
Vážení přátelé, chovatelé a členové Basset klubu ČR, z. s. 

 

Poslední dobou se událo několik důležitých věcí, které mne přiměly k napsání těchto 

pár řádků a poskytnutí několika vzorů, které já využívám a které by vám měly usnadnit život a 

chovatelskou činnost. 

 

Předně je třeba připomenout, že dnem 1. února 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/ 2020 

Sb., což je již v podstatě 14. novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále 

jen „zákon“), která je podle důvodové zprávy namířena opět proti „množírnám“, ale ve svém 

důsledku dopadá znovu nejvíce na poctivé chovatele. Zápisní řád FCI, ČMKU a Basset klubu 

ČR po nás požaduje jak evidenci našich vrhů, tak i vedení seznamu nových nabyvatelů našich 

štěňátek, což osobně považuji za dostatečný nástroj případné kontroly, kterou jsem však za více 

jak dvacet let chovu nikdy neměl. Navíc já tyto záznamy vedu od počátku chovatelské stanice 

„Od Bouňovské studánky“ a ne pouze 3 roky, jak požaduje zákon. Myslím si, že tři roky vedení 

evidence je strašně málo a i pěti nebo sedmi letý pes se také může ztratit. Pokud nedošlo k jeho 

přeprodání nebo jiné změně majitele, já ve svých záznamech majitele, kterému jsem psa jako 

štěně před sedmi lety prodal, spolehlivě najdu. 

Takže od 1. února 2021 musí všichni naši chovatelé jako další náležitost nově vyplňovat 

„Evidenční list vrhu“. 

Evidenční list vrhu je závazným formulářem zveřejněným na webových stránkách MZe 

a je také uveden v příloze tohoto článku, musí obsahovat tyto údaje (viz § 7a, odst. 5 zákona) a 

nelze jej ničím jiným nahradit: 

a) identifikační údaje chovatele, 

b) místo jejich chovu, 

c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo 

tetování, 

d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 

7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a 

e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která 

byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.  

Mimo to, že zákon stanoví, jak přesně má evidenční list vrhu vypadat a co přesně musí 

obsahovat, stanoví pouze to, že je chovatel povinen uchovávat jej po 3 roky. Nikam evidenční 

list neposílá, nikomu jej nedává, prostě jej jen má. Může jeho kopii předat novému majiteli 

narozených štěňat při prodeji. V souvislosti s doklady zasílanými poradci chovu a na 

plemennou knihu se nic nemění a chovatel postupuje přesně podle našeho zápisního řádu. 

 Zákon nově stanoví v § 7a, odst. 6, písm. c), že minimální věk pro odběr štěňat od feny 

je 50 dnů. Ne, že by to bylo něco nového, vyplývá to jak z našeho zápisního řádu, tak ze 

Zápisního řádu ČMKU a základ této povinnosti byl stanoven stále platnou vyhláškou č. 21/2013 

Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, vydanou Ministerstvem zemědělství. Prosím 

všechny chovatele, dodržujte tento minimální věk, avšak pokud možno, neprotahujte zbytečně 

lhůtu pro předání štěňátek novému majiteli, aby úspěšně proběhla tzv. „fáze vtiskávání“ již u 

nového majitele. 



 Jakmile štěňata dovrší stáří minimálně 50 dnů prodává (nebo předává) je chovatel 

novým majitelům a podle § 7a, odst. 2 zákona musí chovatel: 

a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let, 

b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis 

následné péče o ně a 

 c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat 

s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k 

převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.  

 Tímto jiným dokumentem je myšlen například „převodní list“. Zde je třeba říci, že 

jakým způsobem má vypadat „převodní list“ je pouze doporučení, zveřejněné na webových 

stránkách MZe. Bohužel průkaz původu a očkovací průkaz (nově Pas pro zvířata v zájmovém 

chovu) tento doklad nenahrazují, neboť neobsahují informace stanovené v § 7a, odst. 5. Tedy 

na rozdíl od „Evidenčního listu vrhu“ lze „převodní list“ nahradit i jiným běžně užívaným 

dokumentem. Takovým dokumentem může být však například písemná kupní smlouva. 

Občanský zákoník písemnou smlouvu výslovně vyžaduje pouze u převodu (prodej, darování 

atd.) nemovitostí. Stalo se však dobrým zvykem, že písemná kupní smlouva se mezi 

prodávajícím a kupujícím sjednává i při prodeji věcí movitých nebo zvířat. Je důležité, aby 

kupní smlouva obsahovala všechny náležitosti stanovené v § 7a odst. 5 zákona, aby mohla 

zmíněný nepovinný formulář bezpečně nahradit. V příloze jsem pro vás připravil mnou 

užívanou kupní smlouvu, kterou používám od roku 2014, kdy nový občanský zákoník začal 

platit, pochopitelně modifikovanou o stávající ustanovení § 7a odst. 5 zákona. 

 Setkal jsem se s řadou kupních smluv a považuji za naprosto zbytečné uvádět v kupní 

smlouvě „porodní váhu štěněte“, jednak to již nikdy nikdo nedokáže a na základě zásady „papír 

snese všechno“ to ani nikdy nikdo nezkontroluje. Naopak doporučuji v kupní smlouvě uvádět 

váhu štěněte při odběru novým majitelem. Za prvé, je to lehce překontrolovatelné kdekoliv a 

na jakékoliv váze (u veterináře, doma na osobní váze atd.), za druhé, ukazuje to na určitou 

výživovou kondici prodávaného jedince a za třetí nový majitel má možnost kontrolovat, jak mu 

štěně doma po odstavu přibírá. 

