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Dopis z ČMMJ - žádost o upřesnění otázek ve věci lovecké upotřebitelnosti psů
Vážený pane předsedo,
k vaší žádosti o upřesnění otázek ve věci lovecké upotřebitelnosti sdělujeme:
Zkoušky psů z výkonu (dále jen „zkoušky“) organizované na základě pověření, které
vydalo Ministerstvo zemědělství, jsou určeny pro psy loveckých plemen uznaných
Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu (§ 44 odst. 1 zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o myslivosti“).
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen „ČMMJ“), která je jednou
z organizací pověřených pořádáním zkoušek, je povinna se při jejich organizování řídit všemi
platnými právními předpisy upravujícími danou problematiku (zejména zákon o myslivosti
a vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti)
a podmínkami stanovenými v daném pověření.
Zkoušky u všech subjektů pověřených organizací zkoušek z výkonu se skládají podle
Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, který je zkušebním řádem jediným
platným a vycházejícím z platné národní legislativy. Složením zkoušky pes prokazuje
způsobilost ke svému použití v honitbě (dle požadavků platných právních předpisů).
Není tedy možné uznat loveckou upotřebitelnost jedinci, který složil zkoušku v jiném
státě (i když je kvalifikace obdobná), neboť nemá zkoušku složenou podle zkušebního řádu
platného v České republice. Pro získání lovecké upotřebitelnosti, musí pes složit zkoušku
v ČR.
Pokud se jedná o plemeno FCI neuznané (byť import s již složenou zkouškou lovecké
upotřebitelnosti ze zahraničí), bude na něj nahlíženo, jako na jedince bez PP, který ani
zkoušku v ČR složit nemůže.
Co se týká vystavení Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu:
dle §17 vyhlášky č. 244/2002 Sb., je jasně dáno, že pořadatel zkoušek psů z výkonu vydává
potvrzení, jehož součástí je i výslovné uvedení výkonů (§ 14 odst. 1) z nichž pes zkoušku
složil. To platí i v případě, že v minulosti pes již složil identickou zkoušku nebo zkoušku

s identickou loveckou upotřebitelností s výjimkou případů, kdy vůdce/vlastník psa pořadateli
výslovně nesdělí, že dané potvrzení již nepotřebuje.
S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
v z. Mgr. Petr Dvořák
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