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trémními pfiípady, které bohuÏel existují,
kdy poradce chovu nevystaví krycí list,
nebo jej vystaví tak opoÏdûnû, Ïe zabfiez-
nutí feny po krytí na základû krycího listu
jiÏ nepfiipadá v úvahu.
âlenové klubÛ, kde dochází k podobn˘m
extrémÛm, by mûli pouÏít dále popsan˘
postup:
Chovatelské fiády klubÛ stanoví lhÛtu, kdy
má chovatel poÏádat o vystavení krycího
listu. Zpravidla to b˘vají dva mûsíce pfied
oãekávan˘m háráním feny. Tam, kde je
moÏno nadít se komplikací pfii vystavení
krycího listu, je vhodné, aby chovatel po-
Ïádal poradce chovu o vydání krycího listu
o dal‰í dva mûsíce dfiíve, tedy dva mûsíce
pfied termínem stanoven˘m klubem k po-
dání Ïádosti. Pak je totiÏ nadûje, Ïe bude
alespoÀ nûjak˘ ãasov˘ prostor pro to, aby

ro chovatelské kluby jsou poplatky,
které platí chovatelé za vystavení
krycích listÛ, vítan˘m zdrojem po-

mûrnû slu‰n˘ch pfiíjmÛ. Za administrativní
úkon, jehoÏ náklady jsou zvící desetikoru-
ny, zaplatí chovatel Kã 150 i více. Proto
kluby, kde ke krytí chovné feny chovn˘m
psem postaãí, tak jak je v civilizovaném
svûtû zvykem, potvrzení o nakrytí feny
podle Mezinárodního chovatelského fiádu,
jsou spí‰e v˘jimkou, které budiÏ ãest a slá-
va. Chovatelsk˘ch klubÛ, které jsou toho
názoru, Ïe je nutno vnucovat za úplatu
poradenskou ãinnost poradcÛ chovu i tûm
chovatelÛm, ktefií o ni vÛbec nestojí a ani
ji nepotfiebují, je vût‰ina. Proto vût‰ina
chovatelsk˘ch fiádÛ klubÛ obsahuje usta-
novení o tom, Ïe chovatel mÛÏe kr˘t pou-
ze na základû krycího listu, vystaveného

poradcem chovu. Ty kluby, které vystavují
chovatelÛm krycí listy vãas a fiádnû, jsou
alespoÀ funkãní v tom smyslu, Ïe umoÏ-
Àují chovatelÛm provozovat to, co si cho-
vatelé u âMKU fiádnû zaplatili, kdyÏ si kou-
pili chránûn˘ název chovatelské stanice,
tj. provozovat ãistokrevn˘ chov psÛ s prÛ-
kazem pÛvodu. 
Pokud nûkter˘ chovatelsk˘ klub nevysta-
vuje krycí listy vãas a fiádnû, nemá podle
mého názoru v âMKU místo jako ãlen. To-
téÏ platí o pfiípadech, kdy chovatelsk˘
klub, aniÏ má v chovatelském fiádu stano-
venou striktní selekci na urãité vady, která
je vefiejnû kontrolovatelná a závazná pro
v‰echny ãleny klubu, trvá na tom, Ïe cho-
vatel smí nakr˘t pouze psem, kterého po-
radce chovu doporuãí a Ïádn˘m jin˘m.
V dal‰ím textu se budu zab˘vat tûmi ex-
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§
V tomto pfiíspûvku budu vycházet z dosud platného Chovatelského fiádu âMKU
i z chovatelského fiádu, kter˘ âMKU pfiedloÏila Ústfiední komisi pro ochranu zvífiat ke
schválení dne 9. 12. 2004, protoÏe jiné texty nemám k dispozici. Pokud jde o vydávání
krycích listÛ, text chovatelského fiádu âMKU se nemûní: „pro plánované krytí feny
vystaví pfiíslu‰n˘ poradce chovu krycí listy (není-li klubem urãeno jinak)“.

