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Úvod 

Zvířata byla lidmi vyuţívána od nepaměti; jako zdroj obţivy, v dopravě, ve válkách, 

ve vědě, v módě či v zábavním průmyslu. S tím, jak dochází k rozvoji společnosti, však 

některé dříve kdysi zcela běţně vyuţívané praktiky propadají v morálním testu a nejsou 

nadále většinovou společností tolerovány. Jako příklad poslouţí chov a usmrcování zvířat 

výhradně nebo převáţně za účelem získání koţešin, který je v České republice zakázán 

s účinností zákona č. 255/2017 Sb., který novelizoval zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání. Podle důvodové zprávy totiţ nepotřebnost pravých koţešin v 21. století 

ostře kontrastuje s utrpením způsobovaným koţešinovým zvířatům při pobytu v klecích a při 

usmrcování.
1
 Bezpochyby nejkontroverznějším a také nejrozšířenějším způsobem vyuţívání 

zvířat je však chov hospodářských zvířat pro výrobu ţivočišných produktů. Nespočet záběrů 

zvířat z jatek či velkochovů a výpovědi pracovníků těchto zařízení, které zveřejňují členové 

hnutí za osvobození zvířat, společenského hnutí, jehoţ novodobá podoba začala vznikat v 70. 

letech 20. století, totiţ v posledních letech vzbuzuje rozsáhlé diskuze o tom, zda to, jak 

s hospodářskými zvířaty zacházíme, je morálně ospravedlnitelné.  

Ačkoliv si jiţ antičtí filozofové kladli otázku, zda je správné chovat zvířata pro 

potravu, aţ příchod průmyslového zemědělství v druhé polovině 20. století, kdy tradiční 

rodinné farmy nahradily průmyslové velkochovy, vzbudil rozsáhlé obavy o welfare zvířat, 

která končí na našem talíři. Podle odhadů neziskové organizace Compassion in the World 

Farming je na celém světě ročně za účelem potravy zabito okolo 70 miliard hospodářských 

zvířat (číslo nezahrnuje bezobratlé, ryby a další mořské ţivočichy).
2
 Podle Organizace pro 

výţivu a zemědělství (Food and Agriculture Organization) však globální poptávka po 

ţivočišných produktech stále roste a růst se předpokládá i do budoucna; výraznější nárůst pak 

můţeme čekat u zemí jako Čína a Indie, kde dochází k rozvoji ekonomiky, s čímţ je spojena 

také větší poptávka po „luxusních“ komoditách jako právě maso a masné výrobky.
3
 Je zřejmé, 

ţe pro uspokojení tak obrovské poptávky je intenzivní chov zvířat ve velkochovech, jehoţ 

cílem je produkce co největší mnoţství ţivočišných produktů za co nejmenší cenu, avšak na 

úkor ţivotní pohody zvířat, zcela nevyhnutelný.  

                                                           
1
 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 742/0 ze dne 16.3.2016.  
2
 Compassion in the World Farming. Strategic Plan 2013-2017 [online]. 2013, str. 3 [cit. 17.10.2018]. Dostupné 

z: https://www.ciwf.org.uk/media/3640540/ciwf_strategic_plan_20132017.pdf. 
3
 Food and Agriculture Organization of the United States. World agriculture: towards 2015/2030 [online]. [cit. 

17.10.2018]. Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e05b.htm. 

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e05b.htm
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Takto intenzivní chov hospodářských zvířat však není diskutabilní pouze z pohledu 

etiky, přináší s sebou totiţ také rozsáhlé poškozování ţivotního prostředí. „Hospodářská 

zvířata představují jednu z nejvýznamnějších příčin nejzávažnějších environmentálních 

problémů, kterým dnes čelíme. Abychom napravili situaci, musíme bezodkladně jednat“, 

zaznělo z Organizace pro výţivu a zemědělství v roce 2006.
4
 V říjnu 2018 zveřejnil vědecký 

