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Stručná informace k EVIDENČNÍMU LISTU VRHU ŠTĚŇAT PSA  
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 

• Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021, 

• ochrana psů a koček při jejich rozmnožování je upravena v § 7a zákona na ochranu 
zvířat, 

• za štěně je považováno jen štěně psa (ne např. vlka), 

• povinnost evidenčního listu se vztahuje na chovatele štěňat narozených po 
1. únoru 2021, 

• na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.oz.mze.cz jsou uveřejněny 
vzory formulářů: 

o evidenční list vrhu štěňat psa, 
o převodní list štěněte. 

 
Evidenční list vrhu štěňat psa 

• formulář je závazný, nelze jej upravovat ani měnit, 

• obsahuje údaje o všech štěňatech, která se narodila v jednom vrhu, 

• musí být chovatelem vyplněn VŽDY u každého vrhu štěňat, 

• jeho kopii poskytne chovatel novému chovateli převáděného štěněte v případě, že 
nepředá jiný dokument, kterým by tento nahradil (např. převodní list štěněte, kupní 
smlouvu), 

• předkládá se při kontrole orgánům krajské veterinární správy na vyžádání, 

• chovatel jej neposílá orgánům státní správy na vědomí, 

• chovatel narození štěňat orgánům státní správy neoznamuje. 
 
Převodní list štěněte 

• není závazný, jeho zpracování je dobrovolné, 

• obsahuje údaje o konkrétním převáděném štěněti obdobné jako evidenční list vrhu 
štěňat, 

• je určen pro nového chovatele štěněte jako náhrada za evidenční list vrhu štěňat 
psa, pokud chovatel nepředá kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa nebo kupní 
smlouvu, která obsahuje údaje jako evidenční list vrhu štěňat, 
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• mohou jej použít ti chovatelé, kteří nechtějí dávat novému chovateli celý evidenční list 
vrhu štěňat psa, nebo kteří preferují předání konkrétních informací ve vztahu 
k určitému štěněti. 

 
Kdo musí VŽDY vyhotovit evidenční list vrhu štěňat psa? 
 

• sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, 

• chovatelé, kteří jsou členy uvedených sdružení, 

• podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, 

• jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, 

• chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa. 
 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 
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