PŘÍLOHA K USNESENÍ Z XVI. VH ČMKU
Právní stanovisko k otázce živnostenského oprávnění při chovu psů
Mezi kynologickou veřejností je často diskutována otázka potřeby živnostenského
oprávnění (dříve živnostenského listu) při chovu psů i otázka, zda vydání takového
živnostenského oprávnění není v rozporu s vnitřními předpisy Českomoravské kynologické
unie, z.s. (ČMKU).
Otázku, kdy je k určité činnosti potřeba živnostenské oprávnění, řeší zákon č.
445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tento předpis stanoví, že
živnostenským podnikáním, živností je zejména soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Živnost pak může
provozovat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené tímto
zákonem.
Z uvedeného vyplývá, že zdaleka ne každý chovatel psů musí mít ke své chovatelské
činnosti živnostenské oprávnění. Tato povinnost dopadá je na takové chovatele, kteří naplňují
všechna výše zmíněná kritéria živnosti, tedy chov psů provozují soustavně, samostatně
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a při této činnosti dosahují zisku, byť právě
dosahování zisku nemusí být – a zpravidla také nebývá – prvotním účelem chovatelské
činnosti. Lze tedy uzavřít, že pokud konkrétní chovatel provozuje chovatelskou činnost
soustavně, prodává štěňata a z jejich prodeje mu vzniká alespoň nějaký zisk, měl by být
držitelem živnostenského oprávnění podle shora citovaného zákona.
V této souvislosti pak vzniká otázka, zda tím, že někteří chovatelé psů jsou držiteli
živnostenského oprávnění souvisejícího s jejich chovatelskou činností, nedochází
k porušování Stanov ČMKU, které v čl. 2., odst. 2.1. výslovně uvádějí: ČMKU a právnické
osoby v ní sdružené nesmějí provozovat hospodářskou činnost (podnikání nebo jiná
výdělečná činnost), popř. další činnosti, které nejsou v souladu s předpisy FCI.

Jednoduchá odpověď zní: Nedochází.
Stanovy ČMKU jsou v tomto bodu závazné pouze pro samotnou ČMKU a její členy,
přičemž členy ČMKU jsou pouze právnické osoby zabývající se výhradně kynologickou
činností na území ČR (čl. 1., odst. 1.2. Stanov ČMKU), tedy zpravidla jednotlivé chovatelské
kluby nebo jejich spolky. Žádný z chovatelů psů jako fyzická osoba členem ČMKU není, toto
ustanovení Stanov ČMKU se na něho nevztahuje a nemůže je proto ani žádným způsobem
porušit.
Jen na doplnění je nutno uvést, že závaznost Stanov ČMKU jen pro její členy není
absolutní. Např. v čl. 2., odst. 2.2. Stanov ČMKU je i fyzickým osobám vysloven zákaz
jakoukoliv formou realizovat či podporovat překupnictví psů.
Jiná situace by mohla nastat v případě, kdy nějaký chovatelský klub – spolek
sdružující jednotlivé chovatele psů by ve svých stanovách měl ustanovení o tom, že jeho
členové nesmějí provozovat žádnou hospodářskou činnost spojenou s chovem psů. V takovém
případě by se chovatel, který provozuje chov psů jako živnost, pravděpodobně dopouštěl
porušování stanov daného spolku a mohl by být ze spolku vyloučen.
K tomu však považujeme za vhodné uvést, že ačkoliv takové ustanovení ve stanovách
spolku by z právního hlediska bylo možné, neboť zákon spolkům dává celkem značnou
volnost v tom, jak si ve stanovách své vnitřní poměry upraví, nejednalo by se dle našeho
názoru o ustanovení rozumné či vhodné.
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