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dostupná jiná znaãka, mÛÏe zpÛsobit ‰tû-
nûti nechutenství nebo prÛjem. Proto pfie-
dání krmné dávky pro ‰tûnû aspoÀ na 3
dny by mûl chovatel povaÏovat za nutnost,
nikoli za nadstandard (a opût poznamenat
do kupní smlouvy, Ïe spoleãnû se ‰tûnûtem
se pfiedává dávka krmení znaãky x na
x dní…) a pfiípadn˘ pfiechod na jinou znaã-
ku by mûl kupující realizovat postupnû, pfii-
dáváním nové znaãky do dosavadní znaãky.
Ne v‰echny vady ‰tûnûte mÛÏe chovatel
pfii dobré vÛli poznat, nûkterá vada, za kte-
rou chovatel odpovídá, se mÛÏe objevit do
6 t˘dnÛ po pfievzetí ‰tûnûte.
Kupující, kter˘ má pochybnosti o tom, zda
se tvrzení chovatele o zdraví ‰tûnûte za-
kládá na pravdû, by mûl se ‰tûnûtem nav-
‰tívit veterinárního lékafie. Ov‰em pozor:
ne vÏdy je veterináfi odborníkem na malá
zvífiata a pfiedev‰ím nemusí znát specifika
plemene. VáÏím si profese veterináfiÛ, jejíÏ
v˘kon je velmi stresující mj. i pro to, Ïe je-
jich pacienti neumûjí mluvit, a proto Ïe in-
formace, které veterináfi od zákazníka do-
stane, b˘vají nûkdy neúmyslnû zkreslené,
nûkdy dokonce nepravdivé. Co by veteri-
náfi mûl poznat, je zdravotní stav psa. Ve-
terináfi se také nesmí vyjadfiovat k niãemu
jinému, neÏ je zdravotní stav psa. Svá zji‰-
tûní veterináfi napí‰e na dokument zvan˘
veterinární potvrzení, osvûdãení nebo dob-
rozdání (dále jen osvûdãení). Podle § 5
Profesního fiádu Komory veterinárních lé-
kafiÛ (dále je KVL) musí b˘t pfii vystavová-
ní osvûdãení dodrÏeny tyto zásady:
■ veterináfi mÛÏe osvûdãit pouze skuteã-
nosti získané na základû vlastního zji‰tûní
nebo osvûdãení jiného veterinárního lékafie
na základû jeho osobních zji‰tûní. Fakta,
která nemohou b˘t takto osvûdãena, tj. fak-
ta známá pouze chovateli, dopravci apod.,
musí b˘t osvûdãena tûmito osobami.
■ veterinární lékafi, chovatel ani dal‰í oso-
by nemohou podpisem potvrdit fakta, kte-
rá nemohli osobnû ovûfiit, a takovéto po-
tvrzení nesmí b˘t od nich poÏadováno.
■ Veterinární lékafi nesmí vydat osvûdãení,
které by mohlo pfiivodit konflikt zájmÛ, na-
pfiíklad osvûdãení pro svoje zvífiata.
■ Veterinární osvûdãení musí b˘t napsáno
jednodu‰e a srozumitelnû, nesmí obsaho-
vat slova nebo vûty, které mohou b˘t vy-
kládány více zpÛsoby. Musí b˘t napsáno
na jednom listu papíru, nebo na více lis-
tech, které jsou zfietelnû ãástí celku a ne-
pouÏitelné izolovanû. Musí b˘t oznaãeno
jménem vydávajícího veterinárního lékafie,
kter˘ musí vést záznam, komu bylo osvûd-
ãení vydáno. Musí v nûm b˘t uvedeno in-
dividuální oznaãení zvífiete (u psÛ ãip nebo
tetovací ãíslo). 
■ Musí b˘t vydáno vÏdy jako originál. Fo-
tokopii osvûdãení je moÏno pouÏít pouze
pro informaãní úãely. Pokud je z jakéhoko-

a vady ‰tûnûte prodávající odpoví-
dá bez ohledu na to, zda na nû ku-
pujícího upozornil, nebo ne.

„Vady musí kupující uplatnit u prodávají-
cího bez zbyteãného odkladu po jejich
zji‰tûní. Práva z odpovûdnosti za vady se
mÛÏe kupující domáhat u soudu, jen jest-
liÏe vady vytkl nejpozdûji do ‰esti mûsícÛ,
jde-li o vady krmiv do tfií t˘dnÛ, a jde-li
o vady zvífiat do ‰esti t˘dnÛ od pfievzetí
vûci“ - § 599 obãanského zákoníku. Právo
na náhradu nákladÛ (rozumûjte – spoje-
n˘ch s reklamací – napfiíklad cestovné, ve-
terinární prohlídka) mÛÏe kupující uplat-
nit u soudu jen, jestliÏe tyto náklady ozná-
mil kupujícímu ve stejné lhÛtû, jaké je ur-
ãená pro reklamaci – (opût § 599 obãan-
ského zákoníku). K tomu, zda kupující
uplatnil vady ‰tûnûte ve lhÛtû ‰esti t˘dnÛ
od pfievzetí ‰tûnûte, pfiihlédne soud
z úfiední povinnosti. LhÛta ‰esti t˘dnÛ je
dodrÏena, pokud je reklamace v této lhÛtû
odeslána prodávajícímu.
Je lhÛta ‰est t˘dnÛ dostaãující? Jak pro
které vady. Pfiedev‰ím: prodávané ‰tûnû
musí b˘t zdravé. Nemocné ‰tûnû by ne-
mûlo pfiekroãit práh chovatelské stanice