PRAKTICKÉ NÁVODY – jak postupovat v případě,
že poradce chovu nevystaví chovateli krycí list
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§
âMKU, jejímÏ je chovatelsk˘ klub aÈ uÏ pfií-
mo, nebo zprostfiedkovanû ãlenem, zakro-
ãila ve prospûch chovatele. V Ïádosti není
nutné uvádût termín, kdy fena bude podle
názoru chovatele hárat. Termín, kdy je cho-
vatel povinen o vydání krycího listu poÏá-
dat, je zároveÀ termínem, dokdy je porad-
ce chovu povinen krycí list vydat. Vydání
krycího listu, tak jak je formulováno v CH¤
âMKU, je povinností poradce chovu, a tu-
díÏ povinností klubu. K Ïádosti je nutno
pfiipojit fotokopii sloÏenky o zaplacení po-
platku za vydání krycího listu (aby se klub
nevymlouval, Ïe chovatel nezaplatil), uloÏit
obojí do obálky, odeslat doporuãenû na ad-
resu, stanovenou chovatelsk˘m fiádem,
zpravidla na adresu poradce chovu. Na
obálku napsat „ÎOKL“ a totéÏ napsat na
podací lístek. Nejlépe je pouÏít obálku
s doruãenkou, i kdyÏ je to o nûco draÏ‰í.
Od Ïádosti i podacího lístku si chovatel
pofiídí fotokopie a obojí archivuje.
V pfiípadû, Ïe krycí list není doruãen cho-
vateli ve lhÛtû stanovené chovatelsk˘m fiá-
dem klubu, zb˘vá chovateli jediné:
Ihned, ale skuteãnû IHNED po uplynutí lhÛ-
ty, stanovené v klubov˘ch pfiedpisech pro
vydání krycího listu, dát podnût pfiedsed-
nictvu âMKU k tomu, aby pozastavila ãlen-
ství takového chovatelského klubu v âMKU
a pfiijala nápravné opatfiení. Chovatelské
kluby jsou sice samostatné právnické oso-
by, ale jsou ãleny âMKU, a tudíÏ musejí do-
drÏovat její stanovy a dal‰í pfiedpisy, jme-
novitû chovatelsk˘ fiád. Zde uvádím vzor
návrhu na pozastavení ãlenství chovatel-
ského klubu v âMKU: Doporuãenû – s do-
ruãenkou, âMKU – k rukám pfiedsednictva
Jankovcova 53, CZ - 170 00 Praha 7
Vûc: Návrh na pozastavení ãlenství Klubu
chovatelÛ plemene XY, ãlenské ãíslo …….
(ãlenské ãíslo klubu najde navrhovatel na
stránkách âMKU)
Návrh podává: Josef Novák, Krátká ul. 15,
Horní Buãina PSâ … (dále jen navrhovatel)

I.Navrhovatel je drÏitelem mezinárod-
nû chránûného názvu chovatelské
stanice Z gauãe, která je vedena

v evidenci chránûn˘ch názvÛ âMKU i FCI.
Navrhovatel je ãlenem Klubu chovatelÛ
plemene XY. DrÏení chránûného názvu cho-
vatelské stanice opravÀuje navrhovatele
k tomu, aby produkoval pod tímto názvem
chovatelské stanice psy s prÛkazem pÛvo-
du. PrÛkazy pÛvodu vystavuje âMKU bez
ohledu na to, zda jsou fyzicky vyhotovová-
ny pfiímo na âMKU, nebo na smluvním zá-
kladû na pracovi‰ti nûkterého jejího ãlena.
Podle chovatelského fiádu âMKU, ãl. V., 29
je pfiíslu‰n˘ poradce chovu povinen vysta-
vit pro plánované krytí feny krycí list.
DÛkazy: fotokopie pfiidûlení chránûného

názvu chovatelské stanice – pfiiloÏeno,
ãlenská legitimace (tam, kde klub nevydá-
vá ãlenské legitimace, jin˘ vhodn˘ dÛkaz
o ãlenství v klubu – zpravidla to bude do-
pis klubu o pfiidûlení ãlenského ãísla) – pfii-
loÏeno, Chovatelsk˘ fiád âMKU, Stanovy
âMKU, Chovatelsk˘ fiád FCI.

II.Dne ….. poÏádal navrhovatel po-
radce chovu chovatelského klu-
bu XY pana ……. o vystavení kry-

cího listu pro chovnou fenu Adélu z Gau-
ãe. Îádost byla poradci chovu doruãena
dne ……. Chovatelsk˘ fiád klubu XY urãuje,
Ïe chovatel musí poÏádat poradce chovu
o vystavení krycího listu v termínu nejmé-
nû ………….. pfied oãekávan˘m háráním
feny. LhÛta pro vystavení krycího listu
uplynula chovatelskému klubu XY marnû
dne …., protoÏe krycí list nebyl chovateli
v této lhÛtû doruãen, aã o krycí list navr-
hovatel fiádnû poÏádal a fiádnû za jeho vy-
stavení zaplatil.
Podle chovatelského fiádu âMKU, ãl. V., 29
je poradce chovu pfiíslu‰ného klubu povi-
nen vystavit pro plánované krytí feny krycí
list. Chovatelsk˘ fiád âMKU je ve smyslu
stanov âMKU závazn˘m dokumentem.
Podle ãl. 4.3 Stanov âMKU je ãlen âMKU
povinen uznávat závaznost usnesení a roz-
hodnutí orgánÛ âMKU. Chovatelsk˘ fiád
âMKU, kter˘ ukládá pfiíslu‰nému poradci
chovu povinnost vydat pro plánované kry-
tí feny, je rozhodnutím orgánu âMKU.
DÛkazy: PrÛkaz pÛvodu feny Adély z Gauãe
s vyznaãením její chovnosti – pfiiloÏen,
Îádost navrhovatele o vydání krycího listu
– pfiiloÏena,
Po‰tovní podací lístek – pfiiloÏen,
Chovatelsk˘ fiád klubu – pfiiloÏen,
Chovatelsk˘ fiád âMKU.

