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Předmluva 

„Pes není zvíře, pes je přítel.“ 

— Axel Munthe, švédský lékař 1857–1949 

Zařazení chovu a držení psů do právního řádu je výsledkem novodobého trendu, který 

reaguje na vzrůstající potřebu upravení některých otázek týkajících se ochrany zvířat. 

Na samotnou právní ochranu zvířat začal být kladen důraz teprve nedávno. Důvodem 

jsou zejména nové vědecké poznatky o schopnostech zvířat cítit bolest, strach a utrpení 

a chování ze strany člověka, které v mnoha případech neodpovídá biologickým, 

fyzickým, ani psychickým potřebám zvířete, přičemž pouhý morální apel na změnu 

chování se ukázal být nedostatečným. Dalším podstatným momentem pro tvorbu a 

změnu souvisejících předpisů bylo přijetí zvířete jako živého tvora rekodifikací 

občanského zákoníku z roku 2012. 

Téma diplomové práce jsem si vybrala již na podzim roku 2016. V této době mediálním 

světem hýbaly otřesné případy nevyhovujících chovů psů, které jsou známy pod 

názvem „množírny“. Tyto případy se mě jako člověka, který je od útlého věku 

vychováván k jednání se zvířaty s respektem a láskou, a který je zvyklý mít po svém 

boku psa – přítele, hluboce dotkly. Bylo zřejmé, že právní úprava je v této oblasti dosti 

nevyhovující a nedostatečná. Původním mým návrhem bylo proto vypracování 

diplomové práce na téma „Množírny psů“, ve které bych se věnovala stávající 

nedostatečné úpravě a zároveň navrhla řešení lege de ferenda. Téma se však ukázalo být 

příliš úzkým, proto jsem se rozhodla diplomovou práci rozšířit o další oblasti, které se 

týkají chovu a držení psů. 

Ačkoliv je současná právní úprava ochrany zvířat na vysoké úrovni a mnoho předpisů 

upravuje i záležitosti týkající se přímo psů, při zpracovávání diplomové práce jsem se 

setkala s legislativními nedostatky. V diplomové práci na jednotlivé nedostatky právní 

úpravy vždy po uvedení do kontextu upozorňuji a navrhuji řešení lege de ferenda. 

Na závěr bych ráda poděkovala doc. JUDr. Vojtěchu Stejskalovi, Ph.D. za cenné rady 

při volbě individuálního tématu diplomové práce a dále za ochotu a odborné vedení. 

Dále velké poděkování patří mé mamince a babičce a mamince mého přítele, které mi 
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moc pomohly s hlídáním mé malé dcery Amálky, protože bez jejich pomoci bych 

neměla dostatek času ani na nastudování příslušné problematiky, ani na samotné psaní 

této diplomové práce.  
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Úvod 

Lidé již od nepaměti chovají a drží psy. Původně z divokého zvířete se stalo zvíře 

domestikované, které slouží a pomáhá lidem v mnoha oblastech. Pes si pro svou 

oddanou povahu získal přízeň lidí, kteří ho začali chovat i bez speciálního účelu, 

respektive jako pouhého společníka člověka. Ačkoliv pes pro mnoho lidí představoval 

přítele či rodinu, našli se i tací, kteří psa nerespektovali jako živého tvora a jejich kruté 

zacházení neznalo hranic. I to bylo vedle vědeckých poznatků příčinou vzrůstajícího 

zájmu o ochranu zvířat na přelomu 19. a 20. století, který trvá dodnes. Původní snahy o 

ochranu zvířat byly promítnuty v nezávazných dokumentech žádajících přiznání 

základních práv zvířatům. Ačkoliv tyto úmluvy místy působily až absurdně, později 

představovaly právní základ pro tvorbu závazných předpisů ochrany zvířat. 

V současnosti je právní ochrana zvířat, která úzce souvisí s chovem a držením psů, 

obsažena ve velkém množství právních předpisů mezinárodního i vnitrostátního práva. 

Některé předpisy se obecně věnují ochraně zvířat, jiné obsahují již konkrétní úpravu 

týkající se pouze některých druhů zvířat. V českém právním řádu je ochrana zvířat 

obecně, jakožto i chov a držení psů, primárně zakotvena v předpisech veřejného práva, 

ale částečnou úpravu nalezneme i v právu soukromém.  

S ohledem na skutečnost, že je ochrana zvířat poměrně novodobou záležitostí a ačkoliv 

se během posledních desetiletí její právní úprava neustále vyvíjí a zlepšuje, ochránci 

zvířat stále přichází s legislativními nedostatky, které lidem umožňují vykonávat 

nevhodné praktiky na zvířatech. Některé tyto nedostatky se týkají právě chovu a držení 

psů. Jelikož mi jsou psi blízcí a nesouhlasím s praktikami, kterých se lidé na psech 

dopouští, rozhodla jsem se příslušnou zákonnou úpravu blíže prozkoumat. Původní 

návrh na zpracování diplomové práce na téma „Množírny psů“ se však ukázal být 

obsahově příliš úzkým, proto jsem se rozhodla práci rozšířit o další témata týkající se 

psů. V průběhu zpracovávání diplomové práce jsem naopak zjistila, že upravené téma, 

ač se na první pohled nezdálo, je dosti široké. Oproti schválenému obsahu 

individuálního tématu diplomové práce proto došlo k menším změnám. V části týkající 

se právního postavení psů jsem přidala vedle kapitol „Pes v soukromém právu“ a „Pes 

ve veřejném právu“ kapitoly „Přiznání právní subjektivity zvířatům“, „Mezinárodní 

úprava“, „Činnost Rady Evropy“ a „Unijní úprava“ a to z toho důvodu, abych čtenáři 
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poskytla komplexní přehled právní úpravy ochrany psů. Pokládala jsem totiž za důležité 

čtenáře seznámit vedle současné právní úpravy i se základními historickými dokumenty 

a teoriemi, které jsou nedílnou součástí vývoje ochrany zvířat, která tvoří základ pro 

konkrétní ustanovení chovu a držení psů. V části druhé jsem původní nadpis „Nakládání 

se psy“ zaměnila za výstižnější název „Chov psů a související činnosti“. Z velké části 

jsem se v této části držela schválené osnovy, reagovala jsem však na úpravu 

v konkrétních předpisech a změnila například terminologii v oblasti přepravy. V této 

části se tedy zaměřuji na zájmový chov psů, jehož součástí je i problematika množíren 

psů. Další kapitolou, kterou tato část obsahuje je „Přeprava psů“, ve které se zaměřuji 

jak na úpravu vnitrostátní, tak mezinárodní přepravy. Kapitola „Volný pohyb psů“ se mi 

zdála bez uvedení čtenáře do kontextu obecně závazných vyhlášek a dalších povinností, 

které v souvislosti s chovem psů stanoví, neúplná. Z tohoto důvodu jsem přidala 

kapitolu „Poplatky ze psů“ a „Další povinnosti ukládané obecně závaznými 

vyhláškami“. Poslední kapitolou této části je kapitola věnující se problematice útulků 

pro opuštěné a toulavé psy. Kapitolu „Bojová plemena“ jsem vyřadila úplně z toho 

důvodu, že jsem pro ni nenalezla vhodné zařazení a dále z toho důvodu, že bojová 

plemena mi jsou ze všech plemen psů nejméně blízká. Naopak kapitolu „Policejní psi“ 

pod současným názvem „Služební psi“ jsem zařadila do nově vytvořené části „Zvláštní 

účely, k nimž jsou drženi psi“. Obsahem této části jsou další dvě nově vzniklé kapitoly 

„Lovečtí psi“ a „Psi se speciálním výcvikem“. Pro zařazení této části jsem se rozhodla 

v průběhu psaní diplomové práce. Za prvé jsem hledala vhodné zařazení pro kapitolu 

„Služební psi“, za druhé jsem se domnívala, že zařazení této kapitoly je příhodné 

s ohledem na název diplomové práce a konečně za třetí mě tato problematika oslovila. 

Část týkající se odpovědnosti jsem nevyřadila úplně, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Jedinou změnou, ke které došlo je zrušení této části, avšak za současného uvedení 

podkapitol obsahujících problematiku odpovědnosti do kapitoly „Pes v soukromém 

právu“ a „Pes ve veřejném právu“. K tomuto kroku jsem se rozhodla proto, že mi 

takové zařazení přišlo za současné struktury práce logičtější. 

Cílů diplomové práce jsem si stanovila hned několik. Prvním mým cílem je co 

nejkomplexnější zpracování právních předpisů, které se týkají psů, neboť mi v současné 

době není známá žádná publikace, která by se zaměřovala komplexně a pouze na právní 

úpravu psů v českém právním řádu.   
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Dalším cílem diplomové práce je uvedení čtenáře do kontextu postavení a právní 

ochrany zvířat, neboť ustanovení týkající se držení a chovu psů musí být v souladu se 

zásadami ochrany zvířat. Právní předpisy ochrany zvířat jak na mezinárodní, tak 

vnitrostátní úrovni práva pokládám za základní pilíře při tvorbě předpisů, které souvisí 

s chovem a držením psů, a proto se v první části diplomové práce blíže věnuji 

historickému kontextu vzniku ochrany zvířat a otázce přiznání právní subjektivity 

zvířatům, která souvisí s postavením zvířat. 

Posledním cílem, který jsem si při zpracovávání diplomové práce položila, je 

zhodnocení současné právní úpravy a navržení řešení zjištěných nedostatků lege de 

ferenda. Za tímto účelem je téměř do každé kapitoly zařazena podkapitola s názvem 

"Shrnutí“, ve které nejen shrnuji příslušnou problematiku, ale hodnotím i stav její právní 

úpravy a za předpokladu zjištění legislativních nedostatků navrhuji jejich možné řešení. 

Téma právní úpravy držení a chovu psů hodnotím jako vysoce aktuální s ohledem 

nejenom na skutečnost, že se v této oblasti právní úprava stále vyvíjí, ale i s ohledem na 

existenci mnoha aktivistických hnutí, která bojují za práva zvířat a upozorňují na 

související problematické otázky, mezi něž patří například problematika množíren psů. 

Činnost těchto hnutí hýbe mediálním světem a vytváří tak tlak na zákonodárce, kteří 

jsou nuceni rychleji reagovat na vzrůstající poptávku zakotvení ustanovení o ochraně 

zvířat v různých oblastech
1
 do českého právního řádu.    

                                                           
1
Mezi další aktuální kauzy ochrany zvířat se vedle problematiky množíren psů řadí například zákaz 

kožešinových farem, zákaz klecových chovů a zákaz cirkusů. 
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1 Právní postavení psů a jejich ochrana 

Právní úprava ochrany zvířat, tak jak ji známe dnes, je výsledkem legislativní činnosti 

teprve pár posledních desetiletích. Jedná se tedy o poměrně novou právní disciplínu, 

jejíž normy jsou obsaženy jak v občanském právu, tedy v soukromoprávní větvi, tak i 

ve větvi veřejnoprávní. Postavení a kategorizace zvířat se nadále v průběhu let vyvíjí a 

přizpůsobuje se výzkumům moderní doby, které se týkají zejména schopnosti zvířat cítit 

bolest a strach, komunikovat a vytvářet sociální vazby. Hlavním účelem zvyšování 

právní ochrany zvířat je zajistit zvířatům, která jsou v lidské péči, lepší životní 

podmínky. Vývoj ochrany a pojetí zvířat, ať už v soukromém či veřejném právu, 

zdaleka ještě není u konce.
2
 

1.1 Přiznání právní subjektivity zvířatům 

Mezi aktuálně diskutovaná témata patří především otázka, zda zvířeti přiznat, či 

nepřiznat práva obdobná základním lidským právům. S tím pak souvisí i přiznání právní 

subjektivity, respektive právní osobnosti
3
, zvířatům. Nad touto problematikou, zda zvíře 

může být subjektem a nositelem práva, se zamýšlí odborná veřejnost z vyspělých částí 

světa. Jedná se tedy nikoliv pouze o regionálně, ale o globálně diskutované téma. 

Názory na zodpovězení této otázky však nejsou jednotné.
4
 

V koncepcích právní subjektivity druhé poloviny dvacátého století byla zaznamenána 

vzrůstající tendence právní subjektivitu zvířatům přiznat.
5
 Právní subjektivitou se pak 

                                                           
2
 MÜLLEROVÁ, Hana. Kam směřuje právní ochrana zvířat? In: Sborník příspěvků z mezinárodní 

konference "Ochrana zvířat a welfare 2012". Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012, 

s.118. ISBN 978-80-7305-628-5. 

3
 Terminologie odpovídající občanskému zákoníku. 

4
Srov. STUNA, Stanislav a ŠVESTKA, Jiří. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy, č. 10, 2011, s. 372–373. či CAVALIERI, Paola. The Animal Question: why 

non human animals deserve human rights. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 978-

0195173659. 

5
 MÜLLEROVÁ, Hana, David ČERNÝ a Adam DOLEŽAL. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z 

pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. Právo - etika - společnost, s. 483. ISBN 

978-80-200-2601-9. 
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rozumí způsobilost mít subjektivní práva a právní povinnosti.
6
 Otázkou však stále 

zůstává, zda by se při tomto výkladu právní subjektivity mohlo zvíře stát jejím 

nositelem. Mohlo by zvíře samo jednat a následně za své jednání nést odpovědnost?  

Současné soukromoprávní úpravy vyspělých států, včetně České republiky, vyloučily 

postavení živých zvířat jako věcí. Mezi tyto státy řadíme například Německo, 

Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Rusko, aj. Některé evropské státy (Německo, 

Lucembursko a Švýcarsko) dokonce zařadily ochranu zvířat mezi ústavně chráněné 

hodnoty.
7
 Nicméně prozatím nebylo rozhodnuto, do které kategorie budou zvířata 

zařazena. Zvířata jsou tak nadále podřízena režimu vlastnického práva s výjimkou 

situací, kdy by takové zacházení odporovalo povaze zvířete jako živého tvora.
8
 

S ohledem na vývoj postavení zvířat lze očekávat, že se zvíře stane buď: 

(i) privilegovaným objektem práva 

V tomto případě by se zvíře vyvázalo ze statusu věcí, ale nadále by zůstalo 

objektem práva. Nově by však dosáhlo výsadního postavení.; 

(ii) subjektem práva 

To by znamenalo přiznání právní subjektivity. V takovém případě by bylo 

nutné zvolit zástupce, který by za zvíře jednal. Problém by však nastal u 

odpovědnosti. Zvířeti nelze uložit povinnost ani sankci za její porušení. 

Stejně tak je jen stěží představitelné, že by se odpovědnost za protiprávní 

jednání zvířete přičítala jeho zástupci. Nadto by právní subjektivita musela 

být omezená, neboť jak již bylo řečeno, zvířeti nelze ukládat primární, natož 

sekundární povinnosti.; 

(iii) poslední možností by bylo přijetí zcela nové právní kategorie pro zvířata, 

která by byla kompromisem mezi výše uvedenými dvěma možnostmi.
9
 

                                                           
6
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013, s. 110. ISBN 978-80-7380-454-1. 

7
 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít zvířata práva? Vývoj konceptu právní subjektivity a právní postavení 

zvířat. Právník 2012, č. 10, s. 1076. ISSN 0231-6625. 

8
 § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9
 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 138-

141. ISBN 978-80-200-2317-9. 
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1.2 Mezinárodní úprava 

Mezinárodní právní úprava ochrany zvířat a nakládání se zvířaty v lidské péči je 

obsažena v mezinárodních úmluvách, které však mají z velké části pouze regionální 

charakter a jejich kontrolovatelnost a vynutitelnost je příliš nízká. Celosvětová úmluva, 

která by byla právně závazná, dosud neexistuje. 

Veřejnost začala apelovat na přiznání základních práv zvířatům již na přelomu 19. a 20. 

století. Snahou však nebylo tato práva uzákonit, ale uznat je v rámci filosofie života. 

Z této myšlenky vycházel Henry Stephens Salt při tvorbě knihy nesoucí název Animals' 

Rights: considered in relation to social progress, ve které potřebu přiznání základních 

práv zvířatům odůvodňuje tak, že jestliže mají lidé práva, pak je mají mít i zvířata. Ta 

mají totiž obdobně jako lidé i jasnou individualitu.
10

 

První charta, International Animal's Charter, byla publikována až v roce 1953. Na ni 

navazovaly další charty, o které se zasloužila Světová federace spolků na ochranu 

zvířat. 

Přelomovou deklarací je Všeobecná deklarace práv zvířat, která vychází z Všeobecné 

deklarace zvířecích práv, jejímž autorem je Georges Heuse.
11

 Tato deklarace byla 

vyhlášenav roce 1978 v sídle UNESCO v Paříži jako výsledek činnosti nevládních 

organizací, kvůli čemuž není pramenem mezinárodního práva veřejného a není tak ani 

právně závazná. Svým morálním významem však přispěla k zakotvení některých 

ustanovení v právních předpisech mnoha států. Zároveň založila nové zásady týkající se 

postavení zvířat – zásadu dereifikace (jde o tzv. odvěcnění, kdy zvíře není nadále 

považováno za věc) a zásadu personifikace (zvířeti přísluší práva). Z jejího obsahu je 

zřejmé, že zde byla projevena snaha postavit zvíře na úroveň člověka. Deklarace byla 

přeformulována v roce 1989 Mezinárodní ligou práv zvířat, právní zásady však zůstaly 

                                                           
10

 Salt, Henry Stephens. Animals' Rights: considered in relation to social progress. Macmillan: New 

York. 1892. Reprinted 1980. 

11
 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013, s. 34. ISBN 978-80-7387-607-4.  
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nedotčeny. Ačkoliv ani jedna z deklarací není právně závazná, představují významný 

prvek pro tvorbu novodobé legislativy v oblasti ochrany zvířat.
12

 

1.3 Činnost Rady Evropy 

Rada Evropy je bezesporu nejvýznamnější mezinárodní organizací, která se zasluhuje o 

právní ochranu zvířat. Za svou existenci vytvořila celou řadu dohod, které také ovlivnily 

činnost legislativců unijního práva.  

Pokud se zaměřím pouze na úpravu týkající se psů, je na místě zmínit Evropskou 

dohodu o ochraně zvířat v zájmovém chovu z roku 1987. Dohoda vstoupila v platnost 1. 

května 1992, avšak pro Českou republiku až 24. března 1999
13

. Čl. 1 odst. 1 dohody 

obsahuje definici zvířete v zájmovém chovu, a to, že „Zvířetem v zájmových chovech se 

rozumí každé zvíře držené či určené k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro 

jeho potěšení a jako společník.“ Dohoda dále ve svém čl. 3 obsahuje hlavní zásady pro 

dobrý stav zvířat, a to, že „Nikdo nesmí zvířeti v zájmových chovech způsobit zbytečnou 

bolest, utrpení nebo úzkost.“ a „Nikdo nesmí zvíře v zájmových chovech opustit.“ 

V článcích následujících jsou stanoveny další podmínky držení, chovu, výcviku zvířat, 

obchodu, chovu a držení zvířat za obchodním účelem, podmínky pro útulky pro zvířata, 

publicitu, veřejná představení, výstavy a soutěže, chirurgické zákroky, utrácení zvířat aj. 

Smluvní strany si mohou sjednat přísnější pravidla, než ta, která vyplývají ze smlouvy, 

stejně tak mohou zahrnout i širší okruh zvířat, na která budou pravidla určená dohodou 

působit. Ačkoliv dohoda neobsahuje kontrolní, ani sankční ustanovení a samostatně 

tedy není vynutitelná, její implementace do předpisů práva EU činí její pravidla 

závaznými.
14

 

                                                           
12

 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 153-

155. ISBN 978-80-200-2317-9. 

13
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2000 Sb.m.s., o sjednání Evropské dohody o ochraně 

zvířat v zájmovém chovu. 

14
 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 159-

160. ISBN 978-80-200-2317-9. 
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Další související dohodou, která je zároveň nejstarší ze systému dohod Rady Evropy, je 

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě z roku 1968
15

. V platnost 

však vstoupila až o tři roky později roku 1971. Dodatek k dohodě z roku 1979 vstoupil 

v platnost až o deset let později v roce 1989, přičemž celý text dohody byl dále upraven 

v roce 2003 v Kišiněvě. Dohoda dopadá pouze na mezinárodní přepravu, nelze ji tedy 

aplikovat v rámci přepravy vnitrostátní. V čl. 1 odst. 1 pak nalezneme definici 

mezinárodní přepravy znějící jako „(...) přesun z jedné země do druhé, s výjimkou cest 

kratších než 50 km a přesunů mezi jednotlivými členskými státy Evropského 

společenství.“ Dohoda dále stanoví, že se vztahuje na mezinárodní přepravu všech 

zvířat – obratlovců s výjimkou těch případů, kdy má zvíře odpovědný doprovod a dále 

případů, kdy se jedná o přepravu zvířat chovaných v zájmovém chovu a jsou 

doprovázeny jejich majitelem. Výjimku z výjimky představuje přeprava takových zvířat 

s komerčním účelem. V dohodě je kromě hlavních zásad uvedených v čl. 4 také kladen 

důraz na zajištění pohody zvířat, včetně jejich zdraví během přepravy. Dohoda dále 

obsahuje ustanovení upravující podmínky týkající se celého procesu přepravy. 

1.4 Unijní úprava 

Unijní právo významně ovlivňuje vnitrostátní legislativu členských států Evropské unie, 

ačkoliv v oblasti ochrany zvířat nemá výlučnou pravomoc a sdílí ji tedy s členskými 

státy. Ochrana zvířat se do popředí zájmů dostala až v 70. letech dvacátého století. 

Vnitrostátní úprava jednotlivých států se však soustředila na ochranu zvířat již mnohem 

dříve. Například Německo, ale i Československo, disponovalo právní úpravou na 

ochranu zvířat proti týrání již od 40. let dvacátého století. Evropská unie se věnuje 

problematice ochrany zvířat jak v primárním právu, tak i v právu sekundárním. 

V primárním právu však nenalezneme speciální ustanovení týkající se právního 

postavení zvířat, ani ochrany zvířat v zájmovém chovu. Čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 

Evropské unii, který s problematikou souvisí, poskytuje totiž ochranu životnímu 

prostředí jako celku. Základem unijního práva v oblasti ochrany zvířat je proto Smlouva 

o fungování Evropské unie. Ochranu psů a dalších zvířat je nutné hledat v kapitole 

                                                           
15

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2000 Sb.m.s., o sjednání Evropské dohody o ochraně 

zvířat při mezinárodní přepravě. 
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Zemědělství a rybolov
16

, nikoliv v kapitole Životní prostředí, neboť tato kapitola se 

věnuje volně žijícím živočichům
17

. Část úpravy týkající se veterinární péče je dále 

obsažena v kapitole Veřejné zdraví
18

. Čl. 13 Smlouvy o fungování Evropské unie pak 

zakotvuje zohlednění požadavků Unie a členských států na dobré životní podmínky 

zvířat jako vnímajících bytostí. Ustanovení je uvedeno taxativním výčtem politik Unie, 

na které dopadá. Jedná se o provádění politik v oblastech zemědělství, rybolovu, 

dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru. V. Stejskal 

uvádí
19

, že vložením tohoto článku do Smlouvy o fungování Evropské unie se mění 

nahlížení na zvířata jako na pouhé zboží, neboť jsou charakterizována jako vnímající 

bytosti. Následně však dodává, že ochrana zvířat je oslabena chybějící politikou volného 

pohybu zboží v taxativním výčtu politik, na které článek dopadá. 

Z obsahu primárních předpisů Evropské unie tedy vyplývá, že dílčí ochrana životního 

prostředí je poskytována sekundárním právem, zejména pak směrnicemi a nařízeními, 

z nichž jsou některé bezprostředně závazné. Směrnice z této oblasti jsou transponovány 

především zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 

166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon). 

1.5 Pes v soukromém právu 

Soukromé právo narozdíl od práva veřejného neobsahuje ustanovení týkající se zvířat v 

různých právních předpisech. K roztříštěnosti právní úpravy tak nedochází, naopak lze 

hovořit o koncentraci příslušných ustanovení v jediném zákoně, jímž je zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Významnou funkcí soukromého práva je stanovení 

právního postavení zvířete. 