smûrem ven. MÛÏe to b˘t riskantní i v ba-
nálních pfiípadech, jako je tfieba nepatrn˘
v˘tok z oãí poté, co ‰tûnû pfii‰lo do styku
s pylem nebo jin˘m alergenem. I tyto ba-
nality vyÏadují urãitou péãi. Pfievzetím ‰tû-
nûte zaãíná o ‰tûnû peãovat kupující, kte-
r˘ v tûchto vûcech nemusí b˘t zku‰en .̆
Z banální záleÏitosti se tak mÛÏe vyklubat
vlekl˘ a nákladn˘ zdravotní problém, ne-
pfiíjemn˘ pro ‰tûnû, pro chovatele i pro ku-
pujícího. Pokud jiÏ chovatel pfiistoupí na
riziko prodat ‰tûnû, které není ve stopro-
centní kondici, musí to do kupní smlouvy
1/ napsat 2/ napsat, 3/ napsat (napfiíklad
‰tûnû má za lev˘m uchem puch˘fiek po
kousnutí klí‰tûtem. Doporuãuji 3krát den-
nû mazat mastiãkou xy, pokud nenastane
do 3 dnÛ zlep‰ení, nav‰tívit veterináfie).
„V˘baviãka pro ‰tûnû“ – nadstandardní
laskavost, nebo nutnost? KaÏdé zmûnû
stravování se musí organismus pfiizpÛso-
bit. U kvalitních krmiv dnes v podstatû ne-
záleÏí na tom, jakou znaãkou chovatel kr-
mí, pokud je typ krmiva pfiizpÛsoben veli-
kostnímu rázu a vûku ‰tûnûte. I tak pfie-
chod na jinou znaãku, napfiíklad jen z toho
dÛvodu, Ïe v blízkosti kupujícího je lépe
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Reklamace vad štěněte
V pfiedchozích pfiíspûvcích jsem zmínila, 
Ïe je v zájmu prodávajícího, aby kupujícího
upozornil na vady ‰tûnûte jiÏ v kupní smlouvû.
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§
li dÛvodu zapotfiebí vystavení duplikátu
(napfiíklad pfii po‰kození pÛvodního
osvûdãení), musí b˘t tento duplikát zfie-
telnû oznaãen jako duplikát a autorizován
vydávajícím veterinárním lékafiem.
■ Musí b˘t podepsáno jinou neÏ ãernou
barvou, aby bylo moÏno rozeznat fotokopie.
■ Veterináfi nesmí mûnit text osvûdãení
‰krtáním nebo pfiepisováním. Pokud tak
z jakéhokoli dÛvodu uãiní, musí b˘t zmû-
na verifikována podpisem a pfiípadnû ra-
zítkem.
■ Osvûdãení musí b˘t orazítkováno razít-
kem veterináfie se zfieteln˘m registraãním
ãíslem KVL, pfiípadnû adresou veterináfie.
■ Musí na nûm b˘t uvedeno datum a mís-
to, kde bylo vydáno.
Veterináfii radûji léãí, neÏ úfiadují, o dob-
r˘ch veterináfiích to platí dvojnásob. Proto
majitel, kter˘ poÏaduje po veterinárním
lékafii vydání veterinárního osvûdãení, ne-
mÛÏe poãítat s hlasit˘mi projevy radosti
na stranû veterináfie. Ale kaÏdá profese má
své minus – chovatel napfiíklad musí ãistit
v˘bûh od exkrementÛ, i kdyÏ by se radûji
mazlil se psem v posteli. Vydání veteri-
nárního osvûdãení na poÏádání patfií k po-
vinnostem veterinárního lékafie.
Pokud kupující nebo veterináfi zjistí nûjaké
nesrovnalosti ve zdravotním stavu ‰tûnû-
te, mûl by kupující prokazateln˘m zpÛso-
bem (nejlépe mailem, protoÏe to je nej-
rychlej‰í) kontaktovat chovatele a své v˘-
hrady ke ‰tûnûti a pfiípadná zji‰tûní vete-
rinárního lékafie mu vûcnû oznámit (nejlé-
pe i poslat naskenované veterinární os-
vûdãení). Následnû v‰e zopakovat písem-
nou formou doporuãenû, aby se vyhnul
diskusím o odeslání a doruãení mailÛ.
Chovatel by mûl rychle a vûcnû reagovat.
Vãasná a vûcná komunikace majitele
s chovatelem mÛÏe zabránit i tragick˘m

