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Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
a povinnost hlášení fen 

 
 

Od 1.1.2020 je povinnost oznámit chov 3 a více fen starších 
12 měsíců chovaných v jedné domácnosti na KVS. 

Výjimka pro lovecky upotřebitelné feny již neplatí! 
 
 
Chovatel je povinen tuto skutečnost oznámit písemně nebo prostřednictvím informačního 

systému Státní veterinární správy „Krajské veterinární správě Státní veterinární správy“ 
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných fen starších 12 měsíců dosáhl 3 a více 
chovaných zvířat. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Na 
stejném místě a ve stejných lhůtách se hlásí i snížení počtu fen pod 3. 

Povinnost registrace chovu u živnostenského oprávnění není dotčena a platí i nadále. 
 
 
 

Zákonem 368/2019 ze dne 17. prosince 2019, se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 
§ 4 odstavec: 

(3)  Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně 
nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární 
správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen ˙krajská veterinární správa˙) nejpozději 
do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v 
oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. 

(4)  Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo prostřednictvím 
informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 
3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

(5)  Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, 
má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich. 

(6)  Oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na 
a) útulek pro zvířata, 
b) hotel nebo penzion pro zvířata, 
c) osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje zvláštní právní předpis 9), 
d) ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou policii nebo obecní policii 68), nebo 
e) chovatele vodicích nebo asistenčních psů podle zvláštních právních předpisů 69). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
68) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), 
ve znění pozdějších předpisů. 

69) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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