                                                           
16

 Čl. 38 – 44 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

17
 Čl. 191 – 193 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

18
 Čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

19
 STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat a zajištění jejich dobrých životních podmínek v evropském 

unijním právu. Právník. 2011, č. 6, s. 584. ISSN 0231-6625. 
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1.5.1 Právní status zvířete v občanském zákoníku 

Právní postavení zvířete v soukromém právu až do roku 2014 nespadalo do zvláštního 

režimu a živá zvířata tak nepožívala zvláštní ochrany, jak je tomu v právu veřejném.  

Převratná změna byla učiněna až současně s rekodifikací občanského zákoníku. Na 

rozdíl od zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník již není v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, živé zvíře tradičně považováno za věc. Vznikl tak nový právní status 

zvířete, který blíže upravuje ustanovení § 494 občanského zákoníku tak, že „Živé zvíře 

má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a 

ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to 

neodporuje jeho povaze.“ Zákonodárce zjevně vycházel z ustanovení § 285a ABGB: 

„Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für 

Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine 

abweichenden Regelungen bestehen.“
20

 a ustanovení § 90a BGB „Tiere sind keine 

Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen 

geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt 

ist.“
21

 Nutno podotknout, že zákonodárce sice nadřadil zvířata nad věci, ale neučinil 

z nich subjekty právních vztahů. Lze tak hovořit o nově vzniklé kategorii sui generis.  

Členění zvířat je v občanském zákoníku poněkud složité. Pro účely zařazení psa je 

důležité rozdělení na divoká zvířata, tedy nedomestikovaná, žijící bez pána a na 

svobodě, a na zvířata domácí, domestikovaná, která mají pána, s nímž žijí. Z těchto 

dvou kategorií je pro psa bezesporu vhodnější zařazení pod zvíře domácí. Obě dvě 

kategorie jsou dále podřazeny kategorii zvířat chovaných, která již svým obsahem 

odpovídá zvířatům v lidské péči podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zvířata 

chovaná se dále dělí na zvířata v zájmovém chovu, která jsou chovaná pro potěšení a 

jako společník a zvířata hospodářská, která jsou chovaná za účelem hospodářského 

                                                           
20

 „Zvířata nejsou věci; jsou chráněna zvláštními zákony. Platné předpisy pro zvířata jsou použitelné 

pouze v rozsahu, v němž neexistují odchylné předpisy.“ 

21
 „Zvířata nejsou věci. Jsou chráněna zvláštními zákony. Není-li stanoveno jinak, pravidla použitelná na 

věci se použijí obdobně.“ 
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prospěchu. Pes bude považován za zvíře v zájmovém chovu. Celé členění je však 

daleko komplikovanější.
22

 

Přestože na zvířata lze nadále aplikovat některá ustanovení o věcech a nadále mohou 

být předmětem závazkových vztahů, nová právní úprava klade důraz na skutečnost, že 

živé zvíře, ať už obratlovec či bezobratlý živočich, je nadáno smysly, dokáže cítit bolest 

a stres. Přísnější režim je stanoven pro zvířata domácí, přičemž důvodová zpráva
23

 

uvádí, že by bylo „(...) v rozporu s povahou zvířete jako živého tvora použít jako 

zástavu psa lpícího na svém pánovi s tím, že pes bude předán zástavnímu věřiteli jako 

osobě zvířeti cizí a vystaven stresu.“ 

Na tomto místě bych ještě ráda upřesnila, že dereifikace, tedy „odvěcnění“ zvířat, byla 

provedena pouze v souvislosti se živými zvířaty. Usmrcením živého zvířete se zvíře 

stává věcí v právním smyslu.  

1.5.2 Speciální úprava věcných práv ve vztahu ke psu 

Občanský zákoník upravuje definici opuštěného domácího zvířete z hlediska věcného 

práva v ustanovení § 1048, kdy se „Domácí zvíře (...) považuje za opuštěné, pokud je z 

okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat. To platí i o zvířeti v 

zájmovém chovu.“ Pokud je tedy zřejmý úmysl majitele se psa zbavit, nebo jej vyhnat, 

použije se výše citované ustanovení. V případě zaběhnutí se psa se ale uplatní 

ustanovení o ztracené věci. Důvodová zpráva
24

 stanoví, že domácími zvířaty se rozumí 

taková zvířata, která se přidržují člověka a na svobodě se ve volné přírodě zpravidla 

nevyskytují. Co se týče definice zvířete v zájmovém chovu, nalezneme ji v čl. 1 odst. 1 

evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, který stanoví, že „Zvířetem v 

zájmových chovech se rozumí každé zvíře držené či určené k držení člověkem, zejména v 

jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník.“ Tato formulace byla adaptována 

do ustanovení § 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

                                                           
22

 Příloha č. 1. 

23
 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 

24
 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
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Rozdílný režim pro věci a zvířata stanoví občanský zákoník i v oblasti nálezu. Cílem 

úpravy je návrat ztraceného zvířete majiteli, přičemž občanský zákoník zároveň přihlíží 

k potřebám zvířat jako živých tvorů a zákonodárce vyvinul snahu eliminovat dobu, po 

kterou se ztracené zvíře nachází v zařízení, které neumožňuje jeho plnohodnotný 

život.
25

 

Nález zvířete, které mělo vlastníka, je upraven ustanovením § 1056 občanského 

zákoníku, které se vztahuje na zvíře domácí, domestikované.
26

 Pokud je u nalezeného 

zvířete zjevné, že mělo vlastníka, nálezce je povinen nalezení oznámit obci bez 

zbytečného odkladu, pokud nelze poznat, komu má být zvíře vráceno. Ve 

druhém odstavci příslušného ustanovení je dále stanovena povinnost osobě, která 

nalezené zvíře opatruje. Taková osoba má o zvíře pečovat s péčí řádného hospodáře, 

dokud se ho neujme vlastník.  

Občanský zákoník však obsahuje další speciální ustanovení pro nález zvířete zjevně 

určeného k zájmovému chovu. V případě nálezu psa by se s ohledem na jeho zařazení 

uplatnilo ustanovení § 1059 občanského zákoníku, které stanoví, že pokud se 

k takovému zvířeti nikdo nepřihlásí do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude 

k němu nálezce vlastnické právo. Zde je nálezci dána možnost zprostit se nabytí 

vlastnického práva prohlášením před obcí, která nalezené zvíře svěří osobě, která 

provozuje útulek pro zvířata. Tato osoba se zvířetem může volně nakládat po uplynutí 

čtyřměsíční lhůty, během které se majitel může o zvíře přihlásit.  

Toto speciální ustanovení bylo do občanského zákoníku dle důvodové zprávy
27

 

zakomponováno z toho důvodu, že zvíře, které je zjevně určeno k zájmovému chovu 

představuje společníka v domácnosti a není tak chováno za účelem majetkového, či 

výdělečného prospěchu. Na rozdíl od hospodářských zvířat pak představuje pro nálezce 

spíše náklady než užitky a proto je vhodné upravit tříletou lhůtu podle situace na dva až 

                                                           
25

 BEZOUŠKA, Petr a PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 

Olomouc: ANAG, 2013. Právo (ANAG), s. 78. ISBN 978-80-7263-819-2. 

26 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III, Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 276.ISBN 978-80-7400-499. 

27
 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
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čtyři měsíce. V potaz je třeba brát i charakter zvířat, přičemž zvířata zjevně určená 

k zájmovému chovu více lpí na vlastníkovi a zvíře tak při odloučení strádá.
28

 

V praxi však toto ustanovení činí problémy. Nejasný je případ, kdy nálezce zjistí 

vlastníka a podle § 1053 odst. 2 občanského zákoníku mu nález oznámí a vyzve ho k 

vyzvednutí psa z útulku. Ten na výzvy buď reaguje, ale psa si ani po dohodě 

nevyzvedne, nebo na výzvy nereaguje vůbec. Je za těchto okolností možné psa 

považovat za věc opuštěnou a chovat se v souladu se lhůtami uvedenými v § 1059 

občanského zákoníku? Podle R. Havelkové a B. Hudkové
29

 je třeba rozlišovat oba 

případy. Reaguje-li vlastník na výzvy kladně, nelze zasahovat do jeho ústavně 

zaručeného vlastnického práva, ani v případě, že si psa nevyzvedl. Vlastník je však 

zatížen hrazením nákladů, které vznikly v souvislosti s péčí o psa. K jinému závěru 

dospěly autorky článku v případě, že je vlastník znám, ale na opakované výzvy 

nereaguje vůbec. Za této situace je možné postupovat podle lhůt určených v § 1059 

občanského zákoníku a se psem po uplynutí čtyř měsíců volně nakládat, respektive ho 

nabídnout k adopci novému majiteli. 

Občanský zákoník dále v § 1073 zakotvuje úpravu týkající se plodů, které vydává zvíře. 

Takové plody patří vlastníkovi zvířete. Plodem je pak podle § 491 občanského zákoníku 

„(...) to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím 

obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez 

něho.“ V případě psů budou plodem nejspíš jen štěňata, neboť si nejsem vědoma jiných 

plodů, které by pes mohl poskytovat ze své přirozené povahy jako je tomu např. u ovce, 

která kromě mláďat poskytuje vlnu či mléko.  

1.5.3 Odpovědnosta pes 

S účinností občanského zákoníku z roku 2012 začala být účinná i speciální úprava 

odpovědnosti, která zakotvuje zvláštní skutkovou podstatu odpovědnosti za škodu 

                                                           
28

 HAVELKOVÁ, Renáta a HUDKOVÁ, Barbora. Praktické problémy v oblasti nálezů zvířat. Právní 

rozhledy. 2018, č. 10, s. 368. 

29
 Tamtéž, s. 368-370. 
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způsobenou zvířetem. V období před rekodifikací občanského zákoníku se aplikovala 

pouze obecná ustanovení o odpovědnosti za škodu.
30

 

Škoda způsobená zvířetem a její náhrada je upravena v ustanovení § 2933 občanského 

zákoníku. K náhradě škody, kterou způsobilo zvíře, je vždy povinen jeho vlastník, ať už 

dohled nad zvířetem vykonával právě on, nebo jiná osoba, které bylo zvíře svěřeno, či 

se zvíře zatoulalo nebo uprchlo. Jelikož zákonodárce nedává vlastníkovi zvířete žádnou 

možnost liberace a vlastník se tak nemůže jakkoliv odpovědnosti zprostit, jedná se o 

absolutní objektivní odpovědnost. V případě, kdy bylo zvíře svěřeno jiné osobě či jej 

chová nebo jinak používá, odpovídá tato osoba s vlastníkem solidárně. 

Smyslem a účelem ustanovení je ochrana ostatních před nepředvídatelnými instinkty 

zvířete i za situace, kdy vlastník vykonal vše, co po něm mohlo být rozumně 

požadováno k odvrácení vzniku újmy. Již samotným chovem zvířete vlastník vystavuje 

ostatní riziku nebezpečí, a z tohoto důvodu se zákonodárce rozhodl pro zakotvení 

absolutní objektivní odpovědnosti. Původ újmy však musí spočívat v samotném chování 

zvířete, nikoliv např. v jeho velikosti či hmotnosti. P. Bezouška toto pravidlo 

demonstruje na příkladu situace, kdy člověk vezme zvíře a udeří jím jiného. Z dané 

situace vyplývá, že zvíře nejednalo samo, ale bylo použito jako neživý nástroj. Za 

daných okolností by se tak neužila speciální úprava obsažená v komentovaném 

ustanovení § 2933 občanského zákoníku. Posouzení situace by bylo však jiné v případě, 

kdy by zvíře v rámci úleku a obrany reagovalo tak, že by tím způsobilo škodu, čímž by 

se naplnila skutková podstata daného ustanovení. Speciální úprava by se dále nepoužila 

ani v případě, kdy by zvíře způsobilo škodu chováním, k němuž bylo vyprovokováno, 

např. v důsledku bolesti při veterinárním zákroku.
31

 

Absolutní objektivní odpovědnost vlastníka zvířete neplatí u tzv. privilegovaných zvířat. 

Privilegovanými zvířaty jsou podle ustanovení § 2934 občanského zákoníku domácí 

                                                           
30

MATZNER, Jiří, 2015. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. In: Pravniprostor.cz [online]. 13. 

11. 2015. [cit. 6.12.2018]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/odpovednost-

za-skodu-zpusobenou-zviretem. 

31BEZOUŠKA, Petr. § 2933 [Náhrada škody způsobené zvířetem]. In: Občanský zákoník VI. Závazkové 

právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1627-1629. 

ISBN 978-80-7400-287-8. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem
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zvířata sloužící k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti, k obživě nebo jako 

pomocník pro osobu trpící zdravotním postižením. Půjde tak zejména mimo jiné o 

lovecké, pastevecké, hlídací, policejní a asistenční psy. Ustanovení umožňuje 

vlastníkovi zvířete, případně i osobě, které bylo zvíře svěřeno, se povinnosti k náhradě 

zprostit, prokáže-li, že nezanedbal potřebnou pečlivost při dozoru nad zvířetem. Jedná 

se tak o odpovědnost objektivní s možností liberace. 

Poslední zvláštní skutková podstata odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem je 

obsažena v ustanovení § 2935 občanského zákoníku. Toto ustanovení se vztahuje na 

případy, v nichž bylo zvíře třetí osobou svémocně
32

 odňato vlastníkovi nebo osobě, 

které bylo svěřeno do péče. Nebylo-li možné odnětí rozumně zabránit a je-li to 

prokázáno, přičemž důkazní břemeno nese vlastník či osoba, jíž bylo zvíře svěřeno, 

nahradí škodu způsobenou zvířetem třetí osoba. V opačném případě je odpovědnost 

solidární. Pro třetí osobu neexistuje možnost liberace. 

Rekodifikací občanského zákoníku a změnou pojetí zvířete přibylo speciální ustanovení 

i v oblasti náhrad majetkové a nemajetkové újmy. Ustanovení § 2970 občanského 

zákoníku stanovuje pravidla náhrady při poranění zvířete. Škůdce je povinen nahradit 

účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je 

vynaložil. Na žádost je škůdce povinen složit přiměřenou zálohu na náklady. Složením 

zálohy však škůdce neuznává existenci povinnosti škodu nahradit, a proto je nutné 

zálohu v případě nesplnění předpokladů pro vznik povinnosti vydat z titulu 

bezdůvodného obohacení. Dikce zákona umožňuje, aby náklady spojené s péčí o zdraví 

podstatně převyšovaly cenu zvířete, aniž by byly vyhodnoceny jako neúčelné. 

Podmínkou je však hledisko rozumného chovatele. Zároveň se berou v potaz i zvláštní 

vlastnosti zvířete, např. jedná-li se o asistenčního psa. P. Bezouška zdůrazňuje, že 

ačkoliv zvíře není nadále považováno za věc, uplatní se základní principy náhrady 

                                                           
32

 Svémocí se rozumí takové jednání, kterým si osoba pomůže svojí mocí, aniž by k tomu měla zákonný 

podklad (typickým příkladem je krádež či loupež). O svémoc se jedná vždy, byla-li s deliktním jednáním 

použita lest, síla, apod. 
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škody na zvířeti. Vlastník je tedy oprávněn domáhat se náhrady způsobem a v rozsahu 

stanoveném obecnými pravidly.
33

 

1.5.4 Shrnutí 

Zavedením nového právního statusu zvířat v občanském zákoníku se Česká republika 

v roce 2014 zařadila mezi vyspělé novodobé státy, které tento status uznávají a navrátily 

se k úpravě zavedené v rozsáhlých kodexech ABGB a BGB. Tento zcela zásadní zlom 

v chápání a realizaci ochrany zvířat však mohl být zařazen do českého právního řádu 

mnohem dříve. Například Německo již od roku 1990 pohlíží na zvíře jako živého tvora. 

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout činnost českých legislativců, neboť na 

Slovensku, se kterým jsme ještě před pár lety sdíleli právní řád, začala být nová právní 

úprava statusu zvířete a ustanovení souvisejících účinná teprve nedávno, a to 1. září 

2018. 

Jistou chaotičnost ovšem představuje členění zvířat, které zavedl občanský zákoník 

z roku 2012 a ne zcela reflektuje kategorizaci zvířat v právu veřejném, byť ani ta není 

plně sjednocena. Nadále je tak nutné striktně oddělovat výklad pojmu „zvíře“ 

v soukromém a veřejném právu. 

Rekodifikací došlo zároveň k zakotvení několika speciálních ustanovení, a to jak 

v oblasti věcného práva, tak v oblasti práva závazkového. Zákonodárce tak reagoval na 

změnu právního postavení zvířat. Se zařazením speciálních ustanovení do občanského 

zákoníku plně souhlasím, neboť bylo potřeba reflektovat změnu vnímání postavení 

zvířat a tedy upravit normy tak, aby pokrokovému nahlížení na zvířata a jeho 

důsledkům odpovídaly. Kladně hodnotím především speciální režim, který byl 

v některých oblastech přiznán přímo psům, jako domácím zvířatům, kdy například 

důvodová zpráva přímo neguje použití psa jako zástavu, neboť pes lpí na svém pánovi a 

použití takového institutu by bylo v rozporu s psychickou pohodou psa. Současně bych 

ráda zmínila speciální ustanovení v oblasti nálezu psa, ve kterém jsou zkráceny lhůty 

nabytí vlastnického práva k psovi mimo jiné z obdobného důvodu. V rámci 

                                                           
33

 BEZOUŠKA, Petr. § 2970 [Náhrada při poranění zvířete]. In: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1751. ISBN 978-80-

7400-287-8. 
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závazkového práva bych ráda vyzdvihla speciální skutkovou podstatu odpovědnosti za 

škodu způsobenou zvířetem, neboť ustanovení přiznává vlastníkovi zvířete absolutní 

objektivní odpovědnost, což zajisté přispívá k vyšší míře opatrnosti vlastníka psa při 

jeho chovu a dochází k redukci rizikového chování psa. Ustanovení o náhradě při 

poranění zvířete pakchrání osobu, která účelně vynaložila náklady spojené s péčí o 

zdraví zraněného zvířete. Výhodu tohoto ustanovení chápu v motivaci osob zajistit 

potřebnou péči poraněnému zvířeti, i když nejsou jeho vlastníkem. V tomto ustanovení 

spatřuji vyjádření vzrůstající tendence přiznat zvířatům práva blížící se kvalitě a rozsahu 

lidským právům v co nejvyšší možné míře. 

Dále lze shrnout, že ochrana zvířat poskytovaná soukromým právem je však stále 

značně omezená. Vztahuje se pouze na zvířata, která jsou nebo mohou být předmětem 

vlastnictví. Nadto se takové ochrany může například prostřednictvím žaloby domáhat 

pouze vlastník, a to fakultativně. V případech, kdy škodu na zvířeti způsobí právě 

vlastník, se neuplatní soukromoprávní úprava, ale ochrana zvířete se vykoná pomocí 

práva veřejného.
34

 

1.6 Pes ve veřejném právu 

Ochrana zvířat ve veřejném právu se stejně jako v právu soukromém řadí mezi 

novodobé trendy, ačkoliv její kořeny sahají už do konce 20. století. V rámci práva 

veřejného je upravena podrobněji, než je tomu v právu soukromém. Na druhou stranu je 

úprava roztříštěná do několika zákonů a podzákonných předpisů. Orientace je tak 

v právu veřejném daleko komplikovanější. Roztříštěnost není však jediným problémem 

veřejnoprávní úpravy. Je jím především nejednotný výklad pojmu zvíře, na které se 

ochrana vztahuje. 

1.6.1 Vybrané předpisy veřejného práva 

Stěžejním veřejnoprávním předpisem je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání. Zákon uvádí preambule, která staví zvíře na roveň člověka, jako živého tvora 

                                                           
34

 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 391. 

ISBN 978-80-200-2317-9. 
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schopného na různém stupni pociťovat bolest a utrpení. Z tohoto důvodu si zvířata 

zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Na preambuli 

navazuje ustanovení § 1, který vymezuje účel zákona, jímž je „[ochrana zvířat], jež 

jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním 

jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, 

člověkem.“ Následující ustanovení obsahují definice pojmů užívaných v zákoně. Další 

části zákona upravují ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat 

při veřejném vystoupení, při přepravě, ochranu hospodářských zvířat, zvířat 

v zájmových chovech a volně žijících zvířat, pokusných zvířat, šestá část se týká orgánů 

ochrany zvířat a dále jsou v zákoně vymezeny přestupky. 

Podle ustanovení § 3 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání se rozumí „(...) 

zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo, (...)“. 

Ochrana zvířat je tak omezená pouze na ochranu obratlovců. Bezobratlí požívají 

ochrany pouze jako pokusná zvířata ve zvláštních případech uvedených v písm. j)
35

 

probíraného ustanovení. Zvířata jsou rozdělena do kategorií podle způsobu jejich života 

ve vztahu k člověku. První kategorií jsou zvířata v lidské péči, která se dále člení na 

zvířata hospodářská, zájmová a pokusná. Druhou kategorií jsou zvířata volně žijící. 

Kategorie se však můžou výjimečně vzájemně prolínat, např. pokusným zvířetem může 

být i zvíře volně žijící, které bylo odebráno z přírody, nebo jedno zvíře může být 

v průběhu svého života zařazeno do jiné kategorie, např. změní-li chovatel určení 

chovu.
36

 Zařazení psa může být v případě pasteveckých a hlídacích psů obtížné, jelikož 

takový pes vykazuje znaky jak hospodářského, tak zájmového zvířete. Domnívám se, že 

i za těchto okolností bude pes podléhat ustanovením týkajících se zvířete v zájmovém 

chovu, jehož definice je obsažena v § 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

                                                           
35

 Pokusným zvířetem se rozumí „(...) živý obratlovec, s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících 

larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, který je nebo má být použit k 

pokusům; za pokusné zvíře se považuje také zvíře, které je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium 

samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, pokud 

má být zvířeti umožněno žít nad rámec tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je 

pravděpodobné, že po dosažení tohoto stadia vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé 

poškození. Za pokusné zvíře se považují také živí hlavonožci, (...)“ 

36
 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. 

České právo životního prostředí. 2014, č. 1, s. 14. ISSN 1213-5542. 
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přičemž zvířetem v zájmovém chovu se rozumí „(...) zvíře, u kterého hospodářský efekt 

není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v 

domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící 

člověku jako jeho společník, (...)“. Podstatné pro určení, zda lze zvíře podřadit do 

kategorie zvířete v zájmovém chovu, je skutečnost, že hospodářský efekt není hlavním 

účelem chovu. Domnívám se, že ani pastevecký, ani hlídací pes nemůže být chován 

pouze za hospodářským účelem, neboť to odporuje nejen povaze psa, ale i kulturnímu 

vnímání psa, jakožto společníka člověka.  

Dalším předpisem, který upravuje danou problematiku je zákon č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). 

Veterinární zákon se zaobírá požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat, jakož i 

na živočišné produkty. Dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

a ustanovení týkající se orgánů, které vykonávají státní správu v oblasti veterinární 

péče. Narozdíl od zákona na ochranu zvířat proti týrání se zvířetem rozumí i sperma, 

vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel.
37

 Výkladem 

§ 10 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona, který uvádí, že „(...) vektorem se v této 

souvislosti rozumí každé zvíře patřící k obratlovcům nebo bezobratlým, (...)“ lze dojít 

k závěru, že pojem zvíře je v rámci veterinárního zákona vymezeno šířeji, než v zákoně 

na ochranu zvířat proti týrání a zahrnuje jak obratlovce, tak bezobratlé. 

1.6.2 Zvíře v trestním právu 

Pojem zvíře v trestním právu je koncipován odlišně než v právu soukromém.
38

 Ochrana 

se totiž vztahuje pouze na živé obratlovce, a tedy týrání jiných druhů, např. hmyzu, by 

bylo pouze přestupkem, či morálním prohřeškem, nikoliv trestným činem.
39

 Komentář
40

 

dále uvádí, že zvířetem se rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však 
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 § 3 odst. 2 veterinárního zákona. 

38
 K tomu blíže v kapitole 1.5.1. 

39
 ŠÁMAL, Pavel. § 203 [Týrání zvířat]. In: ŠÁMAL, Pavel, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav. 

Trestní zákon. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 1236. ISBN 978-80-7179-547-6. 

40 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II, Zvláštní část (§140-421). Komentář. 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 3010. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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plod nebo embryo.
41

 Trestněprávní úprava ochrany zvířat se tak na rozdíl od 

občanskoprávní úpravy nadále nevztahuje na bezobratlé živočichy. 