pfiehmatÛm. ZaÏila jsem pfiípad majitele,
pfiesnûji: prvomajitele ‰tûnûte, kterému
veterináfi zjistil malou pupeãní k˘lu. ·tûnû
bylo jinak zdravotnû naprosto v pofiádku,
krom toho vynikajícího exteriéru a skvûlé-
ho pÛvodu, zkrátka nadûjn˘ budoucí ple-
meník. Veterináfi navrhl kastraci zvífiete
v dobû co nejkrat‰í (a v jeho ordinaci).
Nároky z vad ‰tûnûte
„Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni
vûc uÏívat dohodnut˘m zpÛsobem nebo
fiádnû, je nabyvatel oprávnûn domáhat se
zru‰ení smlouvy. Jinak se mÛÏe nabyvatel
domáhat buì pfiimûfiené slevy z ceny,
nebo opravy, nebo doplnûní toto, co chy-
bí.“(§ 507 obã. zák.).
Tato fieã zákona se jen velmi, velmi tûÏko
aplikuje na psy, protoÏe je otázkou, co vÛ-
bec ãiní psa neupotfiebiteln˘m jako psa.
Pokud chovatel deklaruje, Ïe ‰tûnû obdrÏí
prÛkaz pÛvodu, a toto tvrzení se ukáÏe b˘t
nepravdiv˘m, je to jednoznaãnû dÛvod ke
zru‰ení kupní smlouvy, protoÏe psa bez
PP nelze uÏívat jako psa s PP. Specifikum
je u plemene rotvajler: rotvajlefii s kupíro-
van˘m ocasem sice obdrÏí PP, ale nelze je
pozdûji uchovnit, protoÏe rotvajlefii s ku-
pírovan˘m ocasem nesmûjí b˘t posuzová-
ni ani na v˘stavách, ani na bonitacích.
âili: pes sice dostane prÛkaz pÛvodu, ale
ten je kupujícímu z hlediska jeho v˘stav-
ních a chovatelsk˘ch ambicí platn˘ tolik
co mrtvému zimník.
S ohledem na obrovsk˘ poãet uznan˘ch
plemen mÛÏe b˘t takov˘ch specifik víc. Pro
obû strany by mohla b˘t pfiijatelná tato for-
mulace: „Chovatel prohla‰uje, Ïe v dobû
pfievzetí nemá ‰tûnû vady, které standard
plemene uvádí jako vyluãující, pfiípadnû
pro které by bylo na v˘stavû vylouãeno
z posuzování.“ Toto povaÏuji za rozumné,
protoÏe promûna ‰tûnûte v kvalitního do-

spûlého psa je dlouhodob˘ proces, jemuÏ
chovatel pouze poloÏí základy a dovr‰í jej
majitel-kupující. Prodávající naprosto ne-
mÛÏe garantovat, Ïe se nûkterá z vyluãují-
cích vad na ‰tûnûti neobjeví pozdûji, a ani
to na nûm nelze spravedlivû poÏadovat.
Tímto ustanovením chovatel aspoÀ garan-
tuje, Ïe ‰tûnû nemá podkus, tfiíselnou k˘lu,
nestandardní zbarvení. Dále je potfiebné,
aby chovatel konstatoval pfiípadné drobné
vady, které vyluãujícími vadami nejsou, ale
‰tûnû je má (napfiíklad pupeãní k˘la). Var-
lata v dobû pfiedání ‰tûnûte nemusí b˘t je‰-
tû sestouplá, ale na to, Ïe obû varlata se-
stoupí, by mûl chovatel poskytnout pro-
dlouÏenou záruãní dobu s tím, Ïe pokud
obû varlata nesestoupí, mÛÏe kupující po-
Ïadovat buì vrácení kupní ceny, nebo sle-
vu. Pokud chovatel tuto garanci v kupní
smlouvû neposkytne, platí zákonná ‰esti-
t˘denní lhÛta pro reklamaci. Nûkteré vylu-
ãující vady se mohou na ‰tûnûti vyskytnout
pozdûji, protoÏe v˘voj ‰tûnûte ve psa je
proces – toto ov‰em chovatel nikdy garan-
tovat nemÛÏe, právû proto je bonitovan˘
pes draÏ‰í neÏ ‰tûnû.
Sleva z ceny ‰tûnûte musí b˘t pfiimûfiená
povaze vad. ZpÛsoby poskytnutí slevy b˘-
vají rÛzné. Nûkdy se chovatel s kupujícím
domluvím, Ïe kupující si ‰tûnû ponechá za
kupní cenu, kterou jiÏ zaplatil, a chovatel
poskytne kupujícímu z dal‰ího vrhu jiné
‰tûnû za sníÏenou cenu. Osobnû tento
zpÛsob povaÏuji za nev˘hodn˘ pro obû
strany kvÛli dal‰ím právním i faktick˘m
komplikacím, které mÛÏe pfiinést toto
„ãtvrcení je‰tû nenarozeného telete“, ale
je vûcí smluvních stran, jak své pomûry
uspofiádají. Hlavnû by to smluvní strany
mûly alespoÀ pfiesnû napsat a podepsat.
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