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Spor paní Boženy Majerové s ČMKU
Na přelomu let 1998 a 1999 zjistila skupina chovatelů sdružených
v Českomoravském klubu chovatelů Yorkshire terrierů, že v tomto klubu se
dějí nepravosti včetně nepravostí finančních. Svolali proto členskou schůzi,
na které staré vedení odvolali a zvolili nové. Staré vedení se nedalo a svolalo
jinou členskou schůzi, na kterou pozvalo jen předem vybrané členy, a na ní
se potvrdilo ve funkcích. Výsledkem těchto dvou členských schůzí bylo dvojí
zvolené vedení klubu. Českomoravská kynologická unie, ač není nadřízeným
orgánem klubu ani nemá žádné zákonné či smluvní právo do chodu klubu
zasahovat, se postavila za původní vedení klubu s nímž nadále vyřizovala
agendu průkazů původu; s novým vedením ČMKU odmítla byť i jen
komunikovat.
Jako trest za to, že se postavila do čela „vzbouřenců“, byla paní Božena
Majerová z klubu vyloučena a od této chvíle jí byly zamítány veškeré její
žádosti o vydání průkazů původu pro štěňata narozená v její do té doby
velmi úspěšné chovatelské stanici Mondeo Animals. Jako „bonus“ původní
vedení klubu obeslalo ještě zbylé dva kluby sdružující chovatele Yorkshire
terrierů, aby si pojistilo, že paní Boženu Majerovou za člena nevezme žádný
z nich. Tím jí fakticky znemožnilo dále provádět chovatelskou činnost.
Dne 10.8.1999 podala paní Božena Majerová žalobu vůči ČMKU, jíž se
domáhala uložení povinnosti ČMKU vydat průkazy původu pro štěňata z její
chovatelské stanice, z prvního vrhu narozeného po jejím vyloučení z klubu.
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 z 7.6.2005 (skutečně to tomuto
soudu trvalo šest let) bylo žalobě chovatelky vyhověno. Tento rozsudek byl
k odvolání ČMKU potvrzen rozsudkem Městského soudu v Praze
z 21.12.2005. Tím byl na světě pravomocný a vykonatelný rozsudek
ukládající ČMKU povinnost vydat paní Majerové pro štěňata z její
chovatelské stanice průkazy původu. ČMKU tento rozsudek původně
nerespektovala a teprve uložení pokuty v exekučním řízení jí přimělo splnit
tuto povinnost a předmětné průkazy původu vydat. Vše se tedy zdálo být na
dobré cestě ………
Bohužel Nejvyšší soud ČR k dovolání ČMKU oba rozsudky svým rozsudkem
z 27.3.2007 zrušil a věc vrátil znovu na začátek. Po osmi letech od podání
žaloby paní Majerová znovu čeká na první jednání soudu ve věci ….
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V důsledku této situace je paní Božena Majerové již přes osm let
znemožňováno chovat psy, resp. prodávat štěňata s průkazy původu.

V Praze dne 3.8.2007

Mgr. Petr Mikysek
advokát
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