Zvíře jako samostatný objekt trestněprávní ochrany se poprvé objevilo 

v československé právní úpravě po roce 1989. Do zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, se samostatný trestný čin odpovídající skutkové podstatě týrání zvířat dostal až 

novelou z roku 1991, účinnou od 1. ledna 1992. Komentář k ustanovení § 203 trestního 

zákona uvádí, že objektem trestného činu týrání zvířat je „(…) zájem na ochraně zvířat, 

jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním 

jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu.“  

Na trestní zákon navázal zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010. 

Jako důsledek dlouhodobého vývoje trestněprávní ochrany zvířat a jednotlivých složek 

životního prostředí vůbec, vznikla v trestním zákoníku samostatná hlava věnující se 

trestným činům proti životnímu prostředí, mezi které je zařazen trestný čin týrání zvířat, 

jenž navazuje na úpravu v trestním zákoně, a mezi které navíc nově přibyl trestný čin 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Vzrůstající tendence ochrany zvířat nevyplývá 

pouze ze zařazení dalšího trestného činu mezi trestné činy, jichž se lze dopustit na 

zvířatech, která jsou držena v lidské péči, ale i v navýšení trestní sazby odnětí svobody 

za spáchání trestného činu týrání zvířat oproti předchozí úpravě obsažené v trestním 

zákoně.  

1.6.3 Trestné činy, jichž se lze dopustit na psovi 

Jak jsem již uvedla výše, trestné činy, jichž se lze dopustit na zvířeti, potažmo na psovi, 

jsou v trestním zákoníku zařazeny mezi trestné činy proti životnímu prostředí. Těmito 

trestnými činy jsou: trestný čin týrání zvířat v ustanovení § 302 trestního zákoníku a 

trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti v ustanovení § 303 trestního zákoníku. 

Skutková podstata trestného činu týrání zvířat je oproti předešlé úpravě v trestním 

zákoně odlišně koncipovaná. Trestný čin totiž na rozdíl od předchozí úpravy obsahuje 

pouze jednu základní skutkovou podstatu. K naplnění skutkové podstaty se vyžaduje 

týrání zvířete buď zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo surovým nebo 
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 Srov. § 3 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání a § 3 odst. 2 veterinárního zákona. 
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trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Použití trestní sazby 

je dále modifikováno dalšími okolnostmi, jako je např. recidiva pachatele, či způsobení 

trvalých následků na zdraví či smrti zvířete. Objekt trestného činu zůstává stejný jako 

v trestním zákonu, viz kapitola 1.6.2. Ustanovení neklade žádné zvláštní požadavky na 

osobu pachatele, tudíž jím může být jak vlastník zvířete, tak kterákoliv jiná třetí osoba. 

Trestní zákoník nijak nedefinuje pojem „týrání zvířat“. Pro účely výkladu se vychází 

z definice uvedené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) – w) zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. Primárně se jedná o různé formy omezování zvířete, jako je například omezování 

výživy a pohybu, dále se jedná o nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho 

fyzickému stavu a biologickým schopnostem, dále o působení zvířeti jak psychické 

bolesti a utrpení, tak způsobení fyzického poranění či poškození, aj. V. Stejskal a H. 

Müllerová
42

 k tomuto dodávají obecný teoretický výklad pojmu týrání zvířat v trestním 

právu, přičemž jím má být zaviněné protiprávní jednání formou konání či opomenutí 

bez rozdílu. Takové jednání, aby naplňovalo znaky skutkové podstaty trestného činu 

týrání zvířat, musí jednak směřovat vůči zvířeti obratlovci a jednak mu musí způsobovat 

bolest a utrpení, jejichž škodlivé následky zvíře poškozují či zraňují. 

Zvlášť surový nebo trýznivý způsob týrání je pak „(...) týrání, které se výrazněji vymyká 

běžným případům a je spojeno s vyšší mírou bolesti, utrpení nebo příkoří týraného 

zvířete.“
43

 Může jím být například vysoká intenzita, opětovné jednání, naplnění více 

skutkových podstat týrání ve smyslu § 4 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Zvlášť surový způsob týrání směřuje k jednání pachatele, zatímco zvlášť trýznivý 

způsob reflektuje míru vnímání týraného zvířete. Obě tyto modifikace týrání zvířete 

odlišují trestný čin od přestupku, k jehož spáchání postačí prosté týrání. 

K vymezení pojmu „místo veřejně přístupné“ se vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze 

dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011, ve kterém bylo takovéto místo rozšířeno i na 

„(...) soukromý prostor, do něhož není volný přístup, pokud ovšem veřejnost mohla 

negativně vnímat projevy týrání z jiného veřejně přístupného místa, např. ze sousedního 
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MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 404-

405. ISBN 978-80-200-2317-9. 

43
 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II, Zvláštní část (§140-421). Komentář. 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 3013. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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pozemku, který nebyl dostatečně oddělen ani oplocením.“ Nejvyšší soud v usnesení dále 

upřesnil pojem „větší počet zvířat“. Stanovil, že týráním většího počtu zvířat, pro které 

je stanovena vyšší trestní sazba v odst. 3 komentovaného ustanovení, se rozumí 

nejméně sedm zvířat. V posuzovaném případě šlo o týrání tří psů na pronajatém 

pozemku odděleném drátěným plotem od příjezdové komunikace, jimž vlastník 

z finančních důvodů nezajistil řádné krmení ani napájení a opakovaně je zapřahal do 

spřežení, ačkoliv věděl, že psi trpí silnou podvýživou. 

Oproti předchozí úpravě v trestním zákoně nově přibyl trestný čin zanedbání péče o 

zvíře z nedbalosti, jehož skutkovou podstatu nalezneme v ustanovení § 303 trestního 

zákoníku. Na rozdíl od trestného činu týrání zvířat, se tohoto trestného činu může 

dopustit pouze osoba, která dané zvíře buď vlastní, nebo je z jiného důvodu povinna se 

o něj starat. Zanedbáním potřebné péče o zvíře se obvykle rozumí „(...) opomenutí 

zacházení se zvířetem, jaké je nutné s ohledem na druh, věk a zdravotní stav zvířete, na 

jeho biologické potřeby, umístění, roční dobu a další životní podmínky k tomu, aby 

nebylo vystaveno strádání, utrpení nebo negativnímu působení vnějších vlivů, jiných 

zvířat či lidí.“44 K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu se vyžaduje hrubá 

nedbalost, přičemž formou zavinění může být jak nedbalost vědomá, tak nedbalost 

nevědomá a způsobení trvalých následků na zdraví nebo smrt zvířete. Způsobí-li 

pachatel trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat či jejich smrt, horní hranice 

trestní sazby odnětí svobody se zvyšuje. V opačném případě, kdy důsledkem zanedbání 

potřebné péče nebude smrt ani trvalé následky na zdraví zvířete, se jednání posoudí jako 

přestupek. 

Za zmínku dále stojí ustanovení § 134 trestního zákoníku, které v odst. 1 stanoví, že 

ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata. Trestné činy proti životnímu prostředí 

uvedené v hlavě VIII. trestního zákoníku proto nejsou jedinými trestnými činy, kterých 

se lze v souvislosti se zvířaty dopustit. Některé majetkové45 a hospodářské46 trestné činy 

tedy mohou být spáchány právě i na živých zvířatech. 
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 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II, Zvláštní část (§140-421). Komentář. 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 3016. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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 Například trestný čin poškození cizí věci v ustanovení § 228 trestního zákoníku. 

46
 Například trestný čin neoprávněného podnikání v ustanovení § 251 trestního zákoníku. 
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1.6.4 Trestní odpovědnost právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob zavedl do českého právního řádu zákon č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, účinný od 1. 

ledna 2012. Jelikož do účinnosti tohoto zákona byly trestně odpovědné pouze fyzické 

osoby, které se jednoduše mohly vyhýbat trestní odpovědnosti s odvoláním se na 

rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby, význam přijetí tohoto zákona je velmi 

vysoký.
47

 Důležitým ustanovením je § 7, ve kterém byl po přijetí zákona taxativní 

pozitivní výčet trestních činů uvedených v trestním zákoníku, kterých se právnická 

osoba mohla dopustit. Mezi výčtem těchto trestných činů však chyběly trestné činy, 

kterých se lze dopustit na zvířatech v lidské péči, tedy právnická osoba nebyla trestně 

odpovědná za spáchání výše zmíněných trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o 

zvíře z nedbalosti a za jejich spáchání tak nebylo možné právnickou osobu ani stíhat, ani 

jí uložit trest. Novela
48

 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim účinná od 1. prosince 2016 však přinesla změny. Mimo jiné byl pozitivní výčet 

trestných činů uvedených v § 7 zákona změněn na výčet negativní, přičemž ve výčtu 

chybí trestný čin uvedený v § 302 a § 303 trestního zákona. To znamená, že v současné 

době je právnická osoba trestně odpovědná jak za trestný čin týrání zvířat, tak i za 

trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. V důsledku zavedení novely jsou tak 

stíháni a případně i trestáni právnické osoby, jimiž mohou být například útulky pro 

opuštěné či toulavé psy, které se výše uvedených trestných činů dopouštějí. 

1.6.5 Shrnutí 

Veřejné právo je tvořeno značným množstvím předpisů. Orientace v něm je proto 

ztížená. V praxi jistě činí problémy i nejednotná úprava pojmu zvíře, na které je často 

pohlíženo odlišně a proto je potřeba jej vykládat různými způsoby s ohledem na 

konkrétní zákon. Veřejné právo poskytuje ochranu až na výjimky pouze obratlovcům, 

což je v rozporu s pojetím zvířete v právu občanském. Nepochybně by k přehledné 
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 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, č. 418/2011 Dz. 

48
 Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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orientaci napomohlo zavedení jednotného výkladu pro celé veřejné právo, ne-li pro celý 

český právní řád, včetně práva soukromého. Jednotnou úpravou by se dalo inspirovat 

pojmem „týrání“, které je obsaženo v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a z daného 

ustanovení vychází výklad i v rámci jiných zákonů, jako je například trestní zákoník. 

Jednotnost pojmů by napomohla k zamezení interpretačních omylů.  

S ohledem na rozvíjející se ochranu zvířat a apelování na přiznání základních práv a 

právní subjektivity zvířatům, díky čemuž se hodnota života zvířete přibližuje té lidské, 

se zamýšlím nad výší trestních sazeb odnětí svobody stanovených trestním zákoníkem 

za trestné činy spáchané na zvířatech a na člověku. Domnívám se, že nepoměr výší 

trestních sazeb je dán historickým vnímáním zvířat, které již nekoresponduje s poznatky 

moderní doby a zakotvením zásady v občanském zákoníku, že zvíře není věc, ale tvor 

nadaný smysly. Lidský život a zdraví bude nepochybně nadále nadřazen tomu 

zvířecímu. Rozdíl v trestech by ale neměl být tak propastný. Například základní 

skutková podstata trestného činu vraždy uvádí trestní sazbu odnětí svobody na deset až 

osmnáct let. Naproti tomu trestní zákoník stanovuje za způsobení smrti zvířete utýráním 

trestní sazbu odnětí svobody šest měsíců až tři léta. Samotné týrání zvířete je pak 

sankciováno mnohem mírněji. Aby bylo týrání trestné podle trestního zákoníku, je 

nutné činit tak zvlášť surovým či trýznivým způsobem nebo surovým či trýznivým 

způsobem veřejně nebo na místě veřejně přístupném. Za takové jednání je stanovena 

horní hranice trestní sazby odnětí svobody na dvě léta. V praxi je ale ve většině 

případech využíváno alternativních trestů, které ustanovení umožňuje a těmi jsou zákaz 

činnosti nebo propadnutí věci. Pachatelům tak za hrůzné činy, kterých se dopouštějí na 

zvířatech, nehrozí takřka žádná závažná újma. Až komicky pak působí sankce 

stanovená za přestupky týrání zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, jíž je 

udělení pokuty v maximální výši 500.000,- Kč.  

Aktuálně je na pořad 24. schůze Poslanecké sněmovny České republiky zařazena novela 

trestního zákoníku, obsažena ve sněmovním tisku číslo 214 pod číslem 214/0, která by 

přinesla změny v oblasti týrání zvířat a trestů za něj.49 Výhledově je tedy možné, že se 

zvýšení trestní sazby odnětí svobody za trestné činy spáchané na zvířatech dočkáme. 

                                                           
49Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=214. 
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Osobně přijetí takové novely pokládám za velmi důležité, neboť případy týrání zvířat se 

objevují velmi často a ve velkém množství, viz kapitola 2.1.2 nesoucí název Množírny 

psů.  

Významným posunem vpřed bylo v roce 2016 zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob na úseku ochrany zvířat. V současnosti je tedy možné trestně stíhat i 

právnické osoby, nikoliv pouze fyzické osoby, za trestné činy týrání zvířat a zanedbání 

péče o zvíře z nedbalosti. Postihováni tak mohou být i například útulky pro opuštěné a 

toulavé psy či jiná sdružení, která o psy pečují nevyhovujícím způsobem. 
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2 Chov psů a související činnosti 

Obsahem této kapitoly je poměrně rychle se rozvíjející právní úprava chovu psů a 

souvisejících činností, pod čímž si lze představit nejenom zájmový chov psů včetně 

povinností vyplývajících ze zákonných, ale i podzákonných předpisů, jakými jsou 

zejména obecně závazné vyhlášky, pro chovatele, ale i komerční a nekomerční přepravu 

psů a činnost útulků. V jednotlivých podkapitolách se věnuji nejen stávající úpravě 

včetně změn, ať již účinných nebo platných, ale narážím i na absenci právní úpravy 

v určitých oblastech, zejména v oblasti problémových chovů, tzv. množíren nebo 

v oblasti útulků pro opuštěné a toulavé psy. 

2.1 Zájmový chov psů 

Zájmový chov psů je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon). V příloze 4 tohoto zákona jsou vyjmenované volné živnosti, 

přičemž jednou z nich je chov zvířat a jejich výcvik. Podle ustanovení § 19 písm. c) 

živnostenského zákona není u volné živnosti požadována žádná odborná způsobilost. 

Chovat psy tak může každý s výjimkami uvedenými v ustanovení § 13 odst. 4 zákona 

na ochranu zvířat proti týrání.
50

 

Předně je třeba si vymezit osobu chovatele. Definice chovatele je obsažena v ustanovení 

§ 3 písm. k) zákona na ochranu zvířat proti týrání, přičemž chovatelem se rozumí „(...) 

každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen "chová") zvíře 

nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, 

provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo 

zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich 

veřejná vystoupení, (...).“ Chovatel je vymezen velmi široce z toho důvodu, aby se pod 

něj daly zařadit veškeré osoby, jak fyzické, tak právnické, které z jakéhokoliv důvodu 

drží zvíře či o něj jinak pečují. Definice neodpovídá běžnému významu slova chovatel, 

neboť jím je i například osoba, která venčí psa, aniž by byla jeho vlastníkem. Z toho 

vyplývá, že pro vymezení osoby chovatele není podstatné, kdo je vlastníkem zvířete, 

neboť pro účel zákona, jímž je ochrana zvířat jako živých tvorů, kteří jsou schopni 
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pociťovat bolest a utrpení, je toto určení bezpředmětné. Definice chovatele je dále 

obsažena v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona, přičemž chovatelem se 

rozumí „(...) každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně 

starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu, (...).“ I tato definice 

je velmi široká, ačkoliv již neobsahuje demonstrativní vyjmenování příkladů 

konkrétních osob. Svým významem však odpovídá definici uvedené v zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání. Účelem zeširoka pojaté definice chovatele je zajištění 

vyhovujícího způsobu zacházení se zvířaty, která se nacházejí v různých formách držení 

u různých subjektů.
51

 

Zvířetem v zájmovém chovu se pak podle ustanovení § 3 písm. e) zákona na ochranu 

zvířat proti týrání rozumí zvíře, u kterého není hlavním účelem chovu hospodářský 

význam, ale zájmová činnost člověka, případně zvíře, které člověku slouží jako jeho 

společník a je chováno v domácnosti či prostorech, které jsou k tomu určené.
52

 

2.1.1 Základní povinnosti chovatelů zájmových zvířat 

Povinnosti chovatelů jsou obsaženy ve více právních předpisech, ovšem základní 

povinnosti nalezneme v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Důvodem roztříštěnosti 

úpravy budou nejspíš rozdílné účely zákonů. Povinnosti mohou být uloženy jak ve 

formě zákazu, tak i příkazu. Dále je třeba rozlišovat, komu jsou povinnosti ukládané. 

Některé povinnosti mají širší záběr a dopadají tak na každého. Jsou jimi především 

zákaz opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit či vyhnat s výjimkami podle ustanovení § 6 

zákona na ochranu zvířat proti týrání, dále zákaz provádění bolestivých zákroků bez 

znecitlivění odborně způsobilou osobou opět s výjimkami podle ustanovení § 7 téhož 

zákona. Další povinnosti, které směřují vůči každému, jsou povinnosti při přepravě 

zvířat, které vyplývají především z §§ 8c až 8f zákona na ochranu zvířat proti týrání a 

přímo použitelného nařízení o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu.
53

 

Poslední povinností, kterou bych ráda v této souvislosti zmínila, je povinnost 
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vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona. Tato povinnost 

představuje základní zásadu ochrany zvířat, jíž je povinnost „(...) chovat zvířata 

způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, 

fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví, (...).“ Některé 

další povinnosti směřují pouze vůči chovatelům, případně jen vůči určité skupině 

chovatelů, kterou mohou být například chovatelé hospodářských zvířat, zvířat 

v zájmovém chovu, případně podřazené skupiny zvířat vyžadujících zvláštní péči, 

chovatelé pokusných zvířat, aj. V této kapitole se dále zaměřím pouze na povinnosti 

ukládané chovatelům zvířat v zájmovém chovu, neboť psa lze zařadit právě pod tuto 

kategorii.
54

 

Jak už jsem výše uvedla, základní povinnosti vyplývají ze zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. Ochrana zvířat v zájmových chovech je pak vyjádřena v jeho ustanovení § 

13. Toto ustanovení je uvedeno základní zásadou, která směřuje vůči každému a jeho 

první část koresponduje s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona, které 

jsem citovala výše. Povinnost tak spočívá v zabezpečení přiměřených podmínek 

chovanému zvířeti s ohledem na jeho fyziologické funkce a biologické potřeby, tak aby 

nedocházelo k bolesti, utrpení či poškození jeho zdraví. Nad rámec veterinárního 

zákona je každý povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Únik zvířat totiž často vede 

k jejich utrpení z důvodu stresu, který zvíře zažívá při ocitnutí se v neznámém prostředí, 

případně při pronásledování či odchytu, jakožto z důvodu nedostatku péče, potravy a 

vody. Nejsou-li tyto podmínky zabezpečeny, zvíře nelze chovat jako zvíře v zájmovém 

chovu. Stejný zákaz panuje za situace, kdy podmínky sice zabezpečeny jsou, ale zvíře 

se není schopno adaptovat. 

Další odstavec se týká odpovědnosti každého chovatele za zdraví a dobrý stav zvířete 

v zájmovém chovu. Stejnou odpovědnost má i každý, kdo se ujme toulavého či 

opuštěného zvířete. V takovém případě však postačí buď oznámit místo nálezu obci 

nebo toulavé či opuštěné zvíře předat do útulku pro zvířata.  

Ve třetím odstavci je povinnost vyjádřena negativně. Stanoví zákaz chovu zvířat 

v zájmovém chovu nejen chovateli, ale i každému občanu, aby dopustil páření zvířat 
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s nedostatečnými genetickými předpoklady, jejichž důsledkem jsou buď zcela chybějící 

části těla či orgánů nebo nefunkční orgány narozených zvířat.  

Odstavec čtvrtý se věnuje omezením při prodeji či darování zvířat. Osobě mladší 15 let 

nelze prodat či darovat zvíře v zájmovém chovu, ledaže by s tím souhlasil její rodič, 

případně jiná osoba mající rodičovskou odpovědnost. Zákaz se dále vztahuje na osoby, 

které byly pravomocným rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním 

úkonům
55

, či tato způsobilost byla omezena a souhlas opatrovníka k prodeji nebo daru 

nebyl udělen. Cílem tohoto omezení je zajištění zvířatům v zájmovém chovu dostatečné 

péče, které by osoby vyloučené s vysokou pravděpodobností nebyly schopny, a 

důsledkem toho by mohlo dojít k naplnění některé skutkové podstaty týrání zvířat. 

Ustanovení § 13a zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje zvláštní podmínky pro 

obchod se zvířaty v zájmovém chovu. Obchodník je povinen ve lhůtě 30 dnů před 

zahájením či ukončením podnikání oznámit krajské veterinární správě výkon živnosti.  

Podle přílohy č. 2 živnostenského zákona se obchod se zvířaty určenými pro zájmové 

chovy řadí mezi živnosti vázané, ke kterým je požadovaná odborná způsobilost. 

Současně je obchodník povinen oznámit druhy a počty chovaných zvířat a doložit 

zamýšlený způsob zabezpečení péče o zvířata včetně jejich zdraví a pohody. 

2.1.2 Množírny psů 

Pojem množírny bychom v české legislativně hledali marně. Jedná se totiž o pouhý 

mediální název, který se uchytil pro označování problémových chovů. Tento pojem je 

spojován především s chovem psů. Pod problémovým chovem si lze představit takový 

chov, který produkuje psy bez průkazu původu bez ohledu na to, zda je účelem zisk 

nebo zda se jedná o pouhou nedbalost či nevědomost. Zvířata v množírnách jsou často 

držena v nevhodných podmínkách odporujících požadavkům stanovených v zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání a ve veterinárním zákoně, viz kapitola 2.1.1. Zvířata tak často 

trpí nedostatkem světla, prostoru, ale i krmiva a vody. Zároveň jsou zanedbávána 

pravidla pro reprodukci psů, neboť účel chovu bývá pro množitele čistě ekonomický a 

snaží se dosáhnout co největšího počtu vrhů bez ohledu na pohodu zvířat. 
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Pravidla pro reprodukci psů (a koček) jsou obsaženy ve vyhlášce č. 21/2013 Sb., o 

stanovení podmínek při chovu psů a koček. Vyhláška se ale podle ustanovení § 1 

vztahuje pouze na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem 

zvířat a dále na chovatele v nich sdružené. Pravidla dopadají i na podnikatele, jejichž 

podnikatelskou činností je chov zvířat. Ustanovení rozlišuje pravidla pro reprodukci psů 

podle jejich kohoutkové výšky. Malá plemena do 50 cm kohoutkové výšky je přípustné 

reprodukovat ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku, zatímco u velkých plemen 

nad 50 cm kohoutkové výšky je reprodukce legitimní až od ukončeného sedmnáctého 

měsíce věku. V obou případech je stanovena horní hranice věku pro přípustnou 

reprodukci u fen osm let s výjimkami, naopak u psů je horní hranice bez omezení. Feny 

jsou chráněny i proti kojení nadměrného počtu štěňat, které by neodpovídalo 

zdravotnímu stavu feny. Zároveň je chovateli uložena povinnost ostatním 

životaschopným štěňatům poskytnout náhradní výživu. Počet vrhů feny je omezen na 3 

vrhy během 24 měsíců a štěňata lze od feny odloučit v minimálním věku 50 dnů. 

Bohužel ani tato pravidla nebývají v praxi často dodržována. Množitelé nerespektují 

limity pro ochranu fen vyjádřenou ve vyhlášce, štěňata odebírají předčasně a dokonce i 

falšují jejich očkovací průkazy.  