ţurnál Nature studii varující před environmentální katastrofou v případě, ţe nedojde 

k drastickému sníţení spotřeby ţivočišných produktů; u hovězího a vepřového masa aţ o 90 

procent.
5
 Jak uvedla Organizace pro výţivu a zemědělství v roce 2006, ţivočišná výroba je 

zodpovědná za 18 % emisí skleníkových plynů, coţ představuje vyšší podíl neţ celý sektor 

dopravy. Hospodářským zvířatům se připisuje 35 – 40 % antropogenních emisí metanu, který 

je produkován během trávení přeţvýkavců, a 65 % světových antropogenních emisí oxidu 

dusného; primárním zdrojem jsou zde exkrementy těchto zvířat.
6
 Kromě toho je ţivočišná 

výroba také velmi náročná na spotřebu vody; vodní stopa jednoho kila hovězího tak šplhá aţ 

k 15 000 litrům vody.
7
 Většina vody, která je vyuţita v ţivočišném průmyslu, se navíc vrací 

zpět do ţivotního prostředí ve formě odpadních látek z těl zvířat či odpadních vod 

z průmyslových zařízení. Látky obsaţené v exkrementech hospodářských zvířat jako dusík, 

zbytky léků, těţké kovy a patogeny však mohou představovat ohroţení pro půdu nebo vodu. 

V případě kontaminace vod můţe v pobřeţních oblastech docházet ke vzniku tzv. mrtvých 

zón, kde vlivem eutrofizace dojde k vyčerpání zásob kyslíků ve vodě, coţ znemoţňuje 

přítomnost podmořského ţivota.
8
 Ţivočišná výroba zabírá 70 % zemědělské půdy (pěstování 

krmiv a pastviny pro dobytek), coţ dává dohromady třetinu zemského povrchu. Další půda se 

získává intenzivním odlesňováním; v Amazonii tak 70 % půdy, která bývala v minulosti 

zalesněná, slouţí nyní jako pastviny pro hospodářská zvířata.
9
 S odlesňováním je pak spojena 

řada environmentálních problémů včetně ztráty biodiverzity způsobené úbytkem přirozených 

habitatů zvířat. Je tedy zřejmé, ţe ţivočišná výroba je velmi náročná na zdroje a vzhledem 

k rostoucímu počtu obyvatel planety je potřeba zváţit, jak se zdroji rozumně nakládat.   

                                                           
4
 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Livestock a major threat to environment [online]. 

[cit. 19.10.2018]. Dostupné z: http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html. 
5
 SPRINGMANN, M. et al. Options for keeping the food system within environmental limits. Nature [online]. 

2018, 562, str. 519 – 525 [cit. 19.10.2018]. ISSN 1476-4687. Dostupné z: 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0. 
6
 Food and Agriculture Organization. Livestock’s Long Shadow: Environmental  Issues and Options [online]. 

2006, str. xxi [cit. 19.10.2018]. Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf. 
7
 Water Footpring Network. Water footprint of crop and animal products: a comparison  [online]. [cit. 

7.11.2018]. Dostupné z: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-

crop-and-animal-products/. 
8
 Food and Agriculture Organization. Livestock’s Long Shadow: Environmental  Issues and Options [online]. 

2006, str. 136 [cit. 19.10.2018]. Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf. 
9
 Ibid, str. 23.  

http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf
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Podle odhadů Organizace pro výţivu a zemědělství se počet hospodářských zvířat na 

světě pohybuje okolo 30 miliard.
10

 Český statistický úřad uvádí, ţe k 1. 4. 2017 bylo v České 

republice chováno okolo 25 milionů suchozemských hospodářských zvířat (obratlovců), 

přičemţ podle Státní veterinární správy celková populace v témţe roce překročila 150 

milionů. V roce 2017 u nás bylo poraţeno 120 740 767 zvířat, z toho drtivou většinu tvořila 

drůbeţ, především pak kuřata (asi 91 %).
11

 Odhadem 72 % hospodářských zvířat na světě ţije 

ve velkochovech
12

 a Česká republika je jednou ze zemí, která přispívá k tomuto vysokému 

procentu. Jsme totiţ zemí velkostatkářů; podle dat Eurostatu vykazovala Česká republika 

v roce 2013 největší průměrnou velikost zemědělských podniků v Evropské unii (132 hektarů 

ve srovnání s 14,4 hektary jako evropským průměrem).
13

 Tyto velké zemědělské podniky se 

na chovu zvířat podílí 76 %, naopak malé zemědělské podniky pouhými 4 %.
14

  

Tato práce nemá za cíl pouze popsat právní normy chránící hospodářská zvířata před 

týráním, ale kriticky tuto tyto právní normy srovnat s fyziologickými a etologickými 

potřebami hospodářských zvířat tak, aby bylo moţné zhodnotit, jakou měrou jsou 

hospodářská zvířata před týráním chráněna. Mou snahou je pojmout problematiku ochrany 

zvířat komplexně, tedy ve spojitosti se znalostí faktů z jiných oborů, bez nichţ nejsem 

schopna posoudit úroveň ochrany zvířat. Základní otázky, které chci na konci práce 

zodpovědět, jsou tyto:  

1. Je současná legislativa na takové úrovni, aby zajistila ochranu hospodářských 

zvířat proti týráním a zajistila jejich dobré welfare?  