 Za velmi důležité považuji také uvedení případných vad štěněte ve smlouvě, zejména 

vad vylučujících z chovu. V žádném případě se nebude jednat o drobné nedostatky, proto je 

potřebné vady náležitě popsat. Například, pokud má pes v době odběru pouze jedno sestouplé 

varle, je potřebné na to nového majitele upozornit a do smlouvy to pochopitelně napsat. Pokud 

psu varle nesestoupí, nelze jej v budoucnu vybrat do chovu (nehledě na budoucí možné 

zdravotní komplikace). A to, že bassetům sestupují varlata později jsou jen babské povídačky… 

Obdobně, nemá-li štěně v době prodeje nůžkový skus, jde o vadu v době předání a je nutné to 

do smlouvy napsat a nabyvatele na tuto skutečnost upozornit. Neříkám, že štěně, které má 

v době prodeje podkus, nemůže mít v budoucnu po přezubení bezvadný nůžkový skus a naopak, 

a to bývá spíše obvyklé, štěně, které prodáváte (nebo si necháváte) s nádherným nůžkovým 

skusem vám v šesti až osmi měsících přezubí a skočí vám tam kleště nebo podkus jako nic (a 

věřte, že tady vím o čem mluvím…). Obdobně je to se zálomky ocasu, což je defekt patrný již 

při narození štěňat a opět se jedná o hrubou vylučující vadu. Věřte mi, zálomek se fakt nikdy 

sám od sebe „nenarovná“ a takového psa prostě nelze uchovnit. Rozhodně ne v našem klubu, 

jelikož u nás se chovní jedinci vybírají do chovu pečlivě formou bonitace za přítomnosti 

jednoho rozhodčího a dvou členů výboru klubu, a taková hrubá vada prostě komisi nemůže 



uniknout. Bohužel např. v KCHH považují výběr do chovu formou bonitace za přežitek „doby 

dávno minulé“, ale to je na úplně jiný článek… 

 Další „věcí“, které musí chovatel novému majiteli poskytnout je „informace“ o 

dosavadním způsobu krmení (ta podle mého názoru může být ústní) a popis následné péče o 

štěně. Ten už by měl být z podstaty slova písemný a nový chovatel by měl být poučen, jak o 

krmení, tak o očkování a případně také o výchově a výcviku. Je to v podstatě souhrn informací, 

které chovatel během svého života nashromáždí a vhodnou formou doporučení je přenese na 

nového majitele štěňat. Já osobně třeba nejsem zastáncem „barfování“, ale nikomu to zakazovat 

nebudu. Moje doporučení je, krmit štěněcími granulemi do obsahu max 28 % proteinu, jako 

prevenci panostitidě, v případě, že se štěně bude pohybovat v prostorech s koňmi nebo 

hospodářskými zvířaty očkovat i tetanus ještě než začne štěně přezubovat a tak podobně…  

 Vážené kolegyně chovatelky, vážení kolegové chovatelé, měl bych pro vás v souvislosti 

s chovem a následným prodejem štěňat novým majitelům ještě několik svých doporučení, která 

vycházejí z naší téměř 30 leté kynologické praxe;  

- Pečlivě vybírejte zájemce o svá štěňata, a pokud budete mít podezření, že by se ke 

štěněti nechovali pěkně, štěně jim raději nedávejte, případně si ve smlouvě dojednejte 

právo zpětné koupě; není nic horšího, než když se k vám dostane po dvou letech vaše 

štěně zpět jako totální podvyživená troska…(a zase, vím o čem mluvím); 

- Ke každému zájemci se chovejte slušně, byť třeba půjde o absolutního laika, který si 

pořizuje prvního baseta, a jednejte s ním jako se sobě rovným. On sice nemá zkušenosti 

s chovem, ale může mít hodně načteno a může vás svými vědomostmi hodně zaskočit; 

- Poctivě nové majitele informujte o zdravotním stavu štěněte a jeho zjištěných vadách. 

Na zvíře se uplatní ustanovení o koupi podle § 2079 a následující, Nového občanského 

zákoníku, a to včetně ustanovení o vadách a odpovědnosti za ně. Vyhnete se mnoha 

nepříjemnostem v budoucnu, navíc zatajování vad je hrubě neetické. 

- Všem chovatelům vřele doporučuji novou knihu „Chov psů – příručka zodpovědného 

chovatele“, od Dr. Evžena KORCE a kolektivu autorů, vydanou v roce 2020. Jsou zde 

velmi srozumitelně popsány základy genetiky, které by měl znát i začínající chovatel a 

hlavně by se jimi měl řídit, ale i další otázky z oblasti chovu psů, jejich výchovy. Není 

sice zaměřena přímo na bassety jako kniha Ing. Černohubové nebo Evelyn Elizabeth 

Lanyonové, ale zapracovává moderní vědecké poznatky a v tom je  podle mého názoru 

velice cenná. 

Přeji všem mnoho zdaru při chovu všech plemen bassetů a věřím, že moje rady vám 

pomohou úspěšně zvládnou legislativní úskalí chovu. 

                                                                                            Mgr. Jaroslav Rataj 

                                                                                    Předseda Basset klubu ČR, z. s. 

 

  