Příčinou problémových chovů jsou zejména mezery v zákonech. Jak už jsem uvedla 

výše, chov a výcvik psů je volnou živností. K této činnosti se tedy nevyžaduje žádná 

zvláštní kvalifikace a chovat psy tak může takřka každý. Naproti tomu, jak bylo taktéž 

řečeno výše, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy se řadí mezi živnosti 

vázané, jejichž získání je podmíněno nabytím odborného osvědčení. V praxi však často 

množitel či překupník žádným živnostenským osvědčením nedisponuje a své aktivity 

zastírá tvrzením, že zvířata má pouze v dočasné péči nebo je zachránil před utracením, a 

proto jim hledá nové majitele a nabízí je k prodeji. Ne zřídka se množitelé dokonce 

přesouvají na jiná místa, aby unikli případným postihům.
56

 

Zákon dále ani nevyžaduje uchovávání zdravotní dokumentace psa s výjimkou 

dokumentace prokazující očkování proti vzteklině, které je jediným povinným 
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očkováním. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona ukládá chovateli 

povinnost očkovat psa proti vzteklině, který je držen v zajetí, ve věku mezi třetím a 

šestým měsícem, a dále psa podle potřeby přeočkovávat. Chovatel je povinen předložit 

na požádání doklad o platnosti očkování úřednímu veterinárnímu lékaři. Žádné jiné 

doklady prokazující zdravotní stav psa však chovatel není povinen uchovávat, případně 

předložit, což zapříčiňuje důkazní nouzi. 

Dalším závažným problémem je skutečnost, že Česká republika je jednou z posledních 

zemí Evropské unie, které nemají celostátní systém evidence chovaných psů. Evidence 

je přitom spolu s označováním psů jedním znejdůležitějších prvků ochrany psů. Od roku 

2020 bude označování psů čipem povinné.
57

 Aby bylo čipování efektivní a zlepšil se 

dozor nad problémovými chovy psů, je zapotřebí zřídit centrální evidenci psů 

spravovanou ústředním orgánem státní správy, ve které budou shromažďovány údaje o 

psech a jejich chovatelích. V současnosti existují pouze dílčí, často soukromé registry, 

ve kterých ani nejsou ohlášeni všichni psi. Již dříve se objevily pokusy o zavedení 

centrálního registru, návrhy ale zkrachovaly kvůli finanční náročnosti. Nejefektivnější 

by tedy bylo propojení stávajících registrů. 

Dalším nedostatkem české právní úpravy je omezená kontrolní pravomoc Státní 

veterinární správy. Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti 

týrání krajským veterinárním správám náleží pouze výkon dozoru nad dodržováním 

povinností uložených chovatelům a jiným fyzickým či právnickým osobám. Z toho 

vyplývá, že Státní veterinární správa není oprávněna ukládat sankce za zjištěné 

nedostatky.
58

 Navíc pravidelné kontroly jsou vykonávány podle akčních plánů kontrol, 

které zahrnují pouze osoby s platným živnostenským oprávněním obchodovat se zvířaty 

určenými pro zájmové chovy. Problém nastává v případě, kdy množitelé příslušné 

oprávnění nemají a v akčním plánu kontrol tak nejsou uvedeni. 

Významným pokrokem v oblasti kontroly chovů psů byla novela
59

 veterinárního zákona 

účinná od 1. listopadu 2017. Novelou byla do veterinárního zákona včleněna povinnost 
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směřující vůči chovatelům, kteří chovají pět a více fen starších dvanácti měsíců. 

Obsahem povinnosti je ohlášení chovu příslušné krajské veterinární správě a to 

nejpozději do sedmi dnů ode dne dosažení tohoto počtu fen. V oznámení má být uveden 

přesný počet chovaných zvířat včetně místa chovu. Pro splnění povinnosti postačí, 

oznámí-li chov pouze jeden z chovatelů, kteří spolu sdílí domácnost. Ustanovení 

obsahuje výjimky, na které se povinnost nevztahuje.
60

 

Novela rovněž zavedla definici útulků, jejich povinou registraci
61

 a povinnost 

soukromým veterinářům nahlásit týrání zvířat, mají-li o něm podezření. Z. Rennerová, 

předsedkyně spolku ANIMAL EYE, z.s., k tomu uvádí následující: „My právníci si 

hodně slibujeme od povinnosti soukromých veterinářů nahlašovat podezření z týrání 

zvířat. V řadě případů totiž chybí relevantní důkazní materiál. Velmi často máme sice 

určité indicie nasvědčující tomu, že zvíře prodala konkrétní osoba, ale v rámci soudního 

řízení nejsme schopni prokázat, že jej prodala právě ona a že v době prodeje bylo štěně 

v neuspokojivém stavu. Zmíněná povinnost by mohla pomoci zajišťovat důkazní 

materiál dříve a snadněji.“
62

 Lze tedy shrnout, že novela veterinárního zákona přinesla 

do legislativy kladné změny a podporuje boj proti množírnám, nicméně nelze 

předpokládat, že je dostatečná a znemožní fungování množíren.  

2.1.2.1 Zákonná regulace problémových chovů v zahraničí 

V zahraničí se právní regulace problémových chovů dostala na vyšší úroveň, než je 

tomu v České republice. Nejen že ve většině státech Evropské unie je zakotveno 

povinné čipování psů a následný zápis do centrální evidence psů, díky které například 

mohou úřady lépe vykonávat dozorčí činnost nad chovem psů nebo se zaběhnutý pes 
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rychleji navrátí původnímu majiteli, ale v mnoha evropských státech vzešly v platnost 

další opatření, díky nímž se daří nezákonnou činnost úspěšně redukovat.  

Jednou z možností, jak úspěšně pokračovat v boji proti množírnám a navázat na 

omezení chovu, která platí v České republice, by byla inspirace francouzskou úpravou. 

Nařízení
63

 vzniklo ve spolupráci vlády s veterináři a chovateli a jeho cílem jednak 

zabránit chovu a prodeji zvířat z množíren, a jednak zajistit dodržování standardů 

plemene. Nová pravidla pro obchodování se štěňaty a koťaty platí od ledna 2016. 

Nařízení stanoví, že pro inzerci štěňat k prodeji je nutné uvést věk zvířete, zda se jedná 

o štěně se statusem „LOF“
64

 nebo ne, dále je nutné uvést číslo identifikace zvířete nebo 

jeho matky, dále uvést počet zvířat narozených v příslušném vrhu a uvést tzv. numéro 

de SIREN, což je osobní číslo autorizovaného prodejce. Důsledkem zavedení tohoto 

opatření je snadnější kontrola prodejců zvířat, čímž se zároveň snižuje počet 

problémových chovů. Z. Rennerová se domnívá, že inspirace francouzskou regulací 

internetové inzerce by byla dalším vhodným krokem v boji proti množírnám, neboť „Ve 

chvíli, kdy bylo toto opatření ve Francii zavedeno, nekalý internetový obchod se psy 

poklesl o 30 %.“
65

 

Další zemí, jejíž právní úpravou by se Česká republika mohla inspirovat, je Anglie. 1. 

října 2018 totiž v Anglii začalo platit nařízení
66

, které se obdobně jako nařízení ve 

Francii zmiňované výše týká regulace prodeje štěňat. V „The Animal Welfare Act“ 

z roku 2006 došlo k významným změnám, které zpřísňují podmínky prodeje štěňat. 

Každý, kdo chová a následně nabízí k prodeji štěňata ze tří a více vrhů za období 
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dvanácti kalendářních měsíců, stejně jako každý, kdo chová a následně nabízí k prodeji 

štěňata za účelem zisku, který činí více, než tisíc liber se považuje za obchodníka a jeho 

činnost je podmíněna získáním licence. Taková osoba se pak při prodeji štěňat, případně 

jejich nabízení, musí řídit speciálními pravidly pro uveřejnění informací
67

 o každém 

psovi, kterého obchodník prodává či jenom drží. Ať už jsou štěňata nabízena na 

internetu nebo jiným způsobem, každá nabídka musí také obsahovat číslo licence 

chovatele (tedy obchodníka), název instituce, která licenci vydala, fotografii, na které je 

jasně rozpoznat konkrétní pes, který je určen k prodeji, přesný věk takového psa, název 

země jeho původu a země, ve které se nachází. Uvedením předepsaných informací se 

docílí vyšší úrovně transparentnosti při prodeji štěňat. Stání orgány mohou lépe 

vykonávat dozor nad chovy, četností vrhů a odebíráním štěňat od fen v příliš brzkém 

věku. 

Je nutno podotknout, že regulace obchodů se zvířaty byla již v České republice 

zahájena. Na jaře 2016 se spolku ANIMAL EYE, z.s. podařila navázat spolupráce 

s inzertní společností Annonce, která začala blokovat podezřelou inzerci množitelů a 

překupníků psů. S postupem času se ke spolupráci začaly přidávat i jiné subjekty, mezi 

něž patří například bazos.cz.
68

 Dokud však nebudou stanovena zákonná pravidla 

nabídky a prodeje psů obdobná těm francouzským či anglickým, obávám se, že 

k podstatnému zlepšení situace nedojde. 

Jistou regulaci problémových chovů by mohlo nabídnout i zakotvení povinnosti předat 

prodávaného psa v místě chovu do českého právního řádu. Tato povinnost vyplývá 

z právního řádu například v Polsku nebo Chorvatsku. Chovatel by tak neměl možnost 

předávat štěňata na parkovištích nebo benzinových pumpách, což je běžná praxe 

množitelů. Kupujícímu by byla dána možnost seznámit se s matkou štěněte, prohlédnout 

si prostory, ve kterých jsou zvířata chovaná a především si ověřit původ kupovaného 
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psa. Obávám se však, že s ohledem na předem domluvený termín předání by si chovatel 

mohl podmínky v domě dočasně upravit tak, aby vyhovovaly standardům chovu. Často 

jsou totiž zubožené psi chovaní v nevhodných podmínkách ve stodolách, které nejsou 

součástí domu, ve kterém bydlí chovatel. Chovatel by tak dále, byť s omezením, mohl 

zájemci ukázat pouze vyhovující část chovu.  

2.1.3 Shrnutí 

Ze statistiky
69

 zveřejněné na statistickém portále www.statista.com vyplývá, že Česká 

republika je v rámci Evropské unie druhou zemí s nejvyšším počtem domácností, které 

chovají alespoň jednoho psa. I přesto, že v roce 2017 chovala téměř polovina českých 

domácností alespoň jednoho psa, vykazuje česká právní úprava zájmového chovu zvířat 

celou řadu nedostatků. Kvůli absenci efektivních opatření v boji proti tzv. množírnámje 

je považována za hlavního producenta a vývozce zdánlivě čistokrevných štěňat 

s průkazem původu. Ačkoliv v předpisech, především pak v zákoně na ochranu zvířat 

proti týrání a ve veterinárním zákoně, nalezneme povinnosti ukládané chovatelům, 

jejich obsah je velmi obecný a neurčitý a jejich vynucování a kontrola je značně ztížená. 

Zájem řešit tuto tristní situaci se však zvyšuje, ačkoliv se domnívám, že státní orgány 

v tomto úseku nepostupují dostatečně efektivně a řešení problému množíren není 

prioritou. Například centrální registr zvířat byl v Poslanecké sněmovně České republiky 

navrhován již v roce 2003. Návrh však nebyl přijat z důvodu vysoké finanční 

náročnosti. Velkou zásluhu nejen v legislativním boji proti množírnám má celostátní 

nezisková organizace ANIMAL EYE, z.s. Tato organizace soustavně a úspěšně usiluje 

o zlepšení podmínek chovaných psů. Mezi největší úspěchy řadí přijetí novely 

veterinárního zákona z roku 2017, která zavedla první vládní opatření proti množírnám, 

včetně povinného čipování psů od roku 2020 a systematickou blokaci závadné inzerce, 

která však zatím nemá právní základ, jako tomu je například ve Francii nebo nově i v 

Anglii. Dalším problémem jsou i nedostatečné sankce, které množitelům za jejich 

nelegální činnost hrozí. Připravovaná novela trestního zákoníku však obsahuje zpřísnění 

trestů, blíže viz kapitola 1.6.5. 
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2.2 Přeprava psů 

Ochrana zvířat při přepravě je zakotvena v části třetí zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. Vychází ze zásady, že je zakázáno zvířatům během přepravy přivodit zranění 

nebo zbytečné utrpení, případně stres. Tato zásada je často v ustanoveních této části 

zákona opakována. V ustanovení § 8c zákona jsou upraveny obecné podmínky pro 

přepravu zvířat. Ustanovení je uvedeno již zmiňovanou zásadou. Důraz je kladen i na 

bezpečnost dopravních prostředků, zařízení sloužících k nakládce a vykládce a na 

zajištění dostatečného prostoru pro zvířata. Za splnění těchto podmínek odpovídá 

dopravce. Ustanovení však pamatuje i na chovatele, jemuž přísluší péče o zvíře, která 

zahrnuje jak zajištění dostatku vody a krmiva, tak poskytnutí odpočinku ve vhodných 

intervalech. Chovatel je dále povinen zvířeti poskytnout první pomoc a zajistit 

veterinární péči v případě potřeby. Následující ustanovení se soustředí na situace, kdy 

zvíře není způsobilé
70

 k přepravě a chovatel jej v důsledku toho nemůže buď sám 

přepravovat, nebo k přepravě předat. Důvody nezpůsobilosti však nebrání přepravě za 

účelem návštěvy veterinárního lékaře. Dopravní prostředky, včetně jejich vybavení, 

musí splňovat nároky obsažené v § 8e příslušného zákona. Ustanovení kromě výše 

uvedené zásady počítá s ochranou zvířat před nepříznivým počasím a extrémními 

teplotami, zabezpečením zvířat proti úniku, vypadnutí a uklouznutí na podlaze, která má 

snížit na nejmenší možnou míru prosakování moči a výkalů. Prostor, ve kterém je zvíře 

přepravováno, musí odpovídat velikosti zvířete tak, aby zvíře mohlo stát a mělo 

zajištěno proudění vzduchu. 

Podmínky velikosti prostoru, ve kterém jsou přepravováni psi stanovuje vyhláška č. 

4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. V příloze č. 3 odst. 7 vyhlášky je upravena 

silniční, železniční a letecká přeprava psů a koček. V případě silniční přepravy psů je 

zapotřebí zajistit psovi dostatek prostoru tak, aby mohl reagovat přirozenými pohyby na 

otřesy způsobené dopravním prostředkem. Nesmí však ohrozit řidiče, ani sebe. Další 

požadavek na umístění psů směřuje vůči samicím v říji, které musí být svým umístěním 

dostatečně odděleny od pohlavně dospělých samců. Je-li pes přepravován dopravním 

prostředkem na silnici či železnici v přepravním boxu, box musí být dostatečně 
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prostorný na to, aby si pes mohl pohodlně lehnout. Dále je potřeba zamezit 

samovolnému otevření dvířek a zajistit box proti možnému pohybu. O samicích v říji 

platí výše zmíněné pravidlo obdobně. Splňuje-li box prostorové náležitosti, pak je 

možné psa přepravovat až šest hodin. V situacích, kdy doba přepravy přesáhne 

maximální povolenou dobu, požadavky na velikost boxu jsou přísnější a uplatní se 

pravidla určená pro leteckou přepravu psů. Při letecké přepravě v boxu musí být psovi 

dána možnost si stoupnout, otočit se a opětovné lehání si a vstávání mu nesmí činit 

potíže. Pro určení správné délky boxu se pes změří od čenichu po nasazení ocasu, pro 

určení výšky je pak určující výška stojícího psa včetně uší. Box musí být široký alespoň 

jako dvojnásobná tělesná šířka psa naměřená v jeho nejširší části těla. Plastové boxy 

musí mít kovová dvířka, která se dají zamknout za účelem zamezení jejich otevření 

zevnitř. I při letecké přepravě platí pravidlo oddělenosti samic v říji od pohlavně 

vyspělých samců. Zvláštní povinnost je uložena ohledně tzv. krátkolebých plemen psů
71

 

a jejich kříženců, přičemž je třeba dbát jejich zvýšené potřeby čerstvého vzduchu.   

2.2.1 Vnitrostátní přeprava psů 

Přepravuje-li osoba psa dopravním prostředkem jedoucím na pozemní komunikaci, 

uplatní se úprava obsažená v § 5 odst. 1 písm. i) a j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu). Podle tohoto ustanovení je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravovaného 

zvířete
72

 a zároveň ho zabezpečit tak, aby neohrozilo řidiče, ani přepravované osoby. 

Bezpečnost psa musí být zajištěna jak pro cestování přímo uvnitř vozidla, tak i 

v případě, kdy se pes nachází ve vozidle přípojném. Zákon neuvádí konkrétní formy 

zajištění. Podle Komentáře
73

 se povinnost řidiče zajistit bezpečnost zvířete týká i 

ponechání zvířete v dopravním prostředku na přímém slunci bez zajištění větrání, jehož 

následkem může být až smrt zvířete. Za porušení povinnosti je odbor životního 
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prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností oprávněn uložit řidiči pokutu až do 

výše 50.000,- Kč podle § 27 odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Přeprava psů ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě
74

 se dále řídí vyhláškou č. 

175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 

Přeprava živých zvířat je zařazena v podmínkách přepravy zavazadel, konkrétně ji 

nalezneme v ustanovení § 23 vyhlášky. Oproti obecné úpravě přepravy živých zvířat 

jako zavazadel v tzv. schránách je pro cestující se psy stanovena úleva v podobě 

možnosti cestování bez schrán, avšak pes musí být zajištěn bezpečným náhubkem a 

musí být držen na vodítku nakrátko. Zároveň je stanoven zákaz přepravovat psa na 

sedadle. Využije-li cestující této možnosti přepravy psa, je povinen za psa zaplatit 

přepravné podle tarifu.  

Vyhláška však dává přepravci možnost pravidla přepravy modifikovat v přepravních 

podmínkách. Proto je vhodné nespoléhat na podzákonnou úpravu, která je v tomto 

případě dispozitivní a doporučuji si podmínky přepravy ověřit u konkrétního přepravce. 

Ten totiž může přepravu psa na některých spojích zcela vyloučit
75

, nebo může omezit 

počet přepravovaných psů na vodítku v jednom vozidle a může dojít k situaci, kdy bude 

pověřená osoba požadovat po cestujícím, aby svého psa umístil do schrány. 

2.2.2 Mezinárodní přeprava psů za neobchodním účelem 

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu podléhá Nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o 

zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. Nařízení se vztahuje na přesuny zvířat v zájmovém 

chovu z jednoho členského státu do jiného nebo z určitého území či třetí země do 

členského státu.
76

 Nařízení je zapracováno do veterinárního zákona, který zároveň v § 
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4a odst. 1 stanoví, že chovatel je povinen zajistit, aby psi v rámci neobchodního přesunu 

splňovali podmínky uvedené v nařízení. 

Zvířetem v zájmovém chovu se podle čl. 3 písm. b) nařízení o neobchodních přesunech 

zvířat v zájmovém chovu rozumí zvíře některého z druhů uvedených v příloze I.
77

 

Takové zvíře provází svého majitele nebo oprávněnou osobu, která je po celou dobu 

přesunu odpovědná. Maximální počet provázejících psů nesmí být vyšší než pět, ledaže 

by byly kumulativně splněny tyto podmínky: psi jsou starší šesti měsíců, účelem 

přesunu je účast na soutěžích, výstavách, a podobných soutěžích a osoba doprovázející 

(majitel či oprávněná osoba) předloží písemné potvrzení o přihlášení k účasti na některé 

z těchto akcí, případně o registraci u sdružení, které akci pořádá. Je-li počet psů vyšší 

než pět a zároveň nesplňují výše uvedené podmínky, v souladu s příslušnými 

směrnicemi a § 4a odst. 2 veterinárního zákona, je chovateli dána povinnost postupovat 

podle hlavy IV veterinárního zákona, která upravuje veterinární podmínky obchodování 

se zvířaty. 

Při neobchodním přesunu psů z jednoho členského státu do jiného
78

 musí být pes 

označen transpondérem
79

. Tuto povinnost je třeba splnit jako první, tedy ještě před 

vydáním pasu a očkováním proti vzteklině. Transpondér musí podle přílohy II nařízení 

o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu splňovat ISO normu pro mikročipy 

a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zavádí ho soukromý veterinární lékař, 

eventuálně osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona
80

. Případné 

nesplnění požadavků uvedených v těchto ISO normách jde k tíži majiteli či oprávněné 

osobě, která je povinna při kontrole poskytnout příslušné čtecí zařízení. Další možností 

označení psa je tetování, které však musí být čitelné a provedené nejpozději 2. července 

2011.  
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 Psi, kočky, fretky a další viz část B přílohy I nařízení o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém 

chovu. 

78
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přesunech. 
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Psa staršího dvanácti týdnů je nadále nutné nechat u soukromého veterinárního lékaře 

očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, byla-li poslední dávka vakcíny 

základního očkování aplikovaná alespoň dvacet jedna dní před přesunem, nebo byl-li 

pes přeočkován ještě za trvající platnosti předchozího očkování. Členské státy však 

mohou udělit výjimku z očkování proti vzteklině pro štěňata mladší dvanácti týdnů, 

případně jsou-li stará mezi dvanácti a šestnácti týdny a prozatím nesplňují požadavky 

platnosti očkování proti vzteklině. Tato výjimka může být udělena pouze ve dvou 

případech, a to cestují-li štěňata s matkou, která byla naočkovaná proti vzteklině již před 

jejich narozením, a jsou-li na ní závislá, nebo pokud štěňata ještě nepřišla do kontaktu 

s volně žijícími zvířaty, která jsou náchylná ke vzteklině. Pes musí dále vyhovovat 

veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám a infekcím jiným než je 

vzteklina za předpokladu, že je ohroženo veřejné zdraví, či zdraví zvířat v zájmovém 

chovu a Evropská komise za účelem ochrany zdraví takové opatření vydala. 

Pes nadále musí být doprovázen identifikačním dokladem (pasem zvířete v zájmovém 

chovu), který vystavuje soukromý veterinární lékař. Ten k výkonu této činnosti žádá 

příslušnou krajskou veterinární správu o schválení a registraci, přičemž po kladném 

vyřízení žádosti obdrží doklad o schválení a registraci. Pas zvířete v zájmovém chovu je 

identický, tudíž i platný, ve všech členských státech Evropské unie. K rozlišení 

členských států se používá kód země, ve které byl vystaven
81

 a dále je pas označen 

pořadovým číslem, které přiřazuje Státní veterinární správa. Vzor pasu je uveden 

v příloze vyhlášky č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek 

v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, která je v souladu s přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie. Pas obsahuje údaje o majiteli, popis zvířete, 

údaje o označení zvířete, o vydání pasu schváleným veterinárním lékařem, informace o 

očkování a klinických vyšetření a naposledy úřední ověření a jiné záznamy. 

Pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do 

členského státu
82

 jsou podmínky oproti neobchodním přesunům zvířat v zájmovém 

chovu z jednoho členského státu do jiného s výjimkami
83

 rozšířeny o požadavek 

                                                           
81

 Kód pro Českou republiku je „CZ“. 

82
 Kapitola III nařízení o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. 

83
 Čl. 12 nařízení o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. 
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podrobení se psa sérologickému testu, který prokazuje titr protilátek proti vzteklině. 

Test musí splňovat požadavky na jeho platnost podle přílohy IV nařízení o 

neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Výsledek testu se stejně jako 

očkování zapisuje do pasu zvířete v zájmovém chovu. 

Jelikož je pas zvířete v zájmovém chovu platný pouze na území členských států, pro 

neobchodní přesun psa, který má původ ve třetí zemi, je nutné, aby psa při přesunu 

doprovázelo místo pasu veterinární osvědčení vydané úředním veterinárním lékařem, 

případně schváleným veterinárním lékařem a schválené příslušným orgánem země 

původu. K osvědčení je třeba přiložit písemné a podepsané prohlášení majitele či 

oprávněné osoby o tom, že se jedná o neobchodní přesun psa. Platnost osvědčení je 

omezena. Požadavek na osvědčení však neplatí pro zpětný návrat psa do některého 

z členských států Evropské unie. K návratu psa postačí jeho pas.
84

 

Pro cestování se psem z České republiky mimo území Evropské unie platí podmínky 

stanovené příslušným orgánem třetí země.  

2.2.3 Mezinárodní přeprava psů za obchodním účelem 

Vývoz a dovoz psů je regulován směrnicí Rady č. 92/65/EHS, která obsahuje formulář 

veterinárního osvědčení pro vnitřní trh, tedy přesun zvířat včetně psů v rámci Evropské 

unie, a prováděcím rozhodnutím Komise č. 2013/519/EU ze dne 21. října 2013, jehož 

obsahem je formulář veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do 

Evropské unie. 