2. Jak efektivně funguje právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání v praxi? 

Práce by ráda upozornila na největší nedostatky legislativy z pohledu welfare zvířat a 

prezentuje myšlenky de lege ferenda, které nabízejí moţná řešení do budoucna. 

                                                           
10

 Food and Agriculture Organization of the United States. FAOSTAT, Live Animals [online]. [cit. 17.10.2018]. 

Dostupné z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA. 
11

 Státní veterinární správa. Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zvířat v roce 2017 [online]. 2018, str. 8 – 20 [cit. 

6.2.2019]. Dostupné z: http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib1802.pdf. 
12

 Sentience Institute. Global Farmed & Factory Farmed Animals Estimates [online]. [cit. 17.10.2018]. 

Dostupné z: https://www.sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates. 
13

 Eurostat – Statistics Explained. Farm structure statistics [online]. [cit. 12.2.2019]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farm_structure_statistics. 
14

 Český statistický úřad. Malých zemědělců je nejvíc, hospodaří jen na 5 % výměry [online]. 2018 [cit. 

12.2.2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/malych-zemedelcu-je-nejvic-hospodari-jen-na-5-vymery. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA
http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib1802.pdf


4 
 

1.0 Vymezení základních pojmů 

Pro účely této práce je nutné definovat základní pojmy, které jsou pro toto téma zcela 

klíčové. Patří mezi ně pojem zvíře, hospodářské zvíře, welfare, chovatel a týrání.   

 

1.1 Zvíře 

Definice tohoto pojmu není v českém právním řádu jednotná. Jedinou výslovnou 

definici zvířete obsahuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen 

„zákon na ochranu zvířat proti týrání“) ve výkladovém ustanovení § 3 písm. a), podle kterého 

se zvířetem rozumí „každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo“. 

Pojem obratlovec (craniata) nelze ztotoţnit s pojmem ţivočich, jelikoţ obratlovci představují 

pouze zlomek říše ţivočichů (animalia); uvádí se, ţe pouhá 3 %.
15

 Na velmi početnou 

skupinu bezobratlých jako měkkýši či členovci se tak ochrana před zákonem nevztahuje. I ti 

však byli přechodně chráněni, a to kdyţ novela č. 77/2004 Sb. rozšířila v § 2 odst. 2 ochranu 

„přiměřeně i na jiné živočichy“. Toto ustanovení však ze zákona na ochranu zvířat proti 

týrání zmizelo s účinností novely č. 77/2006 Sb.   

Velmi významný je pojem zvíře také pro zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

(dále jen „veterinární zákon“), avšak definována je pouze subkategorie hospodářských zvířat. 

V demonstrativním výčtu hospodářských zvířat v § 3 odst. 1 písm. c) najdeme také včely, dá 

se proto usuzovat, ţe na rozdíl od zákona na ochranu zvířat proti týrání se veterinární zákon 

neomezuje pouze na obratlovce. Je však potřeba vzít v potaz smysl a účel veterinárního 

zákona, kterým je zejména péče o hospodářská zvířata a zdravotní nezávadnost ţivočišných 

produktů. Vztáhnout ustanovení veterinárního zákona i na jiné bezobratlé by tedy mělo smysl 

pouze tehdy, pokud by byli chováni za hospodářským účelem.
16

  

Co se týče zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), výklad 

tohoto pojmu se liší u jednotlivých skutkových podstat. Vzhledem k tomu, ţe § 302 a § 303 

chrání zvířata před týráním a poškozováním jejich zdraví, bude v tomto případě shodný 

s definicí zvířete v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Jak však uvádí Müllerová, dá se 

                                                           
15

 RYDVAL, T. Co je (živé) zvíře? Právník. 2009, č. 3, s. 332. ISSN 0231-6625.  
16

 MÜLLEROVÁ H. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. České právo 

ţivotního prostředí. 2014, č. 35, str. 10. ISSN 1213-5542.  
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předpokládat, ţe v případě § 306 (šíření nakaţlivé nemoci zvířat) bude pojetí zvířete širší tak, 

aby ochrana objektu skutkové podstaty daného trestného činu byla co nejširší.
17

 

Naopak zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pracuje především 

s pojmem ţivočich, stejně jako další zákony, které se soustředí spíše na ochranu biologické 

rozmanitosti. 

