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Vyjádření k problematice reprodukce chovných psů podle vyhlášky o ochraně zvířat při 
veřejném vystoupení a při chovu 
 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat (dále 
jen „Ministerstvo zemědělství“) je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle 
tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje plnění úkolů 
na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo zemědělství 
následující vyjádření k problematice reprodukce chovných psů a chovných koček podle 
vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.  
 
 Dne 7.1.2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při 
veřejném vystoupení a při chovu (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška upravuje 
v ustanovení § 7 odst. 1 podmínky chovu psů, včetně omezení reprodukce chovných 
zvířat. Na základě dotazu, který se týkal aplikace tohoto ustanovení, bylo vydáno toto 
vyjádření.  
 

Termínem reprodukce je ve vyhlášce míněno krytí. Termínem reprodukce není míněn 
až den porodu.  
 

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky zní takto: „Sdružení právnických nebo 
fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo 
podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu 
psů dodržovat tyto podmínky:  
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u 

1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až 
do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až 
neomezeně u psů,  
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2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku 
až do dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně 
u psů,“. 

 
Byl vznesen dotaz, jak v praxi vysvětlovat termín „ukončený měsíc věku“. Tento 

termín je nutné vysvětlovat tak, že reprodukce chovných zvířat je možná až tehdy, kdy 
dokončí (prožijí) stanovený počet měsíců věku. V minulosti se objevily v praxi spory, zda je 
nutné, aby byl stanovený měsíc věku ukončen, nebo zda postačuje, aby započal. Z tohoto 
důvodu, aby byla právní úprava pro praxi jednoznačná a srozumitelná, bylo přistoupeno 
k nové jasnější a jednodušší formulaci právní úpravy.  
 

Pro názornost uvádíme následující příklad:  
Pes malého plemene se narodil 1. února 2008.  
1. března 2008 – pes ukončil první měsíc života 
1. dubna 2008 - pes ukončil druhý měsíc života 
1. května 2008 – pes ukončil třetí měsíc života 
1. června 2008 - pes ukončil čtvrtý měsíc života 
1. července 2008 – pes ukončil pátý měsíc života 
1. srpna 2008 - pes ukončil šestý měsíc života 
1. září 2008 – pes ukončil sedmý měsíc života 
1. října 2008 - pes ukončil osmý měsíc života 
1. listopadu 2008 – pes ukončil devátý měsíc života 
1. prosince 2008 - pes ukončil desátý měsíc života 
1. ledna 2009 – pes ukončil jedenáctý měsíc života 
1. února 2009 - pes ukončil dvanáctý měsíc života 
1. března 2009 – pes ukončil třináctý měsíc života 
1. dubna 2009 - pes ukončil čtrnáctý měsíc života 
 

Podle vyhlášky je reprodukce chovných zvířat přípustná u malých plemen do 50 cm 
kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku. Vyhláška stanoví „ode dne 
ukončeného 14. měsíce věku“, nikoliv „ode dne následujícího po ukončení 14. měsíce věku“. 
První krytí je tedy možné po uplynutí stanoveného počtu měsíců a dne, který se svým 
označením - číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Vzhledem 
k výše uvedenému může dojít k reprodukci poprvé 1. dubna 2009.  

 
Obdobně je nutno vysvětlovat termín „ukončený 8. rok věku“.  

Pro názornost uvádíme následující příklad:  
Pes se narodil 1. února 2008.  
1. února 2009 – pes ukončil první rok života 
1. února 2010 - pes ukončil druhý rok života 
1. února 2011 – pes ukončil třetí rok života 
1. února 2012 - pes ukončil čtvrtý rok života 
1. února 2013 – pes ukončil pátý rok života 
1. února 2014 - pes ukončil šestý rok života 
1. února 2015 – pes ukončil sedmý rok života 
1. února 2016 - pes ukončil osmý rok života 

 
Výše uvedené platí také pro počítání času v případě reprodukce chovných koček podle 

ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky.  
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Počítání času upravuje například § 40 odst. 1 písm. b) správního řádu, který stanoví, že 

lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením 
shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, 
končí lhůta posledním dnem měsíce. Shodně upravuje počítání času občanský zákoník v § 122 
odst. 2, který stanoví, že konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, 
který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta 
počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Při 
počítání lhůt doporučujeme vycházet z výše uvedených pravidel stanovených právními 
předpisy.  
 

Toto vyjádření Ministerstva zemědělství není právně závazné a Ministerstvo 
zemědělství jej vydalo s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn 
provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ministerstva zemědělství na tuto 
problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Machek v.r. 
ředitel odboru živočišných komodit 

 