Pro převoz psů za obchodním účelem je nutné disponovat nejen příslušným 

veterinárním osvědčením, ale i potvrzením veterinárního lékaře, že přepravovaný pes 

byl 48 hodin před transportem klinicky vyšetřen a jeho zdravotní kondice nevykazovala 

žádné příznaky jakýchkoliv nákaz, přičemž je způsobilý absolvovat transport do místa 

určení. Pro označení psů, očkování proti vzteklině a sérologický test prokazující titr 

protilátek proti vzteklině platí pravidla uvedená v kapitole 2.2.2. obdobně. 

                                                           
84

 Státní veterinární správa České republiky, [online]. SVSČR. [cit. 10.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iv-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-

do-ceske-republiky-z-vyjmenovanych-tretich-zemi/. 

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iv-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-vyjmenovanych-tretich-zemi/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iv-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-vyjmenovanych-tretich-zemi/


44 

Podmínky vývozu a dovozu psů do zemí mimo Evropskou unii stanovují příslušné 

orgány třetí země. Je vysoce pravděpodobné, že příslušný orgán třetí země, bude 

požadovat buď úřední potvrzení pasu zvířete v zájmovém chovu, který je primárně 

platný na území Evropské unie, jak již bylo výše řečeno, nebo úřední potvrzení 

veterinárního osvědčení. V některých případech lze očekávat požadavek předložení 

obou dokumentů. Potřebné dokumenty pro vývoz zvířat potvrzuje veterinární lékař 

místně příslušné krajské veterinární správy. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích v přiloženém sazebníku, položce 70, stanoví poplatek za vydání 

veterinárního osvědčení k vývozu jednoho zvířete ve výši 50,- Kč, více než jednoho 

zvířete ve výši 100,- Kč a poplatek za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního 

dokladu zvířete v zájmovém chovu ve výši 50,- Kč.  

Zvláštní režim dovozu zvířat do zemí mimo Evropskou unii se týká štěňat mladších 

dvanácti týdnů, jejichž očkování proti vzteklině není doposud platné. Některé třetí země 

stanovují zvláštní podmínky, jiné dovoz výslovně zakazují. Zvláštní omezení, případně i 

vyloučení možnosti dovozu, se mohou v některých třetích zemích týkat i bojových 

plemen psů
85

 a jejich kříženců.
86

 

2.2.4 Shrnutí 

Zákonnou úpravu přepravy zvířat hodnotím jako velmi propracovanou. Přeprava psů se 

neřídí pouze obecnými zásadami přepravy zvířat, nýbrž zákonodárce v několika 

předpisech poskytuje speciální úpravu týkající se přímo přepravy psů. Velmi oceňuji 

tuto speciální úpravu, která byla do obecné úpravy vhodně zařazena s ohledem na 

zvláštní požadavky psa, jako živého tvora, který nejen cítí bolest a strach, ale zároveň 

lpí na člověku a má k němu psychickou vazbu. Domnívám se, že speciální ustanovení 

obsahující určité úlevy pro cestování či přepravu psů zákonodárce do předpisů zařadil 

jednak z tohoto důvodu a jednak z důvodu kulturních zvyklostí. Nadále skutečnost, že je 

pes až na výjimky lehko ovladatelný a vycvičitelný, nepochybně přispěla k pro psa 
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příznivějším možnostem cestování, než je tomu u jiných druhů zvířat. Na mysli mám 

například možnost cestování psa zajištěného pouze náhubkem a vodítkem ve veřejné 

drážní a silniční osobní dopravě, oproti jiným druhům zvířat, které musí být umístěny 

v tzv. schránách. 

Současně jsou jasně vymezená pravidla a povinnosti pro přepravu psů, ať už vnitrostátní 

nebo mezinárodní. Pro cestujícího však může být množství předpisů nepřehledné, 

k tomu ale lze na stránkách Státní veterinární správy České republiky nalézt několik 

příspěvků, které přehledně shrnují povinnosti vyplývající nejen z předpisů Evropské 

unie, které musí cestující před mezinárodní cestou splnit.  

Nedostatek právní úpravy spatřuji snad jen v absentující specifikaci zajištění psa při 

jeho přepravě na pozemních komunikacích dle zákona o silničním provozu. Dle mého 

názoru by bylo vhodné zakázat určité formy zajištění, jako je například připoutání psa 

za obojek, neboť použití například postroje je pro psa bezpečnější. 

2.3 Obecně závazné vyhlášky obcí ve vztahu ke psům 

Obce mají podle článku 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky zákonné zmocnění vydávat v mezích své působnosti obecně závazné 

vyhlášky prostřednictvím zastupitelstva obce. Tím je vyjádřeno jejich právo na územní 

samosprávu. Obecně závaznými vyhláškami mohou obce na svém území regulovat a 

ukládat povinnosti, které mohou mít formu jak příkazu, tak zákazu konkrétního jednání. 

Meze působnosti, které předpokládá Ústava, jsou vyjádřeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení). Ustanovení § 10 obecního zřízení uvádí, že obec může uložit 

povinnosti zejména k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a 

také stanoví-li tak zvláštní zákon. Ustanovení § 35 obecního zřízení vymezuje 

záležitosti, které spadají do samostatné působnosti obce. Těmi jsou záležitosti, které 

jsou v zájmu obce a občanů obce, nejsou-li zákonem svěřeny krajům a nejde-li o 

přenesenou působnost obce, či není-li působnost svěřena zvláštním zákonem správním 

úřadům jako výkon státní správy. Dále jsou jimi záležitosti, které do samostatné 
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působnosti obce svěří zákon. Zmocňovací ustanovení k vydávání obecně závazných 

vyhlášek obsahují zvláštní zákony. 

2.3.1 Volný pohyb psů 

V ustanovení § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání je obsaženo zmocnění 

obcí k vydání obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů. Účelem tohoto ustanovení je 

i s ohledem na výše zmíněná ustanovení obecního zřízení zajištění veřejného pořádku a 

bezpečnost osob před napadením psem. Účelem zákona na ochranu zvířat proti týrání je 

však podle ustanovení § 1 ochrana zvířat. K tomuto T. Langášek
87

 uvádí, že zmocnění 

obcí uvedené v § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání působí cizorodě, 

neboť účel ustanovení se s účelem zákona rozchází. Nicméně ustanovení bylo do 

zákona zakomponováno novelou a proto je třeba se jím řídit a nelze namítat rozpornost 

účelů. H. Müllerová
88

 však na ustanovení nenahlíží až tak striktně. Domnívá se, že 

cílem upravení pravidel volného pohybu psů není pouze ochrana člověka, ale je jím i 

ochrana psů samotných. Zákaz či omezení volného pobíhání psů má zamezit i napadání 

psů mezi sebou, případně jiných zvířat psy. Ochranu zvířat korespondující s účelem 

zákona na ochranu zvířat proti týrání pak spatřuje ve druhé části rozebíraného 

ustanovení, kdy mají obce vymezit prostor pro volné pobíhání psů. Problematicky by se 

mohl jevit případ, kdy by obec zakázala volné pobíhání psů a přitom by nevymezila 

prostor pro jejich volné pobíhání. K tomu se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku 

sp. zn. 2 As 54/2010 – 51 ze dne 26. 7. 2010:„Pokud tak lze shledat, že volné pobíhání 

psů bez vodítka ohrožuje bezpečnost a zdraví osob na jakémkoli veřejném prostranství v 

dané obci, včetně místních komunikací, může je obec obecně závaznou vyhláškou 

zakázat, aniž by byla povinna stanovit veřejná prostranství, kde volné pobíhání psů 

umožní, jak po tom volal žalobce. Výklad obecně závazné vyhlášky směřující k závěru, 

že volné pobíhání psů bez vodítka je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v obci, 

tak není rozporný ani se zákonem na ochranu zvířat proti týrání ani s obecnými 
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principy vyjádřenými v judikatuře Ústavního soudu, pokud taková obecně závazná 

vyhláška a její výklad vyvažují dotčená práva a zájmy způsobem, jejž Ústavní soud (...) 

popsal.“ Z rozsudku je zřejmé, že zájem na ochraně osob je tradičně nadřazen zájmu 

nad ochranou psů. Tímto se dostávám opět k tvrzení T. Langáška, že ustanovení § 24 

odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání je do zákona nevhodně zařazeno. Lze i 

spekulovat o tom, že v případě zákazu volného pohybu psů a současně nevymezením 

prostoru k volnému pobíhání psů by se obec dostala do rozporu s ustanoveními § 4 a § 

13 zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy by psi neměli podmínky pro zachování 

biologických potřeb. Takovéto uvažování však rozsudek odmítá. Obec by však měla při 

tvorbě obecně závazných vyhlášek postupovat rozumně a přiměřeně a především 

zohlednit fyziologické a biologické potřeby psů.  

Volný pohyb psů mohou však obce regulovat již podle § 10 obecního zřízení.  Vyplývá 

to z judikatury Ústavního soudu, který například v nálezu Kořenov
89

 shrnuje, že „(...) 

obec je oprávněna v režimu § 10 písm. a) zákona o obcích regulovat pohyb chovaných 

psů na veřejných prostranstvích nebo dokonce zakázat jejich volný pohyb na těchto 

prostranstvích, stejně jako je oprávněna rovněž v režimu § 10 písm. a) zákona o obcích 

regulovat pohyb chovaných psů na veřejných prostranstvích, i pokud jde o způsob jejich 

pohybu (např. na vodítku), eventuálně vybavení náhubkem.“ a v nálezu Sušice
90

 

obdobně uvádí, že „Působnost obce ke stanovení zákazu volného pobíhání psů je podle 

Ústavního soudu založena především podle § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, lze ho ale s ohledem na jeho účel podřadit i pod působnost podle § 10 písm. a) a 

c) zákona o obcích.“ Tím, že Ústavní soud umožňuje obcím omezit pohyb psů nejen 

podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, ale i podle obecního zřízení, se tak obcím 

otevřela možnost regulovat pohyb i jiných zvířat než psů, neboť ustanovení § 10 

obecního zřízení není konkrétní a nehovoří pouze o omezení volného pohybu psů. 

Naopak bez taxativního výčtu uvádí možnost zakázat některé činnosti na veřejných 

prostranstvích. Tyto činnosti však musí vykazovat znaky narušování veřejného pořádku 

v obci nebo ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 

90
 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 47/06. 
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2.3.2 Poplatky ze psů 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 14 uvádí, že stanovení poplatků patří 

do samostatné působnosti obce. Obec je zavádí obecně závaznou vyhláškou, ve které 

konkretizuje další povinnosti. V § 1 zákona o místních poplatcích jsou taxativně 

vyčteny druhy místních poplatků, které jsou obce oprávněny vybírat. Jako první 

poplatek je uveden poplatek ze psů, který je dále rozveden v § 2 příslušného zákona.  

Význam poplatku ze psů má dvojí charakter. První je rozpočtový, kdy obci vznikají 

zvláštní náklady na udržování čistoty obce. K tomu Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí
91

 zdůraznil, že „Smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být 

posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž 

spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či 

vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů;(...).“ Druhý je pak regulační, jímž 

obec může ovlivňovat výskyt psů v některých lokalitách. Obec je totiž oprávněna 

stanovit rozdílnou výši poplatků v různých částech obce, je-li to v dané čtvrti žádoucí 

s ohledem na hustotu zástavby, její typ nebo charakter.
92

 Takové vymezení částí obce 

musí být přesné, v opačném případě by poplatek nebyl spravovatelný.
93

 

Podle § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích poplatek ze psů platí držitel psa. 

Poplatníkem tak není pouze vlastník psa, ale může jím být i osoba, která psa chová či 

s ním jinak nakládá jako by byl její vlastní. Podstatné pro zhodnocení situace je 

objektivní hledisko, zda osoba o psa pečuje a nachází se u ní. Zákon uvádí, že držitelem 

je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České 

republiky. Podle odst. 4 téhož ustanovení je pro vyměření a platbu poplatku ze psů 

rozhodná místní příslušnost držitele psa podle jeho trvalého pobytu či sídla. V potaz se 

tedy nebere jeho přechodný pobyt nebo místo chovu psa. V případě změny místa 

trvalého pobytu či sídla platí poplatník poplatek nově příslušné obci až od počátku 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2008, č. j. 2 Afs 107/2007-168. 
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 PELC, Vladimír. 3.2 [Účel poplatku]. In:Místní poplatky. 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2013. ISBN 978-80-7400-454-4. 
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 PELC, Vladimír. 3.12 [Nedostatky obecně závazných vyhlášek]. In:Místní poplatky. 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 39. ISBN 978-80-7400-454-4. 
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kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž změna nastala a to v poměrné 

výši. 

Poplatková povinnost držiteli vzniká počátkem kalendářního měsíce, který následuje po 

měsíci, v němž pes dovršil třetí měsíc věku a zaniká zánikem poplatkového objektu, 

tedy smrtí či ztrátou psa.
94

 Zákon dále uvádí osoby, které jsou od poplatkové povinnosti 

osvobozeny. Jsou jimi osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P s těžkým 

zdravotním postižením, osoba, která provádí výcvik asistenčních psů, osoba provozující 

útulek pro ztracené a opuštěné psy a osoba, která má zákonnou povinnost držet a 

používat psa, například podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Naopak zákon 

neuvádí, k jakému okamžiku se stává poplatek splatným. Splatnost tak určuje obec 

v obecně závazné vyhlášce. 

Zákon vymezuje horní hranici sazby poplatku, která činí 1.500,- Kč za kalendářní rok 

za jednoho psa. V taxativně uvedených důvodech
95

 v § 2 odst. 3 zákona o místních 

poplatcích je horní sazba poplatku snížena na 200,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. 

Zákon dále obci umožňuje zvýšit horní hranici sazby poplatku ze psa až o 50 %, a to 

v případech, kdy je poplatník držitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o místních 

poplatcích dvou či více psů. Obec si poplatek v obecně závazné vyhlášce může stanovit 

libovolně, musí však respektovat zákonné meze vyčíslení poplatku uvedené výše. Drží-

li poplatník psa po dobu kratší než jeden rok, poplatek je poměrně snížen tak, aby 

odpovídal počtu kalendářních měsíců, včetně těch započatých, ve kterých poplatník psa 

držel. Toto pravidlo se použije i při změně trvalého místa bydliště či sídla držitele psa, 

jak je uvedeno výše. 

2.3.3 Další povinnosti ukládané obecně závaznými vyhláškami 

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou ukládat chovatelům psů i další povinnosti. 

Ustanovení § 10 obecního zřízení se nevztahuje pouze na omezení či zákaz volného 

pohybu psů na veřejném prostranství, ale jak jsem již zmiňovala výše, ustanovení má 
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 PELC, Vladimír. 3.4 [Objekt poplatku]. In:Místní poplatky. 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2013, s. 33. ISBN 978-80-7400-454-4. 
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 Je-li držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu. 
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naopak široký záběr a obce tak mohou upravovat i další aspekty týkající se chovu psů, 

jako je například povinnost uklízet psí exkrementy z ulic a veřejných prostranství. 

Nadále však platí, že povinnosti mohou být ukládány pouze v případech, ve kterých by 

mohlo dojít k narušení veřejného pořádku či bezpečnosti, zdraví a majetku osob. 

Povinnosti budou směřovat vůči osobám, které o psa pečují.  

Ustanovení § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání dává obcím možnost 

uložit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy. Povinnost se týká těch psů, kteří 

dosud označeni nejsou. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že obec nese 

náklady za označování psů, nebo že se alespoň na nich z části podílí. Jinak tyto náklady 

nese chovatel psa. Obec může náklady související s označováním kompenzovat 

snížením místního poplatku ze psů.
96

 Odst. 3 téhož ustanovení dokonce umožňuje 

obcím označit toulavé a opuštěné psy přímo na základě zákona. V takovém případě 

náklady na označení nese obec, ledaže by byl zjištěn chovatel. Ten je následně povinen 

náklady za označení obci nahradit. Označení provádí osoba odborně způsobilá k výkonu 

této veterinární činnosti podle § 59 a § 59a veterinárního zákona. Způsoby označování 

zákon na ochranu zvířat proti týrání umožňuje dva, v obou případech má jít o 

prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest a jsou jimi 

tetování a identifikace čipem. V současné době se však upřednostňuje aplikace čipu, 

který bývá zaveden do podkoží na levou stranu krku. Například pro vycestování do 

členských zemí Evropské unie se vyžaduje, aby bylo zvíře označeno čipem. Tetování se 

toleruje pouze u zvířat, která byla tetována před 3. červencem 2011.
97

 S ohledem na 

unijní požadavky přepravy psů a nevhodnost označování psů tetováním z důvodu, že se 

tetování stává růstem psa a vlivem času nečitelným a zároveň představuje méně šetrný a 

bolestivější způsob označování, bylo přijato nové opatření účinné od 1. 1. 2020. Novela 

veterinárního zákona ukládá chovatelům povinnost označit psa a počítá pouze se 

šetrnějším a spolehlivějším způsobem identifikace psů, jímž je právě zavedení čipu. 

Nově tak bude povinnost označování psů vyplývat přímo ze zákona. 
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 FURKOVÁ, Petra, MATĚJKOVÁ, Lenka, ROSOVÁ, Šárka. Kapitola 3 [Trvalé označování psů a 

evidence jejich chovatelů]. In: Tvorba obecně závazných vyhlášek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2013, s. 301. ISBN 978-80-7400-470-4. 
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Další povinností, kterou lze obecně závaznou vyhláškou chovateli psa uložit je 

přihlášení psa do evidence chovatelů a majitelů psů. Tato povinnost stejně jako 

označování psů vyplývá z ustanovení § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. Obec je dále zmocněna ke stanovení náležitostí a způsobu vedení evidence 

označených psů a jejich chovatelů. 

2.3.4 Shrnutí 

Obce disponují zákonným zmocněním k tvorbě obecně závazných vyhlášek. Obsahem 

těchto vyhlášek bývá často nejen úprava volného pohybu psů a jejich identifikace a 

evidence, k čemuž jsou obce výslovně zmocněny zákonem na ochranu zvířat proti 

týrání, nebo úprava místních poplatků ze psů, jak vyplývá ze zákona o místních 

poplatcích, ale i další pravidla chovu psů, která lze požadovat s ohledem na zabezpečení 

veřejného pořádku či bezpečí a zdraví osob, přičemž tato pravomoc vyplývá z obecního 

zřízení. Obec se však musí vyvarovat případné kolizi s platnou zákonnou úpravou. 

Povinnosti uložené obecně závaznou vyhláškou nesmí být v rozporu s normami vyšší 

právní síly. Proto ani nelze zpřísňovat pravidla chovu psů, která jsou již upravena 

zákonem. Chov psů lze regulovat pouze v mezích, které zákon a případně judikatura 

dovoluje. Významnými rozhodnutími pro tvorbu obecně závazných vyhlášek jsou 

nálezy Ústavního soudu Kořenov a Sušice, které připouští úpravu volného pobíhání psů 

na základě ustanovení § 10 obecního zřízení. Obcím se tak otevřela možnost upravovat 

záležitosti týkající se psů šířeji, než to dovoluje zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

V rámci samosprávy mohou ukládat povinnosti, jako jsou například odklízení 

exkrementů psů, opatření psa známkou, zákaz vstupu psů na autobusové zastávky, 

dětská hřiště, sportoviště a jiná místa, zákaz výcviku psů na veřejném prostranství nebo 

pravidla pro vedení a jiná ovládání psa. 

2.4 Útulky pro psy 

Útulek pro zvířata nebyl v českém právním řádu dostatečně definován až do novely 

veterinárního zákona
98

 účinné od 1. listopadu 2017. Jedním z cílů novely bylo omezit 
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 Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
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fungování problémových chovů, tzv množíren.
99

 Za tímto účelem byla do zákona 

vložena definice útulku a dále byla stanovena nová povinnost registrace útulku jeho 

provozovatelům. 

2.4.1 Definice 

Do novely veterinárního zákona vznikaly spekulace o tom, jaké zařízení se považuje za 

útulek, a jaké už do této kategorii nespadá. K dané problematice se vyjádřilo 

ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat, jakožto 

gestor zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vyjádření zdůrazňuje, že „(...) v žádném 

českém právním předpise není uvedeno, že jsou za útulek považována pouze zařízení, 

která jsou jako útulek výslovně označena. Za útulek je tedy nutno považovat všechna 

zařízení, která poskytují péči toulavým nebo opuštěným zvířatům v lidské péči, bez 

ohledu na to, zda je slovo „útulek“ obsaženo v jejich názvu.“
100

 Demonstrativně pak 

uvádí výčet možných názvů zařízení
101

, na která se uplatní právní předpisy týkající se 

provozování útulku. 

Po novele veterinárního zákona je definice útulku jasnější. Útulkem se pro účely 

veterinárního zákona rozumí „(...) zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a 

opuštěným zvířatům.“
102

 Toulavé a opuštěné zvíře a zařízení je pak definováno v § 

3 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Toulavým zvířetem se rozumí „zvíře v lidské 

péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a 

které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost 

svého chovatele“.
103

 Opuštěné zvíře je pak definováno jako „(...) zvíře původně v lidské 

péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze 

zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo 
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 MACHEK, Jiří. Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit. In: Eagri.cz [online]. 
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centrum, pension, hotel, záchytný kotec, pomoc v nouzi. 
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 § 3 odst. 1 písm. kk) veterinárního zákona. 
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 § 3 písm. h) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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ho vyhnal, (...).“
104

 Opuštění zvířete ale zákon na ochranu zvířat v § 4 odst. 1 písm. s) a 

v § 6 zakazuje. V prvním případě je naplněna skutková podstata týrání zvířete, ve 

druhém je pak zákaz uveden výslovně. Definice zařízení je „(...) stavba, budova, 

komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se 

jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá 

zařízení, (...).“
105

 Útulek pro zvířata je dále definován v Evropské dohodě o ochraně 

zvířat v zájmovém chovu v čl. 1 odst. 4 jako „(...) zařízení neziskového charakteru, kde 

mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství; takové zařízení 

může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy.“ 

2.4.2 Zřizovatel 

Útulek pro zvířata je oprávněna zřídit jak fyzická, tak právnická osoba. V § 46 

veterinárního zákona je dokonce výslovně stanoveno, že zřídit a provozovat útulek 

může i obec, a to buď sama, nebo ve spolupráci s jinou obcí, případně jinou osobou.
106

 

Provozovatel útulku pro zvířata se pak podle veterinárního zákona i podle zákona na 

ochranu zvířat proti týrání považuje za chovatele. Veterinární zákon v § 3 odst. 1 písm. 

a) totiž stanoví, že je „(...) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, 

anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou 

dobu, (...).“ Obdobně tomu je v § 3 písm. k) zákona na ochranu zvířat proti týrání, který 

stanoví, že chovatelem se rozumí „(...) každá právnická nebo fyzická osoba, která drží 

nebo chová (dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, 

nebo obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony 

pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo 

pořádá jejich veřejná vystoupení, (...).“ V uvedeném ustanovení jsou již explicitně 

zmíněni provozovatelé útulku, kteří jsou tak podřízeni režimu chovatelů. Činnost útulků 
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 § 3 písm. i) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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však nespadá pod zájmový chov zvířat, ale jedná se o podnikatelskou a ochranářskou 

činnost, jak uvádí důvodová zpráva.
107

 

2.4.3 Podmínky zřizování a provozu útulku 

V roce 2000 Státní veterinární správa vydala metodický návod č. 2000/05/EPIZ nesoucí 

název „Veterinární podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných 

zařízení“
108

, avšak tento návod byl v srpnu 2011 zrušen. Důvodem zrušení bylo 

nepochybně jeho zveřejňování na internetových stránkách různých spolků a sdružení, 

které návod nesprávně označovaly za právně závazný. Návod měl sloužit pouze pro 

interní potřebu Státní veterinární správy. Obsahoval obecné legislativní požadavky na 

výstavbu objektů, včetně jejich umístění, rozměrů, vybavení a nároků na hygienu, aj. 

V současné době nemá zřizování ani provoz útulků pro zvířata žádnou speciální 

zákonnou úpravu.
109

 Při stavbě a provozu útulku je tedy zapotřebí vycházet z obecných 

zásad ochrany pohody zvířat, jakožto i z obecných podmínek zákona č. 183/2006 Sb., 

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z veterinárních 

požadavků na chov zvířat uvedených ve vyhlášce č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho 

ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti 

k výkonu některých odborných veterinárních činností. Podpůrně lze pak využít 

doporučenou metodiku Českomoravské kynologické unie nesoucí název Řád ochrany 

zvířat při chovu psů
110

. V této metodice jsou upraveny požadavky na objekty a zařízení, 

ve kterých jsou chováni psi. 

