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která není zvlá‰tû upravena. Pfiitom nejde
o spor ze vztahu mezi ãleny obãanského
sdruÏení, popfi. ãleny zájmového sdruÏení
právnick˘ch osob. Chybí tu tedy ustanovení
hmotného práva, z nûhoÏ by vypl˘valo
oprávnûní Ïalobkynû domáhat se pfiidûlení
tetovacích ãísel pro ‰tûÀata narozená v cho-
vatelské stanici Ïalobkynû, a není tu ani jiná
skuteãnost, která by zakládala právo Ïalob-
kynû a povinnost Ïalované.
Vzhledem k tomu, Ïe soud druhého stupnû
rozhodl diametrálnû odli‰nû neÏ soud prv-
ního stupnû, bylo moÏno proti tomuto roz-
sudku podat dovolání k Nejvy‰‰ímu soudu,
aniÏ by bylo nutno dokládat, Ïe jde o otázku
zásadního právního v˘znamu. Na základû

Îalobou proti âMKU se domáhala chovatel-
ka, drÏitelka chránûného názvu chovatelské
stanice M. A., vydání tetovacích ãísel pro
vrh ãistokrevn˘ch ‰tûÀat narozen˘ch v její
chovatelské stanici. Mezi sporn˘mi stranami
bylo nesporné, Ïe ‰tûÀata se narodila ze
dvou chovn˘ch jedincÛ téhoÏ plemene, kte-
fií oba mají ãtyfii generace pfiedkÛ téhoÏ ple-
mene, zapsan˘ch v plemenn˘ch knihách
FCI. Tetovací ãísla pro ‰tûÀata tohoto ple-
mene vydával (a dosud vydává) âesk˘ ky-
nologick˘ svaz. Soud prvního stupnû Ïalobû
vyhovûl a rozhodl, Ïe Ïalovaná strana je po-
vinna tetovací ãísla vydat. Proti rozsudku se
Ïalovaná strana odvolala. Odvolací soud Ïa-
lobu chovatelky na vydání prÛkazÛ pÛvodu

zamítl s odÛvodnûním, Ïe mezi Ïalobkyní
(chovatelkou) a Ïalovanou (âMKU) nejde
o obãanskoprávní vztah, a „mûlo-li by jít
o vztah majetkové povahy, k jeho vzniku by
mohlo dojít z právních úkonÛ, nebo z jin˘ch
skuteãností, s nimiÏ zákon vznik tûchto
vztahÛ spojuje. Podle názoru odvolacího
soudu v‰ak o Ïádn˘ takov˘ vztah mezi
úãastníky, tedy mezi Ïalobkyní (chovatel-
kou) na jedné stranû a Ïalovanou (âMKU)
nejde. Podle rozsudku odvolacího soudu ne-
do‰lo k uzavfiení takové smlouvy, která by
upravovala práva a povinnosti úãastníkÛ,
tedy napfiíklad smlouvy nepojmenované ve
smyslu § 51 obã. zák., kter˘ umoÏÀuje
úãastníkÛm, aby uzavfieli takovou smlouvu,
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§
1/ Vztah mezi chovatelem, kter˘ má fiádnû pfiidûlen chránûn˘ název chovatelské stanice, a mezi âMKU, která
jako jediná v âeské republice je oprávnûna vydávat prÛkazy pÛvodu FCI, je vztahem obãanskoprávním.
2/ Z tohoto vztahu má chovatel, kter˘ je drÏitelem chránûného názvu chovatelské stanice 
registrovaného prostfiednictvím âMKU u FCI, právo pfiímo se proti âMKU domáhat se vydání 
prÛkazÛ pÛvodu pro ‰tûÀata narozená v jeho chovatelské stanici, a to bez ohledu na to, kdo 
tetovací ãísla (a tedy i prÛkazy pÛvodu) vyhotovuje (v nesprávné terminologii âMKU „vydává“).