Právo soukromé pouţívá odlišných kritérií pro stanovení toho, co je povaţováno za 

zvíře. Jak uvádí také důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), § 494 pojímá zvíře šířeji neţ zákon na ochranu zvířat proti týrání.
18

 

Občanský zákoník totiţ stanoví, ţe „živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly 

nadaný živý tvor“, zvířetem tedy můţe být i bezobratlovec, který je schopen cítit (např. bolest 

či stres). Tuto definici však uvádím spíše pro úplnost; vzhledem k faktu, ţe ochrana zvířat je 

předmětem práva veřejného, není pro text této práce relevantní. 

 

1.2 Hospodářské zvíře  

Také definici hospodářského zvířete můţeme najít v zákoně na ochranu zvířat proti 

týrání. Podle ustanovení § 3 písm. d) je hospodářským zvířetem „zvíře chované pro produkci 

živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo 

podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, 

králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat 

produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací“. 

Hlavním kritériem je tedy účel chovu, ne příslušnost k ţivočišnému druhu. Pojem 

hospodářské zvíře podle zákona na ochranu zvířat proti týrání tak můţe zahrnovat i zvířata, 

která typicky spadají do kategorie zvířat chovaných v zájmovém chovu, pokud jsou chovaná 

za hospodářským nebo podnikatelským účelem (např. sluţební psi), a naopak nebude 

zahrnovat např. skot nebo drůbeţ ţijící na azylové farmě, kde nejsou chována pro produkci 

ţivočišných výrobků.  

Kromě toho definuje pojem hospodářské zvíře také veterinární zákon v § 3 písm. c), a 

to jako „zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, 

zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, 

kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové, včely a včelstva“. 

                                                           
17

 Ibid, str. 10 – 11. 
18

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku.  
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Ačkoliv je tato definice na první pohled velmi podobná definici zákona na ochranu zvířat 

proti týrání, mírně se liší; určité druhy zvířat jako ty demonstrativně jmenované v citovaném 

ustanovení jsou za jakýchkoliv okolností povaţované za hospodářská zvířata, bez ohledu na 

to, zda je konkrétní jedinec chován k hospodářskému účelu.  

 

1.3 Chovatel 

Definice pojmu chovatel, kterou můţeme najít v § 3 odst. 1 písm. k) zákona na 

ochranu zvířat proti týrání, je velmi široká. Za chovatele se povaţuje nejen osoba, která 

dočasně či trvale zvíře drţí nebo chová, ale také osoba, která zvíře přemisťuje, obchoduje 

s ním nebo provozuje zařízení jako jatky. Důvod je jasný; čím širší je definice chovatele, tím 

širší je právní ochrana zvířete, jelikoţ povinnosti chovatele jsou zde uvaleny i na osoby, které 

se zvířetem nakládají po velmi omezenou dobu (např. osoba přemisťující zvíře). Je potřeba 

upozornit, ţe spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání není vţdy 

podmíněno statusem chovatele podle tohoto zákona, a přestupky podle § 27 odst. 1 tak mohou 

být spáchány jakoukoliv fyzickou osobou. 

Definice v § 3 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona pojímá chovatele šířeji a 

neomezuje se pouze na osobu, která zvíře vlastní nebo drţí, ale povaţuje za něj také osobu 

pověřenou se o zvíře starat „ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“. 