Jako podklad pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu slouží závazný 

posudek vydaný Státní veterinární správou podle § 56 veterinárního zákona, který není 
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 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, č. 77/2004 Dz. 

108
 Státní veterinární správa České republiky. Program ochrany zvířat, situace v roce 2000. In: Informační 

bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2001 [online]. Březen 2001 [cit. 4.10.2018]. Dostupné 

z:http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib0104.pdf. 

109
 Animal eye[online]. [cit. 4.10.2018]. Dostupné z:http://www.animaleye.cz/nase-cinnost/bezplatna-

pravni-poradna/. 

110
 Českomoravská kynologická unie, [online]. ČMKU. [cit. 6.10.2018]. Dostupné z: 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/11.pdf. 

http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib0104.pdf
http://www.animaleye.cz/nase-cinnost/bezplatna-pravni-poradna/
http://www.animaleye.cz/nase-cinnost/bezplatna-pravni-poradna/
http://www.cmku.cz/data/dokumenty/11.pdf
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správním rozhodnutím. Zmíněné ustanovení ukládá povinnost tomu, kdo bude stavbu 

nebo zařízení používat jako útulek pro zvířata, si závazný posudek vyžádat. Příslušný 

orgán k rozhodování ve věci pak není oprávněn rozhodnout v rozporu se závazným 

posudkem vydaným Státní veterinární správou. Závazný posudek se však nevydá podle 

veterinárního zákona v případě, že je jeho vydání nahrazeno řízením o vydání 

integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci).
111

 Posouzení vhodnosti zařízení tak náleží 

Státní veterinární správě.  

2.4.4 Povinnosti 

Provozovatelům útulků jsou dány povinnosti jak veterinárním zákonem, tak zákonem na 

ochranu zvířat proti týrání a jejími prováděcími předpisy. Oba zákony ukládají obecné 

povinnosti chovatelům zvířat, které zároveň platí pro provozovatele útulků pro zvířata. 

Veterinární zákon navíc upravuje povinnost registrace útulků, odborné způsobilosti při 

péči a odchytu toulavých a opuštěných zvířat. Zákon na ochranu zvířat proti týrání pak 

upravuje základní zásady péče o zvířata, jejich evidenci a informační povinnost. 

2.4.4.1 Základní povinnosti provozovatele útulku podle veterinárního zákona 

I. Registrace 

Veterinární zákon stanovuje ve svém § 42 povinnost provozovateli útulku 

požádat příslušnou krajskou veterinární správu o registraci. Registraci je nutné 

provést nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. Vedle obecných náležitostí 

podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je potřeba k žádosti o 

registraci připojit i informaci o kapacitě a druhu útulku.
112

 Útulek lze provozovat 

až po splnění povinnosti registrace. Odlišná lhůta je stanovena pro ty 

provozovatele útulku pro zvířata, kteří činnost provozovali již před nabytím 

účinnosti novely zákona. Takoví provozovatelé museli žádost o registraci podat 

                                                           
111

 § 77a veterinárního zákona. 

112
 § 42 odst. 6 veterinárního zákona připouští dva druhy útulků, a to útulek pro hospodářská zvířata a 

útulek pro zvířata v zájmovém chovu. 
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příslušné krajské veterinární správě nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí 

účinnosti novely zákona.
113

 

Dle definice útulku podle veterinárního zákona, viz výše, se povinnost 

registrace týká i spolků, jakožto sdružení fyzických osob, které poskytují, byť 

jen dočasně, péči toulavým a opuštěným zvířatům. Stejně tak se povinnosti 

nevyhnou ani provozovatelé záchytných kotců, jejichž činností je pravidelný 

odchyt zvířat. Naopak úprava se nevztahuje na fyzické osoby, kterým byla obcí 

či útulkem svěřena péče o zvířata. Registrované subjekty jsou automaticky 

vloženy do systému kontrol Státní veterinární správy.
114

 

Provozovatel útulku může žádat zrušení registrace útulku podáním 

žádosti o její zrušení příslušné krajské veterinární správě. K takové žádosti je 

však zapotřebí přiložit doklad o registraci. Krajská veterinární správa je dle 

veterinárního zákona povinna žadatele o zrušení informovat.
115

 

Povinnou registraci útulků nelze zaměňovat s udělováním povolení 

k chovu či se schvalovacím procesem k založení útulku.
116

 Registrace slouží 

k zajištění databáze útulků, nad kterými veterinární správa vykonává dozor, 

jehož cílem je zajištění řádné péče o zvířata. Takové kontroly jsou vykonávány 

prostřednictvím veterinárních inspektorů jednou ročně, případně i neplánovaně, 

například na základě přijatého podnětu.
117

 

V případě nedodržení registrační povinnosti útulku se provozovatel jako 

fyzická osoba dopustí přestupku podle § 71 odst. 1 písm. l) veterinárního zákona 

a jako právnická, či podnikající fyzická osoba podle § 72 odst. 1 písm. l) 

                                                           
113

 Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, Čl. 

II. 
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 Státní veterinární správa České republiky, [online]. SVSČR. [cit. 3.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-

registrace-utulku-pro-zvirata/. 

115
 § 42 odst. 9 veterinárního zákona. 
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 Státní veterinární správa České republiky, [online]. SVSČR. [cit. 3.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-

registrace-utulku-pro-zvirata/. 
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 Státní veterinární správa České republiky, [online]. SVSČR. [cit. 4.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/kontroly-utulku/. 
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https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/kontroly-utulku/
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veterinárního zákona. Za takový přestupek je krajská veterinární správa 

oprávněna uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50.000,- Kč a právnické 

osobě, či podnikající fyzické osobě až do výše 1.000.000,- Kč. 

 

II. Odborná způsobilost 

Veterinární zákon ve svém § 42 ukládá povinnost fyzickým osobám, které 

provádějí odchyt toulavých a opuštěných zvířat, případně odstraňování kadáverů 

zvířat v zájmovém chovu a dále pečují o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích 

pro zvířata, absolvovat specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na 

tuto činnost organizovanou vysokou školou, která nabízí akreditovaný studijní 

program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny
118

, dále 

povinnost složit závěrečnou zkoušku a tím získat osvědčení o způsobilosti 

k výkonu této činnosti. Úprava k provedení tohoto ustanovení je obsažena v §§ 

27 a násl. vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o 

přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 

některých odborných veterinárních činností. Rozsah odborného kurzu je třicet 

hodin teoretické výuky a pět hodin praktického cvičení. Kurz je ukončen 

teoretickou a praktickou zkouškou před tříčlennou zkušební komisí krajské 

veterinární správy. Složí-li uchazeč zkoušku, získá osvědčení. V opačném 

případě lze za splnění podmínek uvedených v § 29 odst. 7 zkoušku opakovat. 

2.4.4.2 Základní povinnosti provozovatele útulku podle zákona na ochranu zvířat 

proti týrání 

V § 25 zákona na ochranu zvířat proti týrání jsou zakotveny základní povinnosti 

provozovatele útulku ve vztahu k orgánům vykonávajícím dozor nad dodržováním 

povinností, které vyplývají z právních předpisů. Zaměstnanci takových orgánů jsou 

oprávněni vstupovat do objektů a do místa, kde jsou provozovány útulky pro zvířata. 

Provozovatelé útulku pro zvířata jsou tedy za tímto účelem povinni umožnit vstup do 

prostorů útulku, poskytovat potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc 
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 Kurzy v souladu s touto zákonnou podmínkou pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 

[cit. 3.10.2018]. Dostupné z: https://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/odchyt-

toulavych-zvirat.html. 
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nezbytnou k výkonu jejich činnosti a dále na požádání zaměstnancům předvést zvíře 

nebo zvířata. Informacemi a doklady se podle § 25 odst. 3 rozumí: provozní řád, který 

zabezpečuje ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů; seznam 

přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, 

hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů; seznam 

vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání, adresy, kde budou 

zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí; 

evidenci úniků zvířat z útulku; doklad o odborné způsobilosti. Nesplní-li provozovatel 

některou z těchto povinností, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 

50.000,- Kč podle § 27 odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

2.4.5 Shrnutí 

Vzhledem k výše uvedenému posuzuji právní úpravu útulků pro zvířata jako 

roztříštěnou a nedostatečnou. Zcela chybí právní předpis, který by jednotně formuloval 

požadavky na zřizování a provoz útulků, čemuž nasvědčuje i fakt, že Státní veterinární 

správa vydala metodický návod č. 2000/05/EPIZ pro snadnější orientaci, který 

obsahoval přesný návod zřízení a provozu útulku pro zvířata, včetně požadavků na jeho 

vybavení. Cílem bylo usnadnit svým pracovníkům kontroly útulků. Metodiku však 

zároveň uvítala i veřejnost, která ji masově začala šířit na webových stránkách různých 

sdružení. Neznalost laické veřejnosti zapříčinila to, že byla nesprávně posuzována za 

právně závaznou, což Státní veterinární správu donutilo metodiku zrušit. Ačkoliv Státní 

veterinární správa podnikla kroky směřující k odstranění metodiky z webových stránek 

sdružení, lze ji nadále dohledat a řídit se podle ní při stavbě útulku. Postup v souladu 

s metodikou zřizovateli útulku usnadní práci a dodá jistotu, že splní všechny náležitosti, 

jež jsou předmětem kontroly. 

Na druhou stranu velmi oceňuji snahu zesílení dozoru nad útulky a zavedení jejich 

povinné registrace, která usnadňuje Státní veterinární správě, respektive pracovníkům 

krajských veterinárních správ, vykonávat řádný dozor nad dodržováním předpisů 

týkajících se ochrany zvířat. Přehled počtu provedených kontrol útulků je možné nalézt 

v Programu ochrany zvířat, který každoročně v březnu vydává Státní veterinární správa. 

Po zavedení povinnosti registrace útulků novelou veterinárního zákona účinnou od 1. 
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listopadu 2017 lze očekávat v Programu ochrany zvířat za rok 2018 nárůst takových 

kontrol. 
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3 Zvláštní účely držení psů 

Již v pravěku byli psi domestikováni a sloužili potřebě lidí. Pes tedy představuje už 

dlouhá tisíciletí významného společníka, který je schopen lidem pomáhat 

v nejrůznějších oblastech. Inteligence psů je různými vědeckými studiemi posuzována 

rozdílně, avšak skutečnost, že je pes schopen se naučit nespočet povelů, které zároveň 

spolehlivě plní, je nezpochybnitelná. Výhodami pro použití psa jako pomocníka lidí při 

konání různých činností spatřuji zejména v jeho poměrně snadném vycvičení k plnění 

rozmanitých úkolů, spolehlivosti, smyslových schopnostech, zejména pak v těch 

čichových a sluchových, a naposledy ve skutečnosti, že představuje empatického a 

oddaného společníka, který je zároveň způsobilý budit respekt. 

V této části se zaměřím na právní úpravu loveckých psů, služebních psů a psů se 

speciálním výcvikem. Všechny tyto kategorie psů jsou vycvičeni tak, aby pomáhali 

lidem v příslušné oblasti a pro své schopnosti jsou nepostradatelnou součástí pro výkon 

příslušných činností. 

3.1 Lovečtí psi 

Pojem lovecký pes se používá v souvislosti s mysliveckou činností. Proto je jeho 

definice upravena v ustanovení § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti: „Loveckým 

psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací 

(FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.“ Ministerstvo 

zemědělství vede pro svou vnitřní potřebu státní správy myslivosti seznam loveckých 

psů
119

, kteří byli uznáni Mezinárodní kynologickou federací a odpovídají tak 

zákonnému požadavku. Dělí se do dvou základních skupin, jimiž jsou teriéři
120

 a 

severští lovečtí psi společně s primitivními typy. Uživatel honitby je povinen držet a 

v honitbě používat pouze psy, kteří odpovídají výše uvedené definici loveckých psů. 
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 Příloha č. 3. 

120
 Teriéři se dále dělí na vysokonohé, nízkonohé a typu bull. 



61 

Lovečtí psi požívají v zákoně o myslivosti zvláštní výsady, kdy je podle ustanovení § 14 

odst. 1 písm. e) příslušného zákona myslivecká stráž
121

 oprávněna v honitbě usmrcovat 

toulavé psy, jsou-li mimo vliv svého vedoucího a pronásledují-li zvěř ve větší 

vzdálenosti než 200 m od nejbližší nemovitosti, která slouží k bydlení, případně od 

oplocení takové nemovitosti, avšak toto pravidlo se neuplatní v případě, kdy by 

toulavým psem byl pes loveckého či ovčáckého plemene či pes slepecký, zdravotnický, 

záchranářský nebo služební. Lovecká plemena jsou chráněna z toho důvodu, že se 

v honitbách běžně pohybují při plnění úkolů. To ovšem platí i pro plemena ovčácká, 

jejichž úkolem je ochrana a dohledání zatoulaného hospodářského zvířete, přičemž 

takové zvíře mohou pronásledovat právě na území honitby. Další kategorie psů jsou 

chráněny zákonem z toho důvodu, že plní funkci pomocníka člověka, jakožto z toho 

důvodu, že je jejich výcvik nákladný.
122

 Jelikož má usmrcení toulavého psa v honitbě 

mysliveckou stráží ve výše uvedených případech oporu v zákoně, nejedná se o 

bezdůvodné usmrcení zvířete ve smyslu § 5 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. 

3.1.1 Podmínky pro používání loveckých psů 

Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti obsahuje mimo jiné bližší pokyny o používání loveckých psů a jejich 

počtu. V ustanovení § 14 prováděcí vyhlášky jsou specifikovány požadavky na lovecké 

psy. V honitbě
123

 mohou být používání lovečtí psi, kteří úspěšně složili zkoušky 

z některé ze čtyř oblastí výkonů. Mezi tyto výkony se řadí zaprvé schopnost vyhledat, 

dohledat a přinést usmrcenou, postřelenou či jiným způsobem zraněnou drobnou 
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 Mysliveckou stráží je fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 3 zákona 

o myslivosti. 
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123
 Honitbou se podle ustanovení § 2 písm. i) zákona o myslivosti rozumí „(...) soubor souvislých 

honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v 

němž lze provádět právo myslivosti podle tohoto zákona, (...).“ a oborou podle písm. j) téhož ustanovení 

„(...) druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale ohrazeným nebo 

jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat,(...).“ 

https://www.pesweb.cz/cz/759.muzou-nam-myslivci-zastrelit-psa
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zvěř
124

, za druhé schopnost vyhledat spárkatou zvěř
125

, to ovšem platí pouze pro 

lovecké psy, kteří jsou v kohoutku vysocí maximálně 55 cm, za třetí schopnost 

dosledovat usmrcenou, postřelenou či jiným způsobem zraněnou spárkatou zvěř a za 

čtvrté schopnost norování
126

. 

Následující dvě ustanovení se věnují povolenému počtu loveckých psů v honitbách. 

Počty se liší podle druhu honitby. Honitby jsou rozděleny do pěti kategorií podle toho, 

zda mají nebo nemají stanovenou jakostní třídu a minimální a normované stavy zvěře, 

dále podle toho, zda se tyto stavy týkají drobné nebo spárkaté zvěře, případně obou 

těchto druhů a nakonec zda se jedná o honitbu či oboru ve smyslu zákona o myslivosti. 

Počet psů se dále odvíjí od výměry honitby a od specializace loveckých psů viz oblasti 

výkonů výše. Vyhláška určuje minimální počty psů. Další povolené počty loveckých 

psů se týkají společných lovů, které se odvíjí od počtu střelců.  

3.1.2 Zkoušky loveckých psů z výkonu 

V prováděcí vyhlášce k zákonu o myslivosti jsou upraveny záležitosti týkající se 

zkoušek loveckých psů z výkonu. V ustanovení § 17 prováděcí vyhlášky je určen 

způsob jejich provádění a v ustanovení § 18 jsou specifikovány organizace a školy, 

které mohou být pověřeny k organizování takových zkoušek.  

Zkoušky loveckých psů z výkonu jsou praktické a skládají se před komisí složené 

z vrchního rozhodčího a rozhodčích pro jednotlivé skupiny, ve kterých psi provádějí 

zkoušky s maximálním počtem šesti psů v jedné skupině v jednom dni. Skupin je podle 

Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky z výkonu loveckých psů 

pět a dělí se na skupiny loveckých plemen ohařů, loveckých slídičů a retrieverů, 
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 Králík divoký, kuna lesní, kuna skalní, liška obecná, ondatra pižmová, tchoř tmavý, tchoř stepní, zajíc 

polní a případně další, byl-li jejich lov povolen podle zvláštního předpisu. 

125
 Daněk skvrnitý, jelen evropský, jelenec běloocasý, kamzík horský, koza bezoárová, muflon, prase 

divoké, sika Dybowského, sika japonský, srnec obecný, los evropský. 

126
 Lov zvěře pod zemí. 
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jezevčíků a teriérů, honičů a barvářů. Jednotlivé zkoušky se od sebe liší v závislosti na 

charakteristické vrozené pracovní aspekty skupin psů. Obecně se zkoušky dělí na
127

: 

 zkoušky bez přiznání lovecké upotřebitelnosti, jejichž obsahem je pouze 

prokázání vrozených vloh a účastnit se jich mohou všechna lovecká plemena, 

která jsou i mladší deseti měsíců;  

 zkoušky praktického lovu s přiznáním lovecké upotřebitelnosti v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 1 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti viz 

kapitola 3.1.1, které se dále dělí podle druhu práce a pro jejich účast jsou 

stanoveny odlišné podmínky;  

 soutěže a mezinárodní zkoušky a soutěže, které jsou posuzované podle 

mezinárodních zkušebních řádů, které buď splňují, nebo nesplňují podmínky pro 

přiznání lovecké upotřebitelnosti. 

Jednotlivé dovednosti psa, které jsou obsahem zkoušky, se posuzují samostatně a na 

závěr se na základě jednotlivých ohodnoceních vytvoří celková známka „obstál“ nebo 

„neobstál“. Pes je v rámci skupiny posuzován dvěma rozhodčími, přičemž v případě 

neshody rozhoduje vrchní rozhodčí. O průběhu zkoušky, jakožto i o výsledcích 

jednotlivých disciplín, pořizuje pořadatel zkoušek zápis, který musí obsahovat 

náležitosti uvedené v ustanovení § 17 odst. 5 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti. 

O složení zkoušky vydává pořadatel potvrzení. 

Organizovat zkoušky psů mohou podle ustanovení § 18 prováděcí vyhlášky zákona o 

myslivosti myslivecké organizace, jejichž hlavní náplní činnosti je myslivost současně 

s kynologií se specializací na lovecké psy. Tyto organizace musí zároveň splňovat 

podmínku celostátní působnosti. Zkušební řády takových mysliveckých organizací se 

zabývají posouzením výkonů psů a musí být v souladu s předpisy na ochranu zvířat 

proti týrání. Mezi myslivecké organizace, které splňují tyto podmínky a pořádají 

zkoušky loveckých psů z výkonu patří například Asociace myslivosti ČR, o.s. nebo 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
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 Řád Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky z výkonu loveckých psů. 2014. [cit. 

11.12.2018]. Dostupné z:http://www.cmmj.cz/Files/66/66559d52-52cd-42dc-9763-4333571d1f31.pdf. 

http://www.cmmj.cz/Files/66/66559d52-52cd-42dc-9763-4333571d1f31.pdf
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Zkoušky loveckých psů z výkonu mohou dále pořádat střední nebo vyšší odborné školy, 

které mají tyto studijní obory: myslivost, lesnictví nebo veterinární prevence, a na 

kterých se povinně vyučuje předmět myslivost nebo kynologie. Zkoušky mohou pořádat 

i vysoké školy se studijními programy lesnictví nebo zemědělství za předpokladu výuky 

kynologie se zaměřením na lovecké psy, a to v rozsahu alespoň jedné hodiny týdně 

během jednoho školního, případně akademického roku.
128

 Zkušební řády těchto škol 

musí splňovat stejné podmínky jako zkušební řády mysliveckých organizací. 

V praxi zkoušky loveckých psů z výkonu pořádají nejčastěji okresní myslivecké spolky, 

které jsou pobočnými spolky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. 

3.1.3 Financování loveckých psů 

Stát podporuje finančními příspěvky určité činnosti mysliveckého hospodaření. Mezi 

tyto činnosti patří podle § 62 odst. 1 písm. d) zákona o myslivosti chov a výcvik 

národních plemen loveckých psů. Na poskytnutí finančního příspěvku však není právní 

nárok.  

Bližší podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků vlastníkům loveckých psů 

upravuje nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. 

Finanční příspěvek je podle § 43 nařízení vlády poskytován vlastníkovi loveckého psa, 

a to na chov a výcvik národních plemen loveckých psů. Předmětem příspěvku je 

úspěšně složená zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek. 

Příspěvek se tedy týká pouze těchto dvou plemen, čímž zákonodárce vyjádřil podporu 

chovu a výcviku národních plemen loveckých psů. Žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku podává vlastník loveckého psa na formuláři, a to příslušnému krajskému 
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 Mezi vysoké školy, které splňují uvedené podmínky patří například Česká zemědělská univerzita 

v Praze, jejíž Fakulta lesnická a dřevařská nabízí studium ve studijním oboru Lesnictví - Provoz a řízení 

myslivosti, přičemž povinným předmětem třetího ročníku je myslivecká kynologie. Dostupné z: 

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/ceska-zemedelska-univerzita-v-praze/fakulta-lesnicka-a-

drevarska/30#/q/focus-none%7Cstudytype-none%7Cstudyform-none%7Csearch-Myslivost. 

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/ceska-zemedelska-univerzita-v-praze/fakulta-lesnicka-a-drevarska/30#/q/focus-none%7Cstudytype-none%7Cstudyform-none%7Csearch-Myslivost
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/ceska-zemedelska-univerzita-v-praze/fakulta-lesnicka-a-drevarska/30#/q/focus-none%7Cstudytype-none%7Cstudyform-none%7Csearch-Myslivost
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úřadu
129

 po splnění předmětu příspěvku do 31. srpna za období dvanácti bezprostředně 

předcházejících kalendářních měsíců. K žádosti musí být přiloženo potvrzení o úspěšně 

složené zkoušce psa z výkonu s vyznačením úspěšně absolvovaných výkonů. Počet 

finančních příspěvků je omezen, neboť je lze čerpat za splnění každého výkonu pouze 

jedenkrát za život psa.   

Příloha č. 1 k nařízení vlády v části VII. řádku 1 upravuje výši sazby finančních 

příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů. Příspěvek užívá zkráceného názvu 

„Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér/český fousek“. 

Sazba za jeden výkon činí 2.000,- Kč u obou plemen psů a stanoví se jako součin sazby 

a počtu výkonů. Finanční příspěvek je poskytován Ministerstvem zemědělství, a to 

bezhotovostně a může být ojediněle přiznán v nižší než požadované výši, a to z důvodu 

přiděleného objemu prostředků státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
130

 

3.1.4 Shrnutí 

Právní úpravu loveckých psů považuji za přehlednou a celistvou. Jednotlivé právní 

předpisy na sebe navazují a odkazují. Zákon o myslivosti, jakožto hlavní předpis, 

představuje uspokojivý rámec právní úpravy loveckých psů. Lovecký pes je v něm 

definován, dle mého názoru, dostatečně i za skutečnosti, že je nutné si dohledat 

konkrétní plemena psů.  

Důležitou součástí právní úpravy je nepochybně prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. 

k zákonu o myslivosti, která upravuje bližší podmínky pro používání loveckých psů. 

Podmínky jsou opět vymezeny dostatečně přesně, používají terminologii definovanou 

v zákoně a tak nedochází ke sporným otázkám, co daným pojmem zákonodárce myslel. 

Tato vyhláška dále uvádí, které organizace, případně školy mohou pořádat zkoušky 

loveckých psů z výkonu a zároveň stanoví i obecná pravidla pro konání a průběh těchto 
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 Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech poskytování finančních příspěvků na chov a výcvik 

národních plemen loveckých psů, jakožto i provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování takových 

příspěvků. § 59 zákona o myslivosti. 
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 Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, verze 1/2017. 

