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EVIDENČNÍ LISTY VRHŮ ŠTĚŇAT – požadované od 1.2.2021 

 
 
     1. února vstoupila v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mimo 
jiné je v ní zakotvena povinnost pro chovatele vést a po dobu 3 let skladovat 
Evidenční listy vrhů narozených po 1. 2. 2021.  
 
     Ministerstvo zemědělství vypracovalo závazný formulář, který je k dispozici na 
jejich webu a který si mohou zájemci stáhnout i z webu našeho klubu. Ve formuláři 
jsou rubriky pro identifikaci chovatele. Trochu se liší u těch, kdo mají na chov psů 
živnostenský list a u nás ostatních. Jsou tam i rubriky vztahující se ke štěňatům. Je 
tam i dotaz na sdružení či organizaci, v rámci které chováte -tam je možné napsat 
Landseer klub ČR nebo ČMKU.  
 
     Evidenční list vrhu je povinný pro organizované chovatele, pro chovatele, kteří 
mají na chov psů živnostenský list a na chovatele, kteří mají víc než 3 fenky starší 
jednoho roku.  
 
     Evidenční list se nikam neposílá, chovatel si jej zakládá pro případ kontroly.  
 
     Z novely Zákona na ochranu zvířat proti týrání také vyplývá, že nabyvatelé 
štěněte musí od chovatele obdržet o štěněti informace. Patří do nich výše uvedená 
identifikace chovatele + údaje o štěněti, např. datum vrhu, matka, číslo čipu, 
očkování, odčervení atd. Chovatel může nabyvateli štěněte dát kopii Evidenčního 
listu vrhu, může použít formulář Ministerstva zemědělství Převodní list štěněte (je 
opět na webu Mze i našeho klubu v sekci chov - formuláře). Převodní list štěněte 
nahrazuje i smlouva mezi chovatelem a nabyvatelem, musí tam ale být zákonem 
požadované informace. Vzor můžete hledat ve formuláři Převodního listu štěněte.  
 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně chovu se neváhejte prosím obrátit na 
poradkyni chovu. 
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