné, Ïe
zpracování kárného fiádu, kter˘ by systé-
movû fie‰il postihy jak chovatelsk˘ch klubÛ
(napfiíklad nevydávání krycích listÛ a zadr-
Ïování dÛleÏit˘ch dokumentÛ pro chov),
tak i chovatelÛ (napfiíklad prodej ‰tûÀat do
v˘kupu a produkci ‰tûÀat bez PP), by si
vyÏádalo zmûnu stanov âMKU, ke které
není v âMKU dostatek politické vÛle. Letos
jsme tedy oslavili desáté v˘roãí ãinnosti
âMKU bez existence této dÛleÏité systé-
mové normy. Posláním âMKU je pfiedev‰ím
podpora a propagace chovu psÛ s prÛka-
zem pÛvodu. S tím úzce souvisí i dodrÏo-
vání chovatelské káznû. Tím, Ïe systémová
norma pro fie‰ení chovatelské nekáznû ne-
byla âMKU pfiijata, bylo fie‰ení pfiípadÛ
chovatelské nekáznû ponecháno na chova-
telsk˘ch klubech, které jako zájmová sdru-
Ïení obãanÛ na rozdíl od âMKU nedispo-
nují kvalifikovan˘m personálem. To nûkdy
vede k tomu, Ïe kluby, vedeny dobrou my‰-
lenkou utuÏit chovatelskou kázeÀ, trestají
chovatele, ktefií se niãím neprovinili, nebo
naopak netrestají závaÏná provinûní cho-
vatelÛ nebo klubov˘ch funkcionáfiÛ. 

PLATEBNÍ NEKÁZE≈ âLENA
Stanovy chovatelsk˘ch klubÛ urãují v˘‰i
ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ a termín jejich splat-
nosti. V praxi se najdou ãlenové klubÛ, kte-
fií platí ãlenské pfiíspûvky opoÏdûnû, aÈ jiÏ
ze skuteãné, nebo pfiedstírané zapomnûtli-
vosti. Kluby jsou pak nuceny financovat
svoji ãinnost „ze dne na den“, coÏ je zajisté
pro ãinnost klubu neÏádoucí. Klasick˘m ob-
ãanskoprávním prostfiedkem pro vymáhání
dluhu je obãanskoprávní Ïaloba. Na druhé
stranû nelze po chovatelsk˘ch klubech
spravedlivû poÏadovat, aby si najímaly
právníka kvÛli kaÏdému neplatiãi, protoÏe
pak by jim na koncepãní fiízení chovu ne-
zbylo ãasu a penûz – a právû kvÛli KONCEP-
âNÍMU fiízení chovu jsou zde chovatelské
kluby pfiedev‰ím. Jako nejménû konfliktní
se mi jeví fie‰ení podle kterého:
● novû pfiijat˘ ãlen platí vy‰‰í ãlensk˘ pfiís-
pûvek neÏ ãlen, kter˘ jiÏ ãlenem klubu je
(zápisné),
● ãlen klubu, kter˘ zaplatil ãlensk˘ pfiís-

pûvek opoÏdûnû, zaplatí ãlensk˘ pfiíspûvek
ve stejné v˘‰i jako novû pfiijat˘ ãlen.
Toto fie‰ení je jak právnû pfiijatelné, tak
i vûcnû odÛvodnitelné tím, Ïe klub musí
plánovat napfiíklad poãet v˘tiskÛ klubové-
ho zpravodaje podle poãtu sv˘ch ãlenÛ.
Ukládání kárn˘ch opatfiení za opoÏdûné
platby ãlena podle mého názoru mÛÏe
právnû obstát, pouze pokud je tato moÏ-
nost v˘slovnû zakotvena ve stanovách klu-
bu a pokud je v‰em ãlenÛm klubu mûfieno
stejn˘m metrem bez ohledu na to, jaké dÛ-
vody ãlena klubu k poukázání platby vedly.