[cit. 12.12.2018]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/548384/Prirucka___Myslivost.pdf. 

http://eagri.cz/public/web/file/548384/Prirucka___Myslivost.pdf
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zkoušek. Úprava konkrétních pravidel je pak ponechána na příslušné myslivecké 

organizace či škole, která zkoušky z výkonu pořádá.  

Vlastníkům některých plemen loveckých psů za určitých podmínek přísluší finanční 

příspěvek na chov a výcvik psů, který poskytuje Ministerstvo zemědělství na základě 

nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Příspěvek není nárokový, avšak bývá poskytnut všem, 

kdo o něj zažádají, splňují-li podmínky. Úspěšnými žadateli příspěvku jsou vlastníci 

loveckých psů plemena český fousek a český teriér, jejichž psi splňují podmínku 

úspěšně složené zkoušky loveckých psů z výkonu. Dle mého názoru má ustanovení o 

finančním příspěvku diskriminační charakter, neboť zvýhodňuje vlastníky pouze 

českých plemen. Jestliže účelem zákonodárce byla podpora českých plemen jako 

loveckých psů, nemyslím si, že je tento finanční příspěvek ve stávající výši schopen 

ovlivnit osobu ve výběru plemene loveckého psa. 

3.2 Služební psi 

Pojem služební pes není v českém právním řádu definován, ačkoliv se s ním můžeme 

setkat hned v několika právních předpisech. Vytvoření obecné definice služebního psa 

za současné právní úpravy není jednoduchým úkolem, neboť neexistuje souhrnný 

právní název všech složek, které používají služebního psa při službě. Zjednodušeně by 

se dalo konstatovat, že služebním psem je pes, který slouží především příslušným 

státním ozbrojeným a bezpečnostním složkám a zatímto účelem byl i speciálně 

vycvičen. Ani tato definice by však nebyla přesná, jelikož mezi bezpečnostní sbory se 

podle § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, řadí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 

republiky, Celní správa České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace a mezi 

ozbrojené síly se podle § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 

republiky, řadí armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Na první 

pohled je zřejmé, že ne všechny vyjmenované složky ke své činnosti využívají 

služebního psa. Naopak některé složky, jako je například obecní nebo vojenská policie, 

nebo vězeňská služba a justiční stráž, ve výčtech chybí. Služební psi se však 

nepoužívají pouze ve veřejném sektoru, nýbrž i v sektoru soukromém. Soukromé 
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bezpečnostní agentury nabízejí ostrahu objektů a osob, detekci psychotropních a 

omamných látek, jakožto detekci výbušnin a zbraní, aj., a to za použití služebního 

psa.
131

 

Jelikož definice služebního psa není upravena obecně, jednotlivé složky si pro svou 

vlastní potřebu služebního psa definují v interních předpisech. Například Policie ČR 

definuje služebního psa v Závazném pokynu policejního prezidenta č. 145/2014, kterým 

se upravuje činnost služební kynologie, jako psa nebo fenu, kteří jsou jednak v majetku 

Policie České republiky a jednak jsou využíváni Policií České republiky k plnění úkolů 

na základě smlouvy o výpůjčce. Z povahy závazného pokynu jakovnitřního předpisu 

však definici nelze vydávat za právně závaznou, neboť „Vnitřní předpisy jsou abstraktní 

akty vydávané v rámci určité organizační struktury nadřízeným vůči podřízeným, (...); 

nemají povahu pramenů práva, zavazují pouze podřízené.“
132

 

Na použití služebního psa jsou kladeny vysoké nároky. Pes musí projít náročným 

výcvikem, který je rozdělen do více částí. Výcvik však nekončí ani ve chvíli, kdy pes 

dosáhne požadované úrovně a je zařazen do výkonu služby. Samotná služba obecně trvá 

osm až deset let, avšak existují i výjimky. Vše se odvíjí od kondice konkrétního psa.
133

 

3.2.1 Použití služebních psů na veřejnosti 

Jak již bylo řečeno, služební pes slouží především příslušným ozbrojeným a 

bezpečnostním složkám. Aby mohl splňovat účel, ke kterému byl vycvičen, pracuje 

v terénu, tedy na místech veřejnosti přístupných. Přestože ho při plnění úkolů může 

spatřovat veřejnost, nejedná se o veřejná vystoupení ve smyslu zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. Veřejné vystoupení je v ustanovení § 8 odst. 1 zákona na ochranu týrání 

kvalifikováno jako „(...) jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem 
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 DUX profi dog service s.r.o. [online]. [cit. 13.12.2018]. Dostupné z:  http://www.dux.cz/bezpecnostni-

sluzba-cesky-brod. 
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 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 73-

74. ISBN 978-80-7357-382-9. 
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 ZOUBKOVÁ, Martina a BENÍŠEK, Stanislav. Služební kynologie. Policie České republiky – KŘP 

Plzeňského kraje. [online]. 2009 [cit. 12.12.2018]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/sprava-

zapadoceskeho-kraje-akce-a-projekty-sluzebni-kynologie.aspx. 
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nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných 

sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za 

účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením 

jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh;(...).“ Již v samotném ustanovení § 8 odst. 4 

písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání je stanovena výjimka z uložených 

povinností pro ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a obecní policii. Tato výjimka 

spočívá v tom, že se na tyto vyjmenované subjekty nevztahuje povinnost oznámení 

krajské veterinární správě a příslušné obci místa a datumu konání veřejného vystoupení, 

druhu a počtu zúčastněných zvířat a údajů umožňujících identifikaci osoby podle odst. 2 

stejného ustanovení, jakožto povinnost současně předložit seznam činnosti se zvířaty. 

Avšak je třeba rozlišovat výcvik a použití služebního psa, který plní úkoly stanovené 

zvláštním předpisem a veřejné vystoupení téhož zvířete, které úkoly sice plní, ale není 

ve službě. Vystupoval-li by služební pes například na informační a propagační akci, na 

které by plnil úkoly pouze za účelem seznámení veřejnosti s činností příslušných 

orgánů, nebo by vystupoval v soutěžích či veřejných ukázkách výcviku služebních psů, 

již by se případ posoudil jako veřejné vystupování zvířat a povinnosti stanovené v § 8 

zákona na ochranu zvířat proti týrání by musely být splněny bez výjimky.
134

 

3.2.2 Zaměření služebních psů s důrazem na aktuální otázku metody pachové 

identifikace 

Aby se pes mohl stát služebním psem, je potřeba, aby se podrobil důkladnému výcviku. 

Výcvik bývá obecně rozdělen na dvě kategorie, a to na výcvik všestranných psů a 

výcvik speciálních psů. Výcvik všestranných psů je zaměřen nejen na zadržení 

pachatele, vyhledání a označení pachatele, vypracování stopy, ale i na obecnou 

poslušnost. Výcvik speciálních psů se pak zaměřuje především na vyhledávání drog, 

výbušnin a zbraní.
135

 Konkrétní kynologické činnosti se pak liší v závislosti na činnost 

jednotlivých bezpečnostních a ozbrojených složek.  

                                                           
134

 Ústřední komise pro ochranu zvířat. Stanovisko k použití služebních psů na veřejnosti. In: Eagri.cz 

[online]. Květen 2005[cit. 11.12.2018]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/1603/Sluz_psi_ver.pdf. 

135
 HANSLÍK, František a ŠMÍD, Jan. Do přípravy psovodů Vojenské policie se zapojily i další ozbrojené 

složky. Ministerstvo obrany. [online]. 25. 9. 2017 [cit. 13.12.2018]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/1603/Sluz_psi_ver.pdf
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M. Zoubková a S. Beníšek
136

 uvádí, že služební psi Policie České republiky jsou 

vycvičeni ke kynologickým činnostem, které se dělí na základní, mezi něž patří práce s 

hlídkovými
137

, pátracími
138

 a strážními
139

 psy a speciální, mezi něž řadíme vyhledávání 

drog a psychotropních látek, výbušnin a nástražných výbušných systémů, detekci 

akcelerantů a metodu pachové identifikace.  

Právě použití metody pachové identifikace je v poslední době velmi diskutované téma. 

Metoda pachové identifikace, neboli olfaktorika, je metoda, která se používá v 

kriminologii a slouží k identifikaci konkrétní osoby nebo věci. K této metodě je 

využíván služební pes, jehož úkolem je porovnání vzorku pachové stopy zajištěné na 

místě činu a vzorku pachu, který byl odebrán podezřelé osobě. Vycvičený služební pes 

je schopen označit shodu obou vzorků.
140

 Tato metoda byla judikaturou uznána jako 

nepřímý podpůrný důkaz v trestním řízení. Ústavní soud k tomu ve svém nálezu
141

 

uvádí: „Výsledek metody pachové identifikace je podle ÚS typickým nepřímým důkazem, 

který potvrzuje skutečnost, že se určitá fyzická osoba dostala do kontaktu s předmětem, 

z něhož byla stopa sejmuta, nikoli že určitá osoba přímo spáchala trestný čin.“ V témže 

nálezu Ústavní soud stanovil podmínky, které musí být při použití metody dodrženy.  

Ačkoliv se tato metoda běžně využívá v trestním řízení, na přelomu let 2017 a 2018 se 

v médiích začaly objevovat pochybnosti o její důvěryhodnosti. Iniciátorem byl spolek 

na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun, který argumentoval tím, že Česká 

                                                                                                                                                                          
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/do-pripravy-psovodu-vojenske-policie-se-

zapojily-i-dalsi-ozbrojene-slozky-137198/. 

136
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Plzeňského kraje. [online]. 2009 [cit. 12.12.2018]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/sprava-

zapadoceskeho-kraje-akce-a-projekty-sluzebni-kynologie.aspx. 
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 Hlídkoví psi jsou používáni nejen na úseku prevence ochrany veřejného pořádku, ale i při prohlídce a 

průzkumu terénu a pronásledování a zadržení pachatele. 

138
 Pátrací psi se používají k vyhledávání a sledování pachové stopy osob hledaných či pohřešovaných. 

Dále se používají i při výjezdech na místa činu. 

139
 Strážní psi jsou používáni ke střežení objektů, eskortám osob, případně k dalším policejním činnostem. 

140
 RULC, Jiří, Juraj ŠTAUDINGER a Peter NEVOLNÝ. Dějiny československé služební kynologie: 

vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební kynologie na území 

Československa. Praha: CanisTR, 2014, s. 390. ISBN 978-80-9042-108-0. 
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 Nález ÚS ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1098/15. 
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republika je jedinou zemí Evropy, ve které si psovod sám staví pachové konzervy do 

řady a tudíž mu je známo, který vzorek je ten porovnávaný. Tím pak může, byť 

nevědomky a nechtěně, ovlivnit psa.
142

 Tuto skutečnost potvrzuje i výstup z projektu 

VF20102015011 – Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace (projekt)
143

. 

Tento výzkumný projekt byl prováděn v letech 2010–2015 Centrem pro výzkum 

chování psů České zemědělské univerzity na žádost Ministerstva vnitra České 

republiky. Na jeho základě byly navrženy postupy metody tak, aby došlo ke 

spolehlivému označení pachové konzervy s porovnávaným vzorkem. 

Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob a pokyn ředitele 

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 119/2017, 

o provádění služební kynologie zareagovaly na judikaturu Ústavního soudu a poznatky 

a návrhy projektu tím, že stanovily nové postupy metody pachové identifikace. Nově 

tak například psovodu není známé rozmístění pachových konzerv a kontrolu výsledků 

provádí osoba odlišná od psovoda. Tím je znemožněno jakékoliv nevědomé ovlivnění 

psa. Zároveň se o celém postupu pořizuje videozáznam, a tak může být kdykoliv 

přezkoumán. Interní předpisy dále obsahují celou řadu změn vedoucí ke spolehlivosti a 

důvěryhodnosti použití této metody jako důkazního prostředku. 

Otázkou však zůstává, zda je možné v probíhajících trestních řízeních použít důkaz 

provedený metodou pachové identifikace podle původního postupu a zda by takový 

postup mohl být důvodem podání mimořádných opravných prostředků. M. Mičkal se ve 

své tezi
144

 domnívá, že nikoliv. Upozorňuje, že již dříve byl upravován postup této 
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 BOK, John. John Bok: Pachovou stopu nelze používat jako důkaz v trestním řízení. [online].  5. 12. 

2017. [cit. 13.12.2018]. Dostupné z:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/John-Bok-
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metody
145

 jako reakce na námitku nevědomého ovlivnění psa psovodem a výsledky 

metody pachové identifikace v probíhajících trestních řízeních nebyly vyhodnoceny 

jako nepoužitelné. 

3.2.3 Služební pes jako donucovací prostředek 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, zákon č. 273/2008 

Sb., o Policii České republiky, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky a 

zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o 

Vojenské policii) mezi taxativní výčet donucovacích prostředků, které lze ve službě při 

plnění svých úkolů použít, řadí služebního psa. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

do výčtu donucovacích prostředků služebního psa sice neřadí, avšak ve svém 

ustanovení § 19 uvádí, že strážník je oprávněn použít psa, a to namísto nebo vedle 

donucovacích prostředků. Způsobilost k použití psa však musí být osvědčena policií.
146

 

Zároveň stanoví, že ustanovení tohoto zákona o donucovacích prostředcích se použijí 

obdobně. V následujících řádcích při rozboru použití služebního psa jako donucovacího 

prostředku budu vycházet ze zákona o Policii České republiky. 

Použití donucovacích prostředků společně s použitím zbraně řadí B. Vangeli
147

 mezi 

nejrazantnější oprávnění policisty. Účelem jejich použití je přímé působení jak na 
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 Vedení psa podél řady pachových konzerv na vodítku bylo vyměněno za vedení psa na vodicím laně. 

146
 Ověřování způsobilosti psa k výkonu služby a případné vystavení osvědčení o způsobilosti 
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VETEŠNÍK, Pavel, JEMELKA, Luboš. § 19 [Použití psa]. In: VETEŠNÍK, Pavel, JEMELKA, Luboš. 

Zákon o obecní policii. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 212. ISBN 978-80-7400-165-
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tělesnou integritu fyzických osob, tak na jejich psychiku. Sledovaným cílem je pak 

donucení osoby ke splnění právní povinnosti.  

Podle ustanovení § 53 zákona o Policii České republiky je policista oprávněn použít 

donucovací prostředek, který odpovídá výčtu donucovacích prostředků v ustanovení § 

52 téhož zákona
148

 ve čtyřech situacích, jimiž je ochrana bezpečnosti své osoby, jiné 

osoby, ochrana majetku a naposledy ochrana veřejného pořádku. Úkolem služebního 

psa v uvedených situacích je zastrašit pachatele štěkáním, případně ho chytat, kousat a 

držet za oblečení.  

Použití náhubku pro psa se vyžaduje vždy
149

 s výjimkou situací, kdy je služební pes 

použit jako donucovací prostředek proti ozbrojeným osobám, u kterých je hrozba útoku 

a kdy je ohrožován život nebo zdraví, přičemž podmínkou je skutečnost, že účelu 

zákroku nelze dosáhnout použitím mírnějších donucovacích prostředků. Dále je pro 

účely požadavku náhubku potřeba rozlišovat, zda je pes použit jako donucovací 

prostředek ve smyslu zákona anebo zda je pouze držen na vodítku a není mu umožněn 

fyzický kontakt s osobou pachatele. V takovém případě totiž použití náhubku není 

vyžadováno.
150

 

Zákon o Policii České republiky dále upravuje výjimky z použití některých 

donucovacích prostředků, mezi něž patří i použití služebního psa, respektive zvláštní 

omezení dle ustanovení § 58. Policista není oprávněn použít služebního psa při zákroku, 

který směřuje proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou 

tělesnou vadou nebo chorobou a osobě zjevně mladší 15 let. Tyto výjimky zákon 

zakotvil ze dvou důvodů. Za prvé, vyjmenované osoby pro své fyzické a psychické 

vlastnosti představují pro zasahujícího policistu nebezpečí pouze v nízké míře a za 

druhé, tyto osoby jsou náchylnější k fyzické či psychické újmě na zdraví v důsledku 

použití služebního psa jako donucovacího prostředku. Tato zvláštní omezení však 

neplatí, dopouštěly by se vyjmenované osoby bezprostředního ohrožování života nebo 
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 Služební pes je uveden v ustanovení § 52 písm. j) zákona o Policii České republiky. 
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zdraví jiné osoby nebo hrozila by větší škoda na majetku a zároveň by byla splněna 

podmínka subsidiarity, tj. nemožnost užití jiného postupu či prostředku k odvrácení 

nebezpečí.
151

 

3.2.4 Shrnutí 

Služební pes je termín pro psa, který slouží příslušným ozbrojeným a bezpečnostním 

složkám jak v sektoru veřejném, tak i v sektoru soukromém. Jeho definice není 

zakotvena v žádném právním předpise.  

Jelikož je pro výkon služby nezbytná práce služebního psa v terénu, zákon na ochranu 

zvířat proti týrání upravuje výjimku z veřejného vystoupení zvířat pro ozbrojené síly, 

veřejné sbory a obecní policii. Na tyto subjekty dopadá výjimka ze zákonného 

požadavku, aby pořadatel příslušné krajské veterinární správě a obci oznámil stanovené 

údaje, a to nejméně 14 dní před datem konání veřejného vystoupení. S ohledem na to, 

že u těchto subjektů je práce se psi každodenní činností a zároveň je i potřeba okamžité 

asistence služebního psa nepředvídatelná, nebylo by v praxi možné splňovat tyto 

zákonné podmínky veřejného vystupování zvířat. Tyto subjekty tedy nemají jakoukoliv 

oznamovací povinnost v případě používání služebního psa při službě.
152

 Dalším 

možným řešením by například bylo zachování požadavku oznámení, avšak bez splnění 

časové podmínky. Tím by ale byly subjekty, na které výjimka dopadá, stejně jako 

krajské veterinární správya příslušné obce, zahlceny další administrativou. Z tohoto 

důvodu se domnívám, že výjimka stanovená v zákoně na ochranu zvířat proti týrání je 

stanovena optimálně. 

Stejně jak psi všestranní, tak i psi speciální představují pro své psovody nepostradatelné 

a rovnocenné společníky. Například i hlídací pes, jehož úloha má především charakter 

prevence ochrany veřejného pořádku, může zachránit lidský život. Psi jsou ve službě 

používáni především pro své výborné čichové schopnosti, díky nimž jsou schopni 
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je činnost služebního psa předváděna veřejnosti. 



74 

identifikovat osobu pachatele, vyhledat a sledovat osoby, stejně jako vyhledat drogy, 

výbušniny, zbraně, aj. Neméně významnou schopností je nepochybně i schopnost 

chránit osobu psovoda, případně jinou osobu či objekt, jakožto i zastrašit a zadržet 

osobu pachatele. S tím koneckonců souvisí i zařazení služebního psa mezi zákonné 

donucovací prostředky. 

S ohledem na absenci závazného předpisu, který by upravoval podstatné aspekty 

týkající se služebního psa se domnívám, že by bylo vhodné přijmout zákon o 

podmínkách výcviku a použití služebního psa, který by nahradil interní předpisy 

týkající se služební kynologie příslušných složek. Tento názor zdůvodňuji tím, že 

služební pes ve většině případech vykonává veřejnou službu a jeho úloha je velmi 

významná, neboť při správném plnění úkolů může zachránit i lidské životy a odvrátit 

nebezpečí hrozící až několika tisícům osob
153

. Proto by bylo vhodné důležitost 

správného výcviku a postupu při kynologických činnostech zdůraznit právě přijetím 

závazného právního předpisu. Zákon by byl rozdělen na obecnou část, ve které by byla 

obsažena obecná definice služebního psa a dále obecné podmínky výcviku a držení psů, 

které by byly v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Další části zákona by 

upravovaly specifika kynologických činností služebních psů jednotlivých složek. 

Prováděcí vyhlášky k zákonu by mohly upravovat přesný postup některých 

kynologických činností. Na mysli mám zejména tolik diskutovanou a zpochybňovanou 

metodu pachové identifikace, která je v současnosti v interním předpisu Policie České 

republiky upravena tak, aby odpovídala standardům jejího použití v Evropě. Dále by se 

s přijetím zákona upravily související právní předpisy. 

3.3 Psi se speciálním výcvikem 

Pojem pes se speciálním výcvikem není v platné právní úpravě definován. Lze však 

shrnout, že pes se speciálním výcvikem je obecný název pro psy, kteří jsou určení 

pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Dále se dělí
154

 na signální psy, kteří jsou 

                                                           
153

 Například při upozornění psovoda na výbušninu na veřejných akcích. 

154
 Jedná se o základní dělení dle organizací HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., 

Pomocné tlapky, o.p.s., Elva Help, z.s., aj. Dále se můžeme setkat s pojmy jako jsou balanční psi, kteří 

pomáhají osobám, které mají potíže s rovnováhou, psi poskytující emocionální podporu pro osoby 
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určeni především pro sluchově postižené osoby
155

, vodicí psy, jejichž úkolem je 

pomáhat především nevidomým či slabozrakým osobám
156

, psy pro tělesně postižené 

osoby, které mají různé pohybové dysfunkce a asistenční psy, kteří jsou určeni pro 

osoby s jiným zdravotním postižením.
157

 V předpisech se kromě pojmu pes se 

speciálním výcvikem setkáváme s pojmy vodicí pes a asistenční pes, z čehož lze 

odvodit, že pro účely českého právního řádu se psi se speciálním výcvikem dělí na 

vodicí psy a dále na asistenční psy, kteří představují jednotný pojem pro všechny ostatní 

výše uvedené kategorie psů s výjimkou psů vodicích, kteří jsou v předpisech taktéž 

označováni jako zvláštní pomůcka. Jelikož účelem obou kategorií psů je pomoc 

znevýhodněným osobám trpícím zdravotní poruchou, dalo by se předpokládat, že právní 

opora bude pro obě tyto kategorie stejná. Tento předpoklad však není ve všech 

oblastech právní úpravy správný.  

3.3.1 Financování psů se speciálním výcvikem 

Prvním rozdílem je právní úprava financování výcviku psa a poskytnutí státního 

příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením. Osoby zrakově 

postižené mají oporu přímo v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášce č. 

388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením. Poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku osobám se 

zdravotním postižením vyplývá z ustanovení § 2 písm. b) zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením, přičemž seznam druhů a typů zvláštních pomůcek je 

uveden v přílohách prováděcí vyhlášky k zákonu. V příloze 1 vyhlášky jsou rozděleny 

zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 

                                                                                                                                                                          
trpícími poruchami psychiky, šikovní společníci, jimiž jsou asistenční psi pečující o osoby s velmi těžkým 

postižením, kteří jsou zároveň vycvičeni v oboru canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka), 

terapeutický pes, atd. 

155
 Signální pes nemusí být vycvičen pouze pro podávání signálů sluchově postiženým jedincům, nýbrž i 

například alergikům či osobám se záchvatovými onemocněními, jako je například epilepsie. 

156
 Vodicí pes nemusí sloužit pouze nevidomým, ale bývá vycvičen i pro osoby se ztrátami paměti, které 

by se bez pomoci takového psa například nebyly schopny dostat domů.  

157
 Pomocné tlapky o.p.s. [online]. [cit. 9.12.2018]. Dostupné z:  http://www.pomocnetlapky.cz/cz/o-

asistencnich-psech/asistencni-psi/. 

http://www.pomocnetlapky.cz/cz/o-asistencnich-psech/asistencni-psi/
http://www.pomocnetlapky.cz/cz/o-asistencnich-psech/asistencni-psi/
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zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám, zvláštní pomůcky určené 

těžce sluchově postiženým osobám a zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním 

postižením. Zatímco v první, třetí, ani čtvrté skupině zvláštních pomůcek není uveden 

asistenční, ani žádný jiný pes, ve druhé skupině je pro osoby s úplnou nevidomostí obou 

očí a praktickou nevidomostí obou očí
158

 jako zvláštní pomůcka zařazen vodicí pes. 

Nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky ve formě vodicího psa má podle 

ustanovení § 9 odst. 5 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

osoba, která kumulativně splňuje tyto podmínky: je starší 15 let, zvláštní pomůcka jí 

umožní sebeobsluhu nebo ji v taxativně uvedeném výčtu okolností potřebuje
159

 a může 

jí využívat. Podmínky jsou v témže ustanovení v odstavci 12 kladeny taktéž na pořízení 

vodicího psa, který musí být vycvičen a předán buď právnickou, nebo fyzickou osobou, 

která je členem
160

 mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Vodicí pes dále 

musí splňovat dovednosti uvedené v příloze 2 prováděcí vyhlášky k zákonu. Stanovení 

výše příspěvku určuje ustanovení § 10 zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením. Náklady na pořízení, výcvik a přidělování vodicích psů jsou 

nepochybně vyšší, než je částka 10.000,- Kč
161

, proto maximální výše příspěvku bude 

činit 350.000,- Kč a spoluúčast osoby bude činit 10 % z předpokládané nebo již 

zaplacené ceny vodicího psa. 

Narozdíl od příspěvku na vodicí psy, nemá příspěvek na asistenční psy oporu v zákoně, 

ani v jiném podzákonném předpise. Přitom význam psů se speciálním výcvikem obecně 

je zásadní, jelikož každodenně pomáhají tělesně či jinak zdravotně postiženým osobám, 

a to bez zásahu třetí osoby. Jejich výcvik zajišťují výcvikové organizace, které mají 

formu spolku, ústavu či obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku, a 

jejichž předmětem činnosti je výcvik asistenčních psů. Právě takovéto organizace, které 

zároveň splňují veškeré další podmínky stanovené Metodikou Ministerstva práce a 

                                                           
158

 Ve smyslu části 1 bodu 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. 

159
 Například pro realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, ke stykům s okolím, aj. 

160
 Ke splnění podmínky postačí podání přihlášky za člena, ne však o více než dva roky nazpět. 

161
 Cena psů se speciálním výcvikem se pohybuje kolem 250.000,- Kč. HELPPES – Centrum výcviku psů 

pro postižené o.p.s. [cit. 9.12.2018]. Dostupné z:http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/casto-kladene-

otazky-a-odpovedi/. 

http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/casto-kladene-otazky-a-odpovedi/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/casto-kladene-otazky-a-odpovedi/
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sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro příslušný 

rok
162

 mají však možnost zažádat o dotaci na výdaje spojené s pořízením, výcvikem a 

přidělováním asistenčních psů.
163

 To znamená, že nejen osoby se zrakovým postižením 

mají šanci na získání psa se speciálním výcvikem buď za symbolickou cenu, nebo 

zdarma. Dotace je žadatelům poskytována v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), z jehož odstavce 1 vyplývá, že na dotaci však není právní nárok. 

O tom, zda bude dotace žadateli poskytnuta, rozhoduje dotační komise ministerstva 

práce a sociálních věcí, a to na návrh. 

3.3.2 Psi se speciálním výcvikem jako doprovod osob se zdravotním postižením 

Osoby zdravotně postižené, které ke kompenzaci svých různorodých handicapů 

využívají pomoci psů se speciálním výcvikem, mohou být v některých případech 

oběťmi nepřímé diskriminace na základě zdánlivě neutrálních ustanovení. Není totiž 

běžným pravidlem zohledňování zvláštní povahy těchto psů jako nezbytných společníků 

postižených osob. 

Již v roce 2016 vydala Anna Šabatová jako veřejný ochránce práv doporučení vládě 

České republiky ve věci vydání zákona, který by upravil některá práva osob se 

zdravotním postižením, které využívají psa se speciálním výcvikem
164

. V doporučení 

mimo jiné upozorňuje právě na nepřímou diskriminaci osob se zdravotním postižením, 

kterým byl odepřen přístup do veřejně přístupných prostor či jiná související práva 

jako důsledek toho, že jejich doprovodem byl pes, ačkoliv se jednalo o psa se 

speciálním výcvikem. Obsahem zákona by podle A. Šabatové měla být úprava 

                                                           
162

 Pro účely této diplomové práce vycházím z příkazu ministryně č. 32/2017, Metodika Ministerstva 

práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2018 

163
 Pro účely Metodiky se asistenčním psem rozumí pes se speciálním výcvikem s výjimkou vodícího psa 

určeného pro osobu s těžkým zrakovým postižením. 

164
 ŠABATOVÁ, Anna. Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky podle ustanovení § 

22 odst. 1 ve spojení s § 21b písm. c) zákona o veřejném ochránci práv ve věci vydání zákona, který by 

upravil některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním 

výcvikem. In: ochrance.cz [online]. 11.4.2016 [cit. 9.12.2018]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/Vlada/asistencni-psi.pdf. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/Vlada/asistencni-psi.pdf


78 

statusových práv psů se speciálním výcvikem, dále přístupových práv osob se 

zdravotním postižením a nakonec úprava souvisejících předpisů. Vláda se k doporučení 

vyjádřila kladně a uložila ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími 

ministry legislativu odpovídající požadavkům A. Šabatové zpracovat do konce roku 

2016. Existence takového zákona mi však není v současnosti známa. 

K situacím, kdy je přístup do veřejně přístupných míst se psem se speciálním výcvikem 

zamítnut, dochází nejčastěji kvůli absenci právní úpravy. Například zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), obdobně pak zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) neobsahuje žádné ustanovení, které by se 

týkalo možnosti vstupu do budovy a areálu školy se psem se speciálním výcvikem. 

Jelikož osoby zdravotně postižené, které jsou závislé na doprovodu takových psů 

nemají oporu v zákoně, dochází pak k nejistotě, zda budou do areálu či budovy školy 

společně se psem vpuštěni. Proto by bylo žádoucí uvedenou mezeru v zákonech doplnit.  

V některých předpisech je však právo doprovodu osob zdravotně postižených psem se 

speciálním výcvikem uzákoněno.
165

 Je jím například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ve svém ustanovení § 

23 odst. 4 upravuje povinnost provozovatele potravinářského podniku provozující 

stravovací službu umožnit vstup osobě zdravotně postižené do stravovací části 

provozovny společně se psem se speciálním výcvikem, a to bez rozdílu vodicího a 

asistenčního psa. Povinnost je uložena i osobě se zdravotním postižením. Na žádost je 

povinna předložit doklad o výcviku psa. 

Výjimka pro osoby zdravotně postižené a jejich doprovod psem se speciálním výcvikem 

je dále zakotvena v ustanovení § 51 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 137/2004 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 

při činnostech epidemiologicky závažných. Mezi zásady pro výrobu kosmetických 

prostředků, jakožto i holičství, kadeřnictví a související kosmetické služby je zařazen 

zákaz vstupu zvířat do zázemí provozovny, avšak „(...) s výjimkou vodicího psa 

nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním 

                                                           
165

 Následný výčet a rozbor předpisů je pouze demonstrativní. Právní úprava je v této oblasti velmi 

roztříštěná a výjimky pro psy se speciálním výcvikem se objevují ve větším množství předpisů. 
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postižením, (...).“ Ve vyhlášce se nenachází mnou popsaná terminologie psů se 

speciálním výcvikem, jimiž mají být vodicí pes a asistenční pes. Domnívám se, že rozdíl 

v terminologii je způsoben tím, že v žádném právním předpise není uvedena jasná 

definice psů se speciálním výcvikem a tak může docházet k zaměňování pojmů. Dle 

mého názoru lze pro účely vyhlášky psa speciálně vycvičeného vykládat jako 

asistenčního psa ve smyslu vysvětlení pojmů v kapitole 3.3. 

Naopak jasná definice psa se speciálním výcvikem pro účely příslušného ustanovení je 

uvedena v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Pes se speciálním 

výcvikem je definován jako vodicí pes a asistenční pes. Ustanovení uvádí, že „Pacient 

se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má 

právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve 

zdravotnickém zařízení (...),“ zároveň však nesmí být porušována práva ostatních 

pacientů. 

Jak jsem již naznačovala výše, ne ve všech případech mají vodicí a asistenční psi stejné 

postavení, ačkoliv jejich smysl a účel je stejný. V některých situacích jsou 

zvýhodňováni vodicí psi oproti psům asistenčním.
166

 Diskriminaci spatřuji v ustanovení 

§ 23 odst. 5 vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, 

které zakotvuje nemožnost jak vyloučit z přepravy, tak odmítnout přepravu vodicího 

psa, který doprovází nevidomou osobu. Ustanovení však o asistenčním psovi mlčí. 

Nedovedu vysvětlit počínání zákonodárce, kdy tímto nepřímo nadřadil vodicího psa nad 

psa asistenčního. Oba psi musí projít výcvikem, oba psi kompenzují postižení 

doprovázené osoby. Z mého pohledu si jsou obě tyto kategorie psů rovni. 

3.3.3 Shrnutí 

Psi se speciálním výcvikem jsou psi, kteří poskytují oporu osobám zdravotně 

postiženým a vyrovnávají znevýhodnění, kterými tyto osoby trpí jak ve svém 

zdravotním stavu, tak v sociálním životě. V českém právním řádu neexistuje jednotná 

definice psů se speciálním výcvikem, na základě právních předpisů lze však dovodit, že 

český zákonodárce rozlišuje zejména vodicí psy a asistenční psy. Definice by na 

                                                           
166

 Mimo jiné například v oblasti financování viz kapitola 3.3.1. 
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základě poznatků dosavadní právní úpravy mohla znít takto: „Psy se speciálním 

výcvikem se rozumí zejména asistenční pes a vodicí pes, případně další pes se 

speciálním výcvikem, který slouží jako pomocník osobám zdravotně postiženým.“ Za 

účelem zamezení chybné interpretace považuji za vhodné definici psů do zákona 

zařadit. 

Nabízí se otázka, do jakého zákona by taková definice mohla být zařazena. Neboť po 

prozkoumání problematiky psů se speciálním výcvikem souhlasím s názorem veřejné 

ochránkyně práv, Annou Šabatovou, že je zapotřebí zpracovat zákon, který by 

upravoval jak statusová práva psů se speciálním výcvikem, tak přístupová práva osob 

zdravotně postižených, které doprovází tito psi, neboť dosavadní právní úprava je v této 

oblasti roztříštěná, nedostatečná a vykazuje známky diskriminace, domnívám se, že 

definici by měl obsahovat právě tento navrhovaný zákon. V případě, že by k přijetí 

takového zákona nedošlo, navrhuji alespoň zařazení definice psa se speciálním 

výcvikem do zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením současně 

se zavedením příspěvku státu na asistenční psy, aby došlo k vyrovnání nepoměru mezi 

vodicím a asistenčním psem. Dle mého názoru by bylo zařazení definice psa se 

speciálním výcvikem v tomto zákoně nejvhodnější, a to z toho důvodu, že zatím 

společně s jeho prováděcí vyhláškou poskytuje nejkomplexnější úpravu této 

problematiky. 

Ne ve všech oblastech právní úpravy mají asistenční psi stejné postavení jako psi 

vodicí, přitom obě tyto dvě kategorie považuji za stejně významné z toho důvodu, že 

výcvikem musí projít jak psi vodicí, tak psi asistenční a zároveň obě dvě kategorie psů 

se stávají nezbytným společníkem zdravotně postižené osoby.  

Nepoměr je založen nejenom ve financování těchto psů, kdy stát přispívá na vodicí psy 

a na asistenční nikoliv, ale i v některých jiných oblastech. Domnívám se, že nepoměry 

by bylo vhodné odstranit, neboť nelze kvalifikovat osoby zrakově postižené jako osoby, 

které speciálně vycvičené psy potřebují více, než osoby trpící jiným zdravotním 

postižením. Jako diskriminační považuji zejména ustanovení ve vyhlášce o přepravním 

řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, které umožňuje dopravci asistenční 

psy z přepravy vyloučit či jejich přepravu odmítnout, narozdíl od psů vodicích. 

Domnívám se, že k takovým situacím v praxi nedochází vůbec či jen zřídka, přesto by 
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příslušné ustanovení mělo být upraveno tak, aby chránilo všechny zdravotně postižené 

osoby, které jsou doprovázeny psem se speciálním výcvikem, a to bez rozdílu.   
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo poskytnout čtenáři komplexní rozbor právních předpisů, 

které se vztahují k chovu a držení psů. Dalším cílem bylo uvedení čtenáře do kontextu 

postavení a právní ochrany zvířat, neboť úprava postavení a ochrany zvířat představuje 

právní základ pro tvorbu a vývoj ustanoveních souvisejících s držením a chovem psů. 

Posledním cílem bylo zhodnocení stávající právní úpravy a navržení možných řešení 

zjištěných nedostatků lege de ferenda.   

Práce je rozdělena do tří částí, ve kterých jsou postupně plněny stanovené cíle. První 

část práce se věnuje, jak napovídá její název, právnímu postavení psů a jejich ochraně. 

V této části práce je čtenář seznámen s problematikou přiznání právní subjektivity 

zvířatům a s tím souvisejícím postavením zvířete v právních řádech. Dále jsou 

rozebrány základní mezinárodní a evropské dokumenty, které s ochranou zvířat nebo 

přímo se záležitostmi, které dopadají na chov a držení psů souvisí a tvoří tak základ pro 

tvorbu a vývoj české legislativy. Větší pozornost je věnována vnitrostátní úpravě. 

Ačkoliv je téma spíše předmětem práva veřejného, jeho aspekty se promítají i v právu 

soukromém. Kapitola 1.5 navazuje na první kapitolu, ve které je rozebíráno postavení 

zvířete. Rekodifikací občanského zákoníku účinného od roku 2014 došlo ke změně 

právního postavení zvířete, což bylo příčinou zakotvení dalších souvisejících ustanovení 

jak v oblasti věcného, tak v oblasti závazkového práva. Soukromá úprava je oproti 

úpravě veřejné celistvější a přehlednější, neboť veřejné právo je tvořeno celou řadou 

předpisů. Problematičnost v orientaci činí i odlišné pojetí zvířete, na které není ve všech 

předpisech veřejného práva pohlíženo obdobně a nekoresponduje s právem soukromým. 

S cílem učinit právní předpisy přehlednější a jasnější jsem navrhla sjednocení pojmu 

zvíře a jako inspiraci jsem uvedla jednotný výklad pojmu týrání zvířete. Při hodnocení 

trestního práva jsem zjistila nedostatek týkající se výše trestní sazby odnětí svobody za 

spáchání trestných činů na zvířeti. S odkázáním na vývoj koncepcí přiznání právní 

subjektivity zvířatům jsem navrhla snížení propastných rozdílů v trestní sazbě odnětí 

svobody za trestné činy spáchané na člověku a na zvířeti, respektive zvýšení trestní 

sazby odnětí svobody u trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z 

nedbalosti. Současně jsem zdůraznila i absurdnost výše pokuty, která hrozí pachateli za 

přestupek týrání zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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Druhá část diplomové práce je věnována chovu psů a souvisejícím činnostem. Čtenáři 

jsou představeny související předpisy a základní povinnosti, které z nich pro chovatele 

vyplývají. Důraz je dále kladen na právní úpravu, která reaguje na vzrůstající počet 

problémových chovů neboli množíren psů. Ačkoliv byla přijata opatření, jejichž úkolem 

byl efektivní boj proti množírnám psů, právní úprava obsahuje celou řadu nedostatků, 

na které jsem v kapitole 2.1.2 upozornila. Mezi nejzávažnější nedostatky jsem zařadila 

kvalifikaci chovu zvířat jako volnou živnost, chybějící povinnost uchování zdravotní 

dokumentace psa, chybějící celostátní systém evidence chovaných psů a omezenou 

kontrolní pravomoc Státní veterinární správy. Další možné řešení v boji proti 

množírnám jsem spatřila v inspiraci francouzskou či anglickou právní úpravou, které za 

účelem vyšší úrovně transparentnosti prodeje psů kladou speciální požadavky na osobu 

prodejce psů a zároveň na informace ohledně psů, které musí obsahovat inzerát prodeje. 

Jako další navrhované řešení jsem uvedla zakotvení povinnosti předat prodávaného psa 

v místě chovu tak, aby si kupující snadněji ověřil původ psa. Při zpracovávání této 

diplomové práce a analýze souvisejících předpisů jsem se v jiných oblastech předmětu 

práce nesetkala se zásadnějšími nedostatky právní úpravy. Naopak právní úpravu 

přepravy psů jsem zhodnotila jako velmi propracovanou, jelikož se nezřídka objevují 

specifika přepravy psů oproti jiným druhům zvířat. Jako jediný drobný nedostatek jsem 

uvedla absenci konkrétních možností zajištění psa při přepravě na pozemních 

komunikacích a to z toho důvodu, že by s ohledem na bezpečnost a ochranu psa mohly 

být alespoň doporučené možnosti jeho zajištění. K úpravě obecně závazných vyhlášek 

jsem neměla žádné podstatné výhrady. Obce mohou v rámci samosprávy poměrně 

široce upravovat záležitosti týkající se psů. Jediný hypotetický problém jsem shledala 

v možnosti obcí v případě ohrožování bezpečnosti a zdraví osob zakázat na veřejném 

prostranství volný pohyb psů, a to bez současného vymezení prostoru určeného právě 

k jejich volnému pohybu. Namítla jsem rozpor s příslušnými ustanoveními zákona na 

ochranu zvířat proti týrání, to ale judikatura Ústavního soudu odmítla. V poslední 

kapitole části druhé jsem čtenáři představila a zhodnotila právní úpravu útulků pro 

opuštěné a toulavé psy. Uvedla jsem, že je právní úprava útulků roztříštěná a 

nedostatečná, jelikož neexistuje právní předpis, který by závazně stanovil předpoklady 

zřízení a provozu útulků. Zároveň jsem však ocenila nedávné zakotvení zesílení dozoru 

nad útulky a zavedení jejich povinné registrace. 
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Třetí část diplomové práce obsahuje právní úpravu zvláštních účelů držení psů. Právní 

úpravu loveckých psů jsem zhodnotila jako přehlednou a celistvou. Zákon o myslivosti 

společně s jeho prováděcí vyhláškou poskytují úpravu všech podstatných záležitostí. 

Ustanovení o financování loveckých psů, které podporuje pouze národní plemena psů, 

jsem označila za diskriminační a neúčelné. Finanční příspěvek je totiž poskytován 

v nedostatečné výši na to, aby byl schopen ovlivnit osobu při rozhodování o koupi 

plemene psa. Proto je podpora národních plemen, dle mého názoru, nevhodně zvolena. 

U služebních psů jsem se hned v úvodu setkala se zákonnou absencí definice služebního 

psa. Navrhla jsem definici, která však nedokázala jednoduše pojmout všechny své 

prvky, proto by bylo příhodné do zákona zařadit výčet složek, které služebního psa 

používají a na tomto základě ho i definovat. Jelikož je úprava služebního psa tvořena 

zejména interními předpisy příslušných ozbrojených a bezpečnostních složek, navrhla 

jsem přijetí zákona o podmínkách výcviku a použití služebního psa a jeho možnou 

strukturu. Absenci definice jsem zaznamenala i u psů se speciálním výcvikem a proto 

jsem se ji pokusila navrhnout. Jako možné řešení této absence jsem navrhla zařazení 

definice buď do zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo 

do zákona, který by nově vznikl a obsahoval by statusová práva psů se speciálním 

výcvikem a přístupová práva osob zdravotně postižených, které jsou doprovázeny 

těmito psy. Při legální rešerši jsem se dále setkala s nerovným postavením vodicích a 

asistenčních psů, respektive osob, jež tito psi doprovází. Navrhla jsem odstranění 

nerovností v oblasti finančních příspěvků, neboť se domnívám, že nelze kvalifikovat 

osoby se zrakovým postižením jako osoby, které jsou více závislé na pomoci 

speciálních psů než jiné osoby, které trpí jiným zdravotním postižením. Dále jsem 

navrhla úpravu ustanovení vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 

osobní dopravu tak, aby nebyla dána možnost dopravci z přepravy vyloučit asistenční 

psy, zatímco toto právo se na psy vodicí nevztahuje a je tím opět založen nepoměr. 

Jsem si vědoma toho, že téma nebylo plně vyčerpáno, neboť otevírá další možnosti pro 

pokračování. Pouze okrajově jsem se například věnovala přestupkům, správní 

odpovědnosti osob a kontrolní činnosti Státní veterinární správy. Další možností 

rozšíření by například bylo právní zhodnocení poskytování veterinární péče psovi ve 

smyslu zdravotnického práva. I přesto se s ohledem na výše uvedené domnívám, že cíle 

práce vytyčené v jejím úvodu byly splněny, neboť práce komplexně zpracovává 
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související předpisy, poskytuje čtenáři obecný základ právního postavení a ochrany 

zvířat, který je nezbytný pro pochopení konkrétní právní úpravy držení a chovu psů a 

jejího vývoje a dále kriticky hodnotí stávající právní úpravu a současně navrhuje a 

odůvodňuje přijetí legislativních změn.   
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poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2018 
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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě chovu a držení psů, která je 

zasazena do kontextu ochrany zvířat a příslušných právních předpisů. Skládá se ze tří 

částí, přičemž každá z nich se věnuje samostatné oblasti tématu. První část pojednává o 

právním postavení psů a jejich ochraně. Je rozdělená do šesti kapitol. První kapitola 

uvádí problematiku přiznání právní subjektivity zvířatům, která tvoří základ pro 

pochopení dalšího vývoje právní úpravy postavení a ochrany zvířat. Další kapitoly této 

části čtenáře seznamují s příslušnými předpisy na mezinárodní, evropské a vnitrostátní 

úrovni. Důraz je kladen na postavení zvířete – psa a ustanovení související zejména 

v občanském právu a v právu trestním. Druhá a třetí část představuje stěžejní část 

diplomové práce. Druhá část se věnuje chovu psů a souvisejícím činnostem. Je 

rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje oblasti zájmového chovu psů 

společně s rozebráním aktuální problematiky množíren psů. Druhá kapitola se orientuje 

na oblast přepravy psů. Poskytuje rozbor obecných předpokladů přepravy zvířat a dále 

se zaměřuje na vnitrostátní přepravu psů různými dopravními prostředky a mezinárodní 

přepravu psů za obchodním a neobchodním účelem. Třetí kapitola uvádí povinnosti, 

které pro chovatele vyplývají z obecně závazných vyhlášek. Poslední čtvrtá kapitola se 

věnuje právní úpravě a fungování útulků pro opuštěné a toulavé psy. Poslední část je 

zaměřena na zvláštní účely držení psů. Tato část je rozdělena na tři kapitoly, které se 

postupně týkají loveckých psů, služebních psů a nakonec psů se speciálním výcvikem. 

Diplomová práce na závěr téměř každé kapitoly poskytuje podkapitolu, která shrnuje a 

hodnotí poznatky právní úpravy příslušné oblasti a ve které jsou případně navrhovány 

změny lege de ferenda. Tyto poznatky a návrhy jsou dále zmíněny v samotném závěru 

práce.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the legal regulation of breeding and keeping dogs, which 

is incorporated into the context of animal welfare and the relevant legal regulations. The 

thesis consists of three parts, each of which is dedicated to a specific thematic area. The 

first part deals with the legal status of dogs and their protection. It is divided into six 

chapters. The first chapter introduces the issue of granting legal subjectivity to animals. 

This forms the basis for understanding the further development of legislation on the 

status and protection of animals. Other chapters of this section introduce the reader to 

the relevant international, European and national legislation. Emphasis is placed on the 

status of the animal - the dog and onto provisions related, in particular, to civil law and 

criminal law. The second and third part represents the core part of the diploma thesis. 

The second part is devoted to dog breeding and related activities. It is divided into four 

chapters. The first chapter deals with the field of dog breeding, together with the 

analysis of the current issues of puppy mills. The second chapter focuses on the area 

of dog transportation. It provides an analysis of the general conditions of animal 

transportation and further focuses on the domestic transportation of dogs by various 

means of transport, and it also focuses on international dog transportation for 

commercial and non-commercial purposes. Chapter three sets out the obligations for 

dog breeders, that derives from generally binding decrees. The last, fourth chapter, deals 

with legal regulation and operation of shelters for abandoned and stray dogs. The last 

part is focused on special purposes for keeping dogs. This section is divided into three 

chapters, which sequentially deal with hounds, police dogs and finally with dogs with 

special training. The diploma thesis, at the conclusion of almost every chapter, provides 

a subchapter which summarizes and evaluates the knowledge of the legal regulation of 

the area and if possible, proposes changes to lege de ferenda. These findings and 

suggestions are further contained in the conclusion of the thesis. 
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