Chov psů ve světle rozsudku nejvyššího soudu
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§
dovolání, které podala Ïalobkynû, dospûl
Nejvy‰‰í soud k závûru, Ïe „pokud nelze
právní pfiedpis, kter˘ upravuje právo obãana
na vydání prÛkazÛ pÛvodu nalézt, je nutno
skutkov˘ stav podfiadit ustanovením inter-
ních pfiedpisÛ âMKU, tj. stanovám âMKU,
Chovatelskému a zápisnímu fiádu âMKU,
provádûcí smûrnici pro vydávání tetovacích
ãísel ãi Mezinárodnímu reglementu chovu
FCI. Tyto interní pfiedpisy obsahují právní
úpravu podmínek pro zápis odchovu do ple-
menné knihy a právo drÏitele chránûného
názvu je v tûchto pfiedpisech obsaÏeno“. 
Proto Nejvy‰‰í soud rozsudek odvolacího
soudu zru‰il rozsudkem ãj. 33 Odo 387/-
2002-64 a pfiípad vrátil odvolacímu soudu
k novému projednání.
Z v˘‰e uvedeného ale plyne v praxi nedofie-
‰ená otázka, jaká je vÛbec právní povaha
krycího listu, kdyÏ podle Chovatelského
fiádu âMKU „pro zam˘‰lené krytí feny vy-
staví pfiíslu‰n˘ poradce chovu chovateli kry-
cí listy (není-li klubem urãeno jinak)“. âMKU
pfiidûluje chránûné názvy chovatelsk˘ch sta-
nic (a registruje je na FCI) za podmínek, kte-
ré jsou pro v‰echny chovatele stejné.
Podle chovatelského fiádu FCI „pokud ple-
menná kniha té které zemû vyÏaduje urãité
formuláfie, ve kter˘ch je vrh zapisován, je
vûcí majitele feny si tyto formuláfie obstarat,
fiádnû vyplnit a pfiedloÏit majiteli krycího psa
k podpisu“. Toto opatfiení je velmi praktické,
protoÏe zlevÀuje proces vyhotovování prÛ-
kazÛ pÛvodu na poãítaãi a zjednodu‰uje
kontrolu údajÛ tam uveden˘ch. Takov˘m for-
muláfiem tzv. krycí listy ale nejsou, protoÏe
zápisní a chovatelsk˘ fiád âMKU vzor Ïádné-
ho formuláfie neobsahuje. Pokud je mi zná-
mo, ani stanovy chovatelsk˘ch klubÛ, ani
chovatelské fiády chovatelsk˘ch klubÛ neob-
sahují vzory takov˘ch formuláfiÛ. Dále – po-
dle Chovatelského fiádu FCI se uskuteãnûné
krytí dokazuje vystavením potvrzení o krytí,
které podepisuje majitel psa a majitel feny,
tedy nikoli tzv. krycím listem. Z pohledu cho-
vatelského fiádu âMKU je nejasné, zda a proã
by mûl poradce chovu v krycím listû chova-
teli nafiídit pouÏití zcela urãitého krycího psa. 
Napfied se k vûci vyjádfiím z opaãného kon-
ce: je-li poradce chovu povinen navrhnout
chovateli na jeho Ïádost krycího psa. Podle
mého názoru zcela jednoznaãnû ano, a to
bez zbyteãného odkladu poté, co o to cho-
vatel poÏádá (není-li ve stanovách klubu ur-
ãena jiná lhÛta). Je otázkou, nakolik by byl
poradce chovu odpovûdn˘ chovateli za ‰ko-
du vzniklou chovateli narozením defektních
‰tûÀat, pokud v dobû, kdy doporuãení ke
krytí vydal, vûdûl, Ïe pes trpí vadou, která je
pfiímo v chovatelském fiádu FCI uvedena
jako vyluãující (napfiíklad epilepsie, porucha
charakteru, PRA, DKK tûÏkého stupnû, mo-
norchismus zakryt˘ ‰ikovnou operací nûkde

ve vzdáleném zahraniãí). V pfiípadû, Ïe si
chovatelsk˘ klub nechává za tuto konzul-
taãní ãinnost platit (tzv. poplatky za vydání
krycího listu), mohla by b˘t taková Ïaloba
chovatele proti klubu úspû‰ná. Pro úspûch
ve sporu by ale chovatel musel dokázat, Ïe
konzultant – poradce chovu o této vadû
v dobû vydání doporuãení vûdûl, a toto by
bylo velmi obtíÏné dokázat.
V praxi âMKU (plemenná kniha ã. 1) vyÏa-
duje, aby byl podpis „pfiíslu‰ného“ poradce
chovu nejen na tzv. krycím listû, ale i na Ïá-
dance o tetovací ãísla u jiÏ narozeného vrhu.
Tím zcela zbyteãnû prodraÏuje agendu jak
chovatelÛm, tak i chovatelsk˘m klubÛm.
Zejména je pro právní jistotu chovatelÛ vel-
mi smutné, Ïe mají velmi malé moÏnosti
právní obrany pro pfiípad, Ïe by poradce
chovu krycí list nevystavil. Poradce chovu je
klubov˘m funkcionáfiem, právní reÏim vzta-
hÛ mezi klubem a jeho ãleny se fiídí zák.
83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ. Podle
tohoto zákona mÛÏe ãlen klubu pouze po-
Ïádat klub o urãení, zda je rozhodnutí klu-
bu v souladu se stanovami klubu nebo se
zákonem (nûco jiného je v˘‰e zmínûná pla-
cená konzultaãní ãinnost klubu pfii navrho-
vání plemeníkÛ, to je prostû placená kon-
zultaãní ãinnost bez ohledu na to, Ïe se na-
z˘vá ãinností zájmovou). Dále – právní
vztah, kter˘ opravÀuje chovatele k provo-
zování ãistokrevného chovu, je obãansko-
právním vztahem mezi chovatelem a âMKU,
nikoli mezi chovatelem a chovatelsk˘m klu-
bem, protoÏe chránûn˘ název chovatelské
stanice prodala chovateli âMKU, nikoli cho-
vatelsk˘ klub – viz v˘‰e uveden˘ rozsudek
Nejvy‰‰ího soudu. 
Jsou chovatelské kluby, kde vystavování tzv.
krycích listÛ (lépe: konzultaãní ãinnost pfii
navrhování plemeníkÛ) probíhá bezproblé-
movû, zpravidla tak, Ïe chovatel si sám na-
vrhne krycího psa. V pfiípadû, Ïe si chovatel
navrhne krycího psa zcela nevhodného, kte-
r˘ má stejné nedostatky jako fena, mûl by
poradce chovu vyznaãit dÛvod, proã spojení
povaÏuje za nevhodné. Jsou ale chovatelské
kluby, kde poradce chovu trvá na uskuteã-
nûní zcela urãitého spojení a nedává chova-
teli ‰anci, aby uskuteãnil spojení jiné, aãko-
liv jin˘ plemeník, vybran˘ chovatelem, vy-
hovuje v‰em kritériím, které si klub jako
chovatelsk˘ cíl pfii fiízení chovu stanovil. Nû-
které chovatelské kluby mají ve sv˘ch cho-
vatelsk˘ch fiádech dosud ustanovení, Ïe cho-
vatel musí kr˘t psem, kterého poradce cho-
vu do krycího listu vypsal. DÛvody existence
tûchto ustanovení v klubov˘ch chovatel-
sk˘ch fiádech jsou historické a sahají pfied
rok 1989. Pfied rokem 1989 smûli cestovat
do zahraniãí jen nûktefií obãané. Pfied rokem
1989 neexistovala rychlá moÏnost získání
informací a jejich v˘mûny pomocí Internetu.

Pofiízení videozáznamu ze vzdálené zahra-
niãní v˘stavy a jeho zaslání do tehdej‰í so-
cialistické âSSR témûfi hraniãilo s trestn˘m
ãinem. Chovná základna a moÏnosti chova-
telÛ v âR tomu odpovídaly a byly velmi
úzké. Pokud nemûly v té dobû vzniknout
chovy zaloÏené na úzké pfiíbuzenské pleme-
nitbû a s rizikem upevÀování nedostatkÛ,
ne jejich eliminace, bylo zapotfiebí nûkoho,
kdo by pfii pouÏití sv˘ch odborn˘ch znalos-
tí chov na malém plácku zvaném âeskoslo-
venská socialistická federativní republika fií-
dil – poradcÛ chovu s rozhodovací pravo-
mocí. UdrÏet pfiehled v tûch nemnoha chov-
n˘ch jedincích, ktefií byli v âSSR, bylo ve fy-
zick˘ch moÏnostech poradcÛ chovu. Dnes
je chovnou základnou cel˘ svût a záleÏí jen
na moÏnostech chovatele, kolik ãasu a fi-
nanãních prostfiedkÛ je schopen poloÏit na
oltáfi vzniku dal‰í psí generace. Role chova-
tele pfii v˘bûru vhodn˘ch jedincÛ a role po-
radce chovu jako konzultanta jsou o to zod-
povûdnûj‰í, Ïe u nûkter˘ch plemen se li‰í je-
jich vzhled v kontinentální Evropû a v USA
dosti podstatnû.
Podle Mezinárodní chovatelského fiádu FCI
„chovatel, kter˘ vybírá psa do chovu, je od-
povûdn˘ za urãení, zda je chovné zvífie pro
chov vhodné du‰evnû a tûlesnû“. Mûl-li by b˘t
za toto odpovûdn˘ nûkdo jin˘ neÏ chovatel,
ne‰lo by o stanovení pfiísnûj‰ích podmínek
oproti CH¤ FCI, ale o stanovení podmínek ji-
n˘ch, coÏ je podle CH¤ FCI nepfiípustné. Dnes
uÏ rozhodovací pravomoc poradcÛ chovu, po-
taÏmo chovatelského klubu, mÛÏe mít podle
mého názoru opodstatnûní pouze v pfiípa-
dech, kdy chovatel hodlá uskuteãnit spojení,
které by bylo zapsáno do registru, nikoli do
fiádné plemenné knihy (pfiikfiíÏení), a v pfiípa-
dech, kdy chovatel obãanskoprávní smlouvou
s klubem pfiistoupí na urãitá omezení (napfií-
klad zamûfiení klubu na pfiísnou eliminaci ur-
ãit˘ch vad a posléze úzká pfiíbuzenská pleme-
nitba jedincÛ podroben˘ch v nûkolika gene-
racích této selekci – tzv. v˘bûrov˘ chov).
V dobû, kdy provedení zkou‰ek rodiãovství je
pomûrnû snadno dostupnou záleÏitostí, je tvr-
zení, Ïe „kdyby poradce chovu nevystavoval
krycí listy, lidi by dûlali podvody“, zcela ne-
smyslné. Je samozfiejmé, Ïe pro (koncepãní)
fiízení chovu potfiebuje mít klub pfiehled o po-
ãtu odchovan˘ch jedincÛ plemene a jejich ro-
diãích. Toho se ale dá dosáhnout mnoha jin˘-
mi zpÛsoby, napfiíklad tím, Ïe plemenná kniha
bude posílat tetovací ãísla chovateli na zákla-
dû hlá‰ení vrhu, jehoÏ kopii bude dostávat
poradce chovu. Lze jen doufat, Ïe âMKU pod-
nikne kroky k tomu, aby chovatelé – drÏitelé
chránûn˘ch názvÛ chovatelsk˘ch stanic –
mohli své odpovûdnosti za v˘bûr chovn˘ch
jedincÛ dle Chovatelského fiádu FCI dostát
v plném rozsahu.
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