III.Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé,
Ïe Klub chovatelÛ plemene XY
svou povinnost ãlena âMKU

vystavit pro plánované krytí feny krycí list
neplní. Proto navrhovatel navrhuje, aby
pfiedsednictvo âMKU vydalo toto
Rozhodnutí: Pfiedsednictvo âMKU poza-
stavuje ãlenství chovatelskému klubu XY,
protoÏe tento chovatelsk˘ klub není scho-
pen plnit povinnosti ãlena âMKU, uloÏené
mu chovatelsk˘m fiádem âMKU, konkrétnû
není schopen vãas a fiádnû vystavit krycí
list pro plánovaní krytí feny.
ZároveÀ navrhovatel Ïádá âMKU o podnik-
nutí krokÛ k tomu, aby navrhovatel mohl
realizovat své právo odchovávat ‰tûÀata
s prÛkazem pÛvodu, které si u âMKU za-
koupením mezinárodnû chránûného názvu
chovatelské stanice pofiídil. Podle odhadu
navrhovatele bude fena pfiipravena ke kry-
tí cca ve dnech … Podpis navrhovatele

NùKOLIK POZNÁMEK ZÁVùREM:

1/ Je naprosto kontraproduktivní psát
na dozorãí radu âMKU. Dozorãí rada

nemá rozhodovací pravomoc vÛãi ãlenÛm
âMKU, má pouze právo doporuãit ãi nedo-
poruãit nûjaké opatfiení pfiedsednictvu
âMKU. Rozhodovací pravomoc vÛãi ãle-
nÛm âMKU má pouze její pfiedsednictvo
a valná hromada, nikdo jin .̆

2/ Pfiedsednictvo âMKU zasedá zpra-
vidla jedenkrát mûsíãnû. I kdyÏ je

na www stránkách âMKU v dobû vzniku
tohoto pfiíspûvku (2. 5. 2005) zápis z jed-
nání pfiedsednictva âMKU, které se ko-
nalo 17. 2. 2005, lze dÛvodnû pfiedpo-
kládat, Ïe pfiedsednictvo âMKU se jed-
nou mûsíãnû schází. To znamená, Ïe na-
vrhovatel by mûl zhruba do 6 t˘dnÛ od
podání podnûtu obdrÏet zprávu, jak bylo
s jeho návrhem naloÏeno.

3/ V této souvislosti je lhostejné, zda
chovatelsk˘ klub, kter˘ krycí listy

nevystavil, je pfiím˘m ãlenem âMKU,
nebo tzv. zprostfiedkovan˘m pfies nûjak˘
kynologick˘ svaz. Je vûcí âMKU, nikoli
chovatele, aby si s nastal˘m problémem,
tj. znemoÏÀováním chovu, poradila (viz
Svût psÛ 5/2005).

4/ Pokud pfiedsednictvo âMKU ne-
podnikne kroky k tomu, aby chova-

tel, kter˘ fiádnû poÏádal chovatelsk˘ klub
o vystavení krycího listu, mohl fenu na-
kr˘t, je potfiebné, aby chovatel, pokud
chce chovat, informoval o nastalé situa-
ci Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutû-
Ïe a dal mu podnût k zahájení správního
fiízení s âMKU, chovatelsk˘m klubem
a poradcem chovu. Vzor takového pod-
nûtu bude obsahem nûkterého z m˘ch
dal‰ích pfiíspûvkÛ.

5/Na závûr potû‰ující zpráva z VIII.
Valné hromady âMKU (cituji z pro-

jevu pfiedsedy âMKU MVDr. Ohlídala):
„Vznik nového klubu pro plemeno, které
jiÏ svÛj specializovan˘ klub má, není moÏ-
n .̆ O takov˘ pfiípad by ‰lo pouze tehdy,
kdyby bylo fiádnû doloÏeno, Ïe pÛvodní
klub neplní svou funkci, postupuje v roz-
poru s normativy âMKU, FCI apod.“ To
znamená, Ïe v klubech, kde jsou chovate-
lé omezováni ve svém právu chovat psy
s PP, kyne chovatelÛm nadûje, Ïe budou
moci zaloÏit klub nov˘ a tento klub bude
pfiijat za ãlena âMKU. Za stejn˘ch pfied-
pokladÛ povolí âMKU i vznik specializo-
vaného klubu pro plemeno, které je v sou-
ãasné dobû chováno v klubu, kde je cho-
váno více plemen. Základním pfiedpokla-
dem ov‰em je, Ïe se pfiedsednictvo âMKU
dozví kvalifikovan˘m zpÛsobem o tom, Ïe
klub poru‰uje práva chovatelÛ provozo-
vat chov psÛ s PP.

JUDr. Jana Kühnelová
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