Psi jsou ale Ïiv˘mi organismy a nûkdy mÛ-
Ïou zpÛsobit poukázání opoÏdûné platby
velmi váÏné dÛvody, související napfiíklad
s péãí o zdraví feny a ‰tûÀat po císafiském
fiezu, coÏ mÛÏe uvrhnout chovatele do zou-
falé finanãní situace. Sankce kárného
opatfiení ãlenovi za pozdní zaplacení ãlen-
sk˘ch pfiíspûvkÛ by se podle mého názoru
nesluãovala v nûkter˘ch konkrétních pfií-
padech s posláním klubu - pfiednost má
vÏdy péãe o zdraví zvífiat.

TZV. MORÁLNÍ NEKÁZE≈
Podle nûkter˘ch klubov˘ch stanov je moÏ-
né potrestat kárnû ãlena klubu za „po‰ko-
zování dobré povûsti klubu nebo jeho
funkcionáfiÛ“, stanovy nûkter˘ch klubÛ ob-
sahují dosud takové anachronismy, jako Ïe
ãlen klubu „je povinen vystupovat vÏdy
tak, aby nebyla po‰kozována dobrá povûst
klubu“, „vzná‰et své pfiipomínky a dotazy
slu‰n˘m zpÛsobem“, nebo jiné podobné
formulace, ba dokonce se vyskytl i pfiípad,
kdy zku‰en˘ chovatel byl vylouãen z klubu
„za rozvraceãství“. 
KaÏd˘ chovatelsk˘ klub by mûl mít na pa-
mûti, Ïe nezadateln˘m právem ãlena je ze-
jména právo na vyjádfiení vlastního názoru
na chod klubu. Tyto názory ãlenové klubu
vyjadfiují rÛznû, podle své nátury a tempe-
ramentu, a míra, kdy je urãit˘ v˘raz vní-
mám jiÏ jako vulgarita, se u jednotliv˘ch
osob znaãnû li‰í.
Kárné opatfiení udûlené klubem za kritiku
klubu nebo jeho funkcionáfiÛ by podle ná-
zoru autorky z hlediska souladu se záko-
nem neobstálo. To proto, Ïe proti po‰ko-
zování dobré povûsti právnické i fyzické
osoby je moÏno bránit se obãanskoprávní
Ïalobou podle § 19 b/, odst. 2 a 3 obã.
zák. a § 11 obãanského zákoníku. Po‰ko-
zení své dobré povûsti musí pfied soudem
dokazovat ten, jenÏ se cítí po‰kozen.
Z hlediska zákona je naprosto absurdní,
aby ten, kdo byl „za po‰kozování dobré
povûsti klubu“ potrestán, dokazoval, Ïe
dobrou povûst klubu nepo‰kodil. K tomu
je‰tû nutno dodat, Ïe vyuÏití práva ne-
mÛÏe b˘t nikdy deliktem – napfiíklad po-
trestání ãlena klubu za to, Ïe podal proti

klubu Ïalobu, by v Ïádném pfiípadû pfied
soudem neobstálo.

CHOVATELSKÁ NEKÁZE≈
Chovatelskou nekázní je poru‰ení chova-
telského fiádu klubu. Chovatelsk˘ fiád klu-
bu musí b˘t schválen Ústfiední komisí pro
ochranu zvífiat (dále jen ÚKOZ) podle zák.
246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘-
rání. Do té doby, neÏ je chovatelsk˘ fiád
schválen ÚKOZem, nesmí b˘t na chov psÛ
v klubu aplikován. Velmi doporuãuji, aby
chovatelsk˘ fiád byl schvalován stejn˘m
procedurálním postupem jako stanovy
a byl klubem prohlá‰en za souãást stanov,
i kdyÏ pÛjde kvÛli pfiehlednosti o samo-
statn˘ dokument. To právû kvÛli naprosté
právní nezpochybnitelnosti závaznosti
chovatelského fiádu – jak v˘‰e fieãeno, po-
vinnosti mÛÏe ukládat zájmové sdruÏení
obãanÛ toliko sv˘mi stanovami a niãím ji-
n˘m. Poru‰ení chovatelské káznû se mÛÏe
dopustit jak chovatel, tak i klubov˘ funkci-
onáfi (napfiíklad poradce chovu tím, Ïe ne-
vystaví vãas a fiádnû krycí listy). 
Zde mám pro chovatele jedno doporuãení:
pokud skuteãnû poru‰íte chovatelsk˘ fiád
klubu, je lépe pfiiznat se k jeho poru‰ení,
jakmile to zjistíte, a sami sobû navrhnout
sankci. Pfiíklad: pokud se chovateli stane,
Ïe si ‰patnû spoãítá vûk psa, kterého pou-
Ïil ke krytí (u mal˘ch plemen 15 mûsícÛ,
u velk˘ch 18 mûsícÛ), doporuãuji sdûlit
tuto skuteãnost v˘boru klubu, navrhnout
si sankci (zpravidla napomenutí) a vzdát
se pfiedem práva na odvolání, protoÏe cho-
vatelsk˘ fiád byl skuteãnû poru‰en.
Chovatelské nekáznû se mohou dopustit 
2 okruhy pachatelÛ:
● kluboví funkcionáfii,
● chovatelé.
Pokud jde o chovatelskou nekázeÀ klubo-
v˘ch funkcionáfiÛ, mÛÏe spoãívat pfiede-
v‰ím v tom, Ïe kluboví funkcionáfii neplní
cíle klubu uvedené v jeho stanovách, tj.
podpora chovu psÛ s PP, tím, Ïe neplní své
povinnosti – zejména nevystavují krycí lis-
ty, nedostavují se ke kontrolám vrhÛ, nebo
si naopak vynucují provedení kontroly
vrhu v období, kdy mÛÏe dojít k ohroÏení
zdraví ãerstvû narozen˘ch ‰tûÀat.
Doporuãuji dodrÏovat nûkolik zásad:
● kárné opatfiení za chovatelskou nekázeÀ
se ukládá chovateli, nikoli psu nebo fenû.
Proto by neobstálo kárné opatfiení, kter˘m
se ukládá chovateli zákaz chovu na urãi-
t˘ch jedincích. Pokud chovatel vyproduku-
je na chovné fenû ‰tûÀata ãastûji neÏ jed-
nou do roka, aÈ jiÏ úmyslnû, nebo z nedba-
losti, je namístû uloÏit mu napomenutí, pfii
opakovaném nechtûném nakrytí v téÏe cho-
vatelské stanici pak dÛtku s v˘strahou, Ïe
chov bude chovateli po nûjakou dobu za-
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§
kázán. Opakovaná nechtûná nakrytí fen
v urãité chovatelské stanici svûdãí o nepo-
fiádku v takové chovatelské stanici. Pfii dal-
‰ím neÏádoucím opakování tohoto provi-
nûní v téÏe chovatelské stanici je pak zcela
namístû, aby byl chov psÛ s PP v takové
CHS na dobu alespoÀ po dobu jednoho
roku zakázán. Problém je v tom, Ïe chybí
systémov˘ pfiedpis âMKU, podle kterého
by taková váÏná provinûní chovatelÛ proti
ochranû chovn˘ch fen byla systémovû po-
stihována a centrálnû evidována. Pokud
chovatel, kter˘ soustavnû poru‰uje chova-
telskou kázeÀ tím, Ïe není schopen ochrá-
nit fenu pfied neÏádoucím zabfieznutím,
chová více plemen a k „neÏádoucímu“ za-
bfiezávání fen dochází u fen rÛzn˘ch ple-
men, mÛÏe b˘t takov˘ chovatel nepostiÏi-
teln ,̆ protoÏe kaÏdému z nûkolika chova-
telsk˘ch klubÛ, kde je ãlenem, namluví, Ïe
‰lo o ojedinûlou ne‰Èastnou událost.
● Krytí feny bez tzv. krycího listu. Pokud
chovatelsk˘ fiád klubu stanoví, Ïe pro plá-
nované krytí feny vystaví poradce chovu
krycí list, znamená to zcela jednoznaãnû
povinnost poradce chovu krycí list chova-
teli vystavit. I kdyÏ se reÏim chovatelsk˘ch
klubÛ fiídí zák. 83/1990 Sb., o sdruÏování
obãanÛ, klub vydává krycí listy za peníze,
které platí chovatel. Vystavení krycího lis-
tu má povahu sluÏby za úplatu, která je
chovateli podle chovatelského fiádu klubu
nûkdy i vnucována bez ohledu na to, zda
chovatel o tuto sluÏbu stojí nebo nikoli.
Chovatelsk˘ klub je zde v postavení dluÏ-
níka, kter˘ je povinen plnit (tj. vystavit
chovateli krycí list). Vût‰ina chovatelsk˘ch
fiádÛ urãuje termín, do kterého je klub po-
vinen krycí list vystavit. Není-li tomu tak,
platí § 563 obãanského zákoníka, podle
kterého není-li doba splnûní dohodnuta,
stanovena právním pfiedpisem nebo urãe-
na v rozhodnutí, je dluÏník (klub) povinen
splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o pl-
nûní vûfiitelem (chovatelem) poÏádán. Po-
kud klub krycí list nevystavil, aãkoli byl
o to chovatelem fiádnû poÏádán, odpovídá
klub za ‰kodu tím chovateli zpÛsobenou –
tj. napfiíklad za to, Ïe ‰tûÀatÛm nebudou
vydány prÛkazy pÛvodu, protoÏe se sice
narodila ze spojení dvou chovn˘ch jedincÛ
téhoÏ plemene, ktefií oba mají prÛkaz pÛ-
vodu FCI, av‰ak bez „krycího listu“ vysta-
veného klubem, dále pak za to, Ïe ‰tûÀata,
narozená z takového spojení byla jako
bezrodokmenová hÛfie udatelná na trhu,
tudíÏ je chovatel musel Ïivit déle, neÏ by
Ïivil ‰tûÀata s PP – atd. V‰e je pro chova-
tele právní bûh na dlouhou traÈ, kter˘ byl
zapoãat tím, Ïe klub nesplnil povinnost,
ke které se sv˘mi stanovami (chovatel-
sk˘m fiádem) zavázal – vãas a fiádnû vy-
stavovat krycí listy. Pokud by byl chovatel

potrestán zákazem dal‰ího chovu za to, Ïe
vyprodukoval ‰tûÀata bez PP, aã o vydání
krycího listu fiádnû poÏádal, bylo by práv-
ní fie‰ení tohoto problému bûhem na vel-
mi, velmi dlouhou traÈ a do fie‰ení by mûl
b˘t zapojen i antimonopolní úfiad. V praxi
nevystavování krycích listÛ a zanedbávání
dal‰ích povinností klubov˘ch funkcionáfiÛ
mÛÏe chovatelÛm zpÛsobit váÏné problé-
my, pfii chovu velk˘ch plemen mÛÏe vést
aÏ finanãní likvidaci chovatele. Takové jed-
nání chovatelsk˘ch klubÛ se naprosto ne-
srovnává s cílem chovatelsk˘ch klubÛ, vy-
jádfien˘m v jejich stanovách. Jediné mé
doporuãení je: navrhnout uloÏení kárné-
ho opatfiení tomu funkcionáfii, kter˘ cho-
vatelskou kázeÀ neplnûním sv˘ch povin-
ností poru‰il. V praxi, kdy jsou chovatelé
na poradcích chovu existenãnû závislí, si
autorka ov‰em jen stûÏí dokáÏe pfiedstavit
pfiípad, kdy chovatel navrhuje klubu, aby
uloÏil poradci chovu kárné opatfiení (mimo
rámec tohoto ãlánku: teì se autorce na-
skytla pfiíleÏitost, aby to vyzkou‰ela – po-
radce chovu nepfiijel bez fiádné omluvy na
kontrolu vrhu ‰tûÀat v chovatelské stanici
autorky. Autorka jiÏ navrhla v˘boru cho-
vatelského klubu, jehoÏ je ãlenkou, aby
uloÏil napomenutí tomuto poradci chovu,
kter˘ je shodou okolností zároveÀ pfiedse-
dou klubu. O v˘sledku pokusu bude autor-
ka ãtenáfie informovat, pokud tak laskavû
dovolí redakce tohoto ãasopisu).
ZpÛsob fie‰ení pfiípadÛ chovatelské nekáz-
nû by mûl b˘t vÏdy adekvátní závaÏnosti
poru‰ení chovatelského fiádu a mûl by vy-
cházet z toho, co je hlavním cílem ãinnos-
ti chovatelského klubu – a tím je vÏdy

podpora chovu psÛ s PP urãitého pleme-
ne. Jistû, chovatelsk˘ klub si mÛÏe uma-
nout, Ïe navrhne nevystavení prÛkazÛ pÛ-
vodu na ‰tûÀata, která se narodila ze spo-
jení dvou chovn˘ch jedincÛ téhoÏ plemene
a jejichÏ rodiãe jsou nezpochybÀováni,
v‰ak bez krycího listu vydaného poradcem
chovu. Je otázka, nakolik se takov˘ návrh
srovnává s cíli klubu, vyjádfien˘mi v jeho
stanovách, i s cíli âMKU, vyjádfien˘mi
v jeho stanovách.
Na západ od na‰ich hranic je kaÏd˘ chova-
tel hrd˘ na to, Ïe je ãlenem klubu. âech,
kter˘ pfiijede do zahraniãí na krytí, není
zprvu schopen pochopit, proã mu zahra-
niãní chovatel vykládá, Ïe je ãlenem urãi-
tého klubu, jak dlouho je ãlenem klubu
a proã není ãlenem klubu jiného – s ob-
dobnou hrdostí, jako ve starovûkém ¤ímû
fiíkali ¤ímané „civis romanus sum“ (jsem
fiímsk˘ obãan).
Klub, kter˘ je dbal˘ sv˘ch cílÛ, vyjádfien˘ch
ve stanovách, pfiistupuje k vylouãení ãlena
jako k poslednímu prostfiedku jak dosáh-
nout toho, aby cíle klubu, vyjádfiené ve sta-
novách, nebyly ohroÏeny. K vylouãení ãlena
by mûlo b˘t pfiistoupeno aÏ poté, co se-
lÏou v‰echny ostatní prostfiedky pozitivní
motivace, v zásadû tam, kde delikt je nato-
lik závaÏn ,̆ Ïe soud by sáhl k uloÏení tres-
tu zákazu ãinnosti. K vylouãení ãlena by
mûl klub pfiistupovat v tûchto pfiípadech:
● Opakovaná (tj. 3 vrhy bez ohledu na
plemeno) produkce ‰tûÀat bez prÛkazu pÛ-
vodu,
● Chov psÛ v nevyhovujících podmínkách,
pokud byla tato skuteãnost konstatována
orgány státní veterinární správy nebo or-
gány ochrany zvífiat,
● Spáchání pfiestupku nebo správního de-
liktu proti zákonu na ochranu zvífiat proti
t˘rání,
● Prodej ‰tûÀat obchodním organizacím.
Devalvace vyluãování ãlenÛ z klubu mÛÏe
svûdãit spí‰ o tom, Ïe dotyãn˘ klub není
schopen plnit své cíle, vyjádfiené ve stano-
vách, zvlá‰tû pokud by do‰lo k vylouãení
chovatele, kter˘ chová na zdrav˘ch jedin-
cích s v˘stavními úspûchy a odchovává
zdravá ‰tûÀata.
Jak jiÏ v˘‰e zmínûno, âMKU se ani po 10
letech od jejího zaloÏení nepodafiilo najít
systémové fie‰ení, které by pfiineslo chova-
telsk˘m klubÛm i chovatelÛm právní jisto-
tu, jeÏ by mûfiila v‰em chovatelsk˘m klu-
bÛm stejn˘m, vefiejnû znám˘m metrem,
a v‰em chovatelÛm také stejn˘m, vefiejnû
znám˘m metrem. Tento pfiíspûvek se snaÏil
b˘t metodick˘m právním návodem pro
chovatelské kluby jak v zájmu chovu psÛ
s PP postupovat za situace, kdy tato dÛle-
Ïitá systémová norma chybí.

JUDr. J. Kühnelová
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KaÏd˘ chovatelsk˘ klub by mûl mít na
pamûti, Ïe nezadateln˘m právem ãlena je
vyjádfiení vlastního názoru na chod klubu
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