
KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov 

Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
Od 1.11.2021 platí nová vyhláška č. 384 / 2021 
definující povinnosti pro chovatele psů a koček 
 
Stávající chovatelé mají čas na přípravu! Požadavky na velikost prostor pro 

zvířata jsou pro ně povinné až od července příštího roku.  
 

Tato vyhláška upravuje podmínky při chovu za účelem rozmnožování psů nebo koček:  
• požadavky na věk zahájení a ukončení chovu  
• požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování 
• požadavky na provádění inseminace 

 
Z pohledu této vyhlášky je chovatelem psa prakticky každý,  

kdo jej rozmnožuje! 
 

 

Základní a velmi zjednodušené požadavky vyhlášky č. 384/2021sb 

 

Věk při vstupu do chovu: - Stačí dodržovat zápisní řád KCHJ ČR. (15 měsíců.) 

Věk ukončení chovu u fen: - Stejně jako v zápisním řádu KCHJ ČR. Pozor! Upřesněno je získání 

a platnost potvrzení veterinárního lékaře u fen starších 8 let. 

Velikost prostor pro rozmnožování psů:  

• Týká se chovných fen, březích nebo kojících fena, chovných psů nebo štěňat chovaných 
společně s matkou – (Vyhláška se netýká jedinců, kteří nejsou zapojeni do chovu.) 

• Výběh – venkovní prostor pro chov psa, který je ohraničen plotem, zdí... 

Výška v kohoutku Jeden pes Další pes 

< 25 cm 7 m2 + 4 m2 

25–35 cm 10 m2 + 6 m2 

36–45 cm 15 m2 + 8 m2 

Pokud psa pravidelně venčíte a dopřáváte mu pohyb venku – nemusí výběh být! 

 

• Kotec – vnitřní nebo venkovní prostor pro psa, který je určen k jeho trvalému pobytu a je 
nepřenosný 

Pes nebo fena nebo fena se štěňaty do 3 týdnů: 

Výška v kohoutku Jeden pes Další pes 

< 25 cm 2 m2 + 1 m2 

25–35 cm 2 m2 + 1,5 m2 

36–45 cm 2,5 m2 + 1,5 m2 
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Fena se štěňaty od 3 do 12 týdnů: 

Výška v kohoutku Fena + 3 š. Další štěně 

< 25 cm 2 m2 + 0,5 m2 

25–35 cm 3 m2 + 0,7 m2 

36–45 cm 4 m2 + 1 m2 

 

• Klec – vnitřní ohraničený prostor nebo vybavení pro chov psa, které jsou určeny k 
dočasnému pobytu psa nebo kočky. 

• Minimální velikost místa pro ležení psa v boudě: 

Délka Šířka Výška 

Délka psa od špičky čenicu 
po kořen ocasu * 1,2 

Výška psa v kohoutku * 1,2 Výška psa v kohoutku * 1,2 

 

Chovatel psa je povinen provádět nebo zajistit dohled nad psem nejméně dvakrát v průběhu 
každých 24 hodin. Na zvířata, která potřebují větší péči, musí chovatel psa dohlížet častěji. 
 

 

 
Upozorňuji, že pouze soud může vykládat zákon a že ten, kdo chce znát přesné 

znění by si měl vyhlášku ve Sbírce zákonů prostudovat! 
 
 

Např:  
 

• https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_lepsi-
podminky-pro-psy-a-kocky.html 

 
• https://www.sagit.cz/info/sb21384 

 
• https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

 
• https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-384 


