
STANOVISKO ÚKOZ K PŘÍPADU USMRCOVÁNÍ TZV. NADPOČETNÝCH 

ŠTĚŇAT A KOŤAT S PRŮKAZEM PŮVODU 
 

 

 Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a 

koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí Ústřední komise pro 

ochranu zvířat projednala a přijala na svém 107. zasedání dne 28.8.2007 následující stanovisko k 

případu usmrcování tzv. nadpočetných štěňat a koťat s průkazem původu.  

 

 Ústřední komise pro ochranu zvířat nesouhlasí s tím, aby v řádech ochrany zvířat při chovu 

nebo v jiných dokumentech chovatelských sdružení byla stanovena povinnost usmrcovat nebo utrácet 

štěňata nebo koťata nad určitý stanovený počet – tzv. nadpočetná štěňata nebo koťata. Ústřední komise 

pro ochranu zvířat nesouhlasí s usmrcováním tzv. nadpočetných štěňat a koťat.  

 Důvodem k usmrcování nebo utracení nadpočetných štěňat nebo koťat může být pouze některý 

z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, např. slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada. 

Počet štěňat by měl odpovídat zdravotní kondici feny a měl by být takový, aby nedošlo k poškození 

zdraví feny nebo štěňat. Počet koťat by měl odpovídat zdravotní kondici kočky a měl by být takový, 

aby nedošlo k poškození zdraví kočky nebo koťat. Dle našeho názoru nelze takový počet obecně určit, 

ale vždy je třeba přihlédnout ke konkrétnímu případu.  

 Obdobně je tato otázka upravena ve vyhlášce č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, 

veřejném vystoupení nebo svodu. Tato vyhláška stanoví v § 6 odst. 1 písm. e), že řád ochrany zvířat 

při chovu psů musí mimo jiné obsahovat ustanovení, že fena kojí pouze takový počet štěňat, který 

odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Toto ustanovení vyhlášky 

neumožňuje dle našeho názoru, aby byl v řádu ochrany zvířat při chovu stanoven konkrétní počet 

štěňat. 

 Dále uvádíme, že čl. 6 odst. 3 Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické 

unie stanoví: „V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která 

vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).“ Toto 

ustanovení je závazné pro všechna chovatelská sdružení, která jsou členem Českomoravské 

kynologické unie.  

 Obdobně stanoví § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, 

veřejném vystoupení nebo svodu, řád ochrany zvířat při chovu koček musí mimo jiné obsahovat 

ustanovení, že kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle 

posouzení veterinárním lékařem.  

 Z čl. 8 odst. 6 Řádu Českého svazu chovatelů na ochranu koček při chovu vyplývá, že 

maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období dvou kalendářních let bez ohledu na počet 

narozených koťat; kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá jejím fyziologickým 

možnostem; pokud je ve vrhu více koťat než má matka funkčních mléčných jednotek, posoudí 

veterinární lékař její zdravotní a kondiční možnosti a navrhne řešení.  

 

 Toto stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazné a Ústřední komise jej 

přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn provádět pouze soud. 

Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na tuto problematiku, a to podle 

právního stavu ke dni jeho zpracování. 
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