 

1.4 Welfare 

Animal welfare, do češtiny překládáno jako ţivotní pohoda zvířat, je v oblasti ochrany 

zvířat velmi často skloňovaný pojem, neexistuje však jednotná a univerzálně pouţívaná 

definice. Článek 7.1.1. Kodexu zdraví suchozemských ţivočichů Světové organizace pro 

zdraví zvířat jej popisuje jako „fyzický a psychický stav zvířete ve vztahu k podmínkám, ve 

kterých žije a umírá“. Kodex dále rozvádí, ţe pokud je zvíře zdravé, dobře ţiveno, nepociťuje 

strach či bolest a je mu umoţněno projevovat chování, které je důleţité pro jeho fyzický i 

psychický stav, pak můţeme hovořit o dobrém welfare. Z tohoto můţeme usuzovat, ţe 

welfare zvířete utváří stav jeho těla a mysli a míra, v jaké jsou uspokojovány jeho přirozené 

návyky.
19

  

                                                           
19

 HEWSON, C.J. What is animal welfare? Common definitions and their practical consequences. The Canadian 

Veterinary Journal [online]. 2003, 44 (6), str. 497 [cit. 24.11.2018].  ISSN 0008-5286. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/
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Tyto tři aspekty však někdy mohou kolidovat. Jako příklad poslouţí chov slepic pro 

produkci vajec. V Evropě můţeme pozorovat velmi intenzivní snahy o zrušení klecových 

chovů slepic, a to především z důvodu omezeného prostoru pro nosnice; ţivotní prostor 

nosnice v kleci v Evropské unii je o něco větší neţ plocha papíru A4, neumoţňuje slepici tedy 

ani roztáhnout křídla.
20

 Chov v halách se tak na první pohled můţe jevit jako pro slepice 

příznivější, především kvůli větší svobodě pohybu a většímu pohodlí. Má však jeden velký 

nedostatek, který welfare slepic chovaných tímto způsobem výrazně zhoršuje; slepice se 

přirozeně sdruţují v malých hejnech s jasně určenou hierarchií, v halách o tisících či 

desetitisících hlav však nelze řádně určit sociální strukturu, coţ nosnice vede k neustálým 

bojům a kanibalismu.
21

 Vysoké mortalitě se průmysl snaţí zabránit zkracováním zobáků. 

Jelikoţ se v zobáku slepic nachází mnoho nervů a receptorů bolesti, jejich zkracování bez 

pouţití analgetik či anestetik způsobuje slepicím chronickou bolest a pozměňuje jejich 

chování na dlouhé týdny; slepice, pro něţ je zobák prakticky hlavním nástrojem poznávání 

světa, méně jí, pijí a klovají.
22

 Nerespektování přirozenosti zvířat se tak výrazně odrazí na 

jejich celkové pohodě. 

Co je obsahem termínu welfare zjišťovala v roce 1965 komise vedená Rogerem 

Brambellem, a to z pověření britské vlády, která reagovala na bouři nevole ve společnosti po 

vydání knihy Animal Machines autorky Ruth Harrison v předcházejícím roce.
23

 Komise 

v roce 1965 sestavila tzv. pět svobod, které by zvířatům měly být poskytnuty: lehnout si, 

natáhnout si končetiny, otočit se, vstát a očistit se. Zpráva publikovaná Brambellovou komisí 

vedla k vytvoření Rady pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council – 

FAWN), která v roce 1993 koncept pěti svobod přepracovala. Jedná se o tyto: 

1. Svoboda od hladu a ţízně poskytnutím přístupu k čerstvé vodě a stravě, která 

zajistí zdraví a sílu zvířete; 

2. Svoboda od nepohody poskytnutím vhodného prostředí včetně úkrytu a 

pohodlného místa k odpočinku; 

                                                           
20

 Na roztáhnutí křídel potřebuje slepice aţ 1118 cm
2
, na zamávání křídel aţ 1980cm

2
 zákon však vyţaduje 

ţivotní prostor o ploše minimálně 750cm
2
. Viz DAWKINS, M. a HARDIE, S. Space needs of lying hens. British 

Poultry Science. 1989, 30 (2), str. 413 – 416. 
21

 SINGER P. In Defense of Animals: The Second Wave. 2008, str. 12. ISBN 978-1405119412. 
22

 FAVRE, D.S. Animal Law: Welfare, Interests and Rights. Aspen Publishers, 2008., str. 305. ISBN 978-

0735573123. 
23

 CONKLIN, T. An animal welfare history lesson on the Five Freedoms - MSU Extension. Michigan State 

University [online]. 2014 [cit. 07.11.2018]. Dostupné z:  

https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms. 
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3. Svoboda od bolesti, zranění nebo nemoci zajištěním prevence nebo rychlé 

diagnózy a léčby; 

4. Svoboda projevit normální chování poskytnutím dostatečného místa, řádného 

vybavení a společnosti zvířat téhoţ druhu; 

5. Svoboda od strachu a strádání zajištěním podmínek a léčby, která vyloučí 

psychické strádání. 

Koncept pěti svobod nabyl mezinárodního významu a stal se vodítkem pro tvorbu 

legislativy v oblasti ochrany zvířat. Rada pro ochranu hospodářských zvířat však v roce 2009 

ve své zprávě pojednávající o welfare hospodářských zvířat ve Velké Británii navrhla, aby 

minimální standardy pro chov hospodářských zvířat byly vytvářeny spíše s ohledem na 

kvalitu ţivota zvířete v chovu, během transportu či na jatkách. Kvalitu ţivota zvířete pak 

klasifikovala do tří stupňů: dobrý ţivot, ţivot, který stojí za to ţít a ţivot, který nestojí za to 

ţít. Dle FAWC by kaţdé hospodářské zvíře mělo mít minimálně ţivot, který stojí za to ţít, 

v opačném případě by měla být kvalita ţivota zvířete zlepšena, nebo by zvíře mělo být rychle 

a humánně usmrceno. Aby zvíře mohlo ţít ţivot, který stojí za to ţít, je potřeba, aby byly 

uspokojovány jeho potřeby (needs) a některá jeho přání (wants), na kterých sice zvíře není 

existenčně závislé, ale vedou ke zlepšení kvality jeho ţivota. Zvíře můţe být vystaveno 

bolesti, která je spojena s řadou praktik v chovu hospodářských zvířat (např. transport), avšak 

utrpení mu způsobené musí být zcela nezbytné a minimální s tím, ţe celkově pak pozitivní 

zkušenosti zvířete převáţí ty negativní.
24

  

V souvislosti s hospodářskými zvířaty nelze opomenout ani činnost britské Královské 

společnosti pro prevenci týrání zvířat (Royal Society for Prevention of Cruelty on Animals – 

RSPCA), která sestavila welfare standardy pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat na 

základě výše zmíněných pěti svobod.
25

 Potraviny, které byly vyrobeny v souladu s těmito 

standardy, jsou pak označeny jako „RSPCA Assured“ (čili schválené RSCPA). Je však nutno 

říci, ţe záběry zveřejněné v médiích zobrazující zvířata ve velmi nuzných podmínkách na 

farmách schválených RSPCA vyvolávají otázku, zda lze toto označení opravdu povaţovat za 

záruku dobrého welfare. 

 

                                                           
24

 Farm Animal Welfare Council. Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future [online]. 

2009, s. 14 – 16 [cit. 7.11.2018]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/fawc-report-on-farm-

animal-welfare-in-great-britain-past-present-and-future. 
25

 Viz https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards. 



9 
 

1.5 Týrání 

Jaké jednání je povaţováno za týrání přibliţuje § 4 odst. 1 zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. Písmena a) aţ w) tak popisují toto jednání jako bezdůvodné způsobování bolesti 

zvířeti, chov v nevhodných podmínkách, bezdůvodné omezování stravy nebo naopak 

překrmování, usmrcení působící nepřiměřenou bolest, provádění určitých chirurgických 

zákroků nebo nucení zvířete k výkonům, které prokazatelně překračují jeho síly.  Za 

zbytkovou klauzuli pak můţeme označit písmeno w), které za týrání povaţuje „tímto zákonem 

zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“. V souladu s myšlenkou welfare 

zákon nepovaţuje za týrání zvířat pouze působení fyzické bolesti, ale také utrpení psychické 

(např. vyvolání bezdůvodně nepřiměřeného působení stresových vlivů zvířeti). Podle 

ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) však jednání spadající pod definici týrání podle § 4 odst. 1 

nebude za takové povaţováno, je-li „spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat 

nebo lidí v naléhavých situacích záchranných prací“.  

V souvislosti s ochranou hospodářských zvířat proti týrání je nutno zmínit, ţe 

chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete jsou podle § 4 

odst. 1 písm. g) obecně zakázány i při pouţití analgetik či anestetik, avšak výjimka v § 7 odst. 

3 a 4 výslovně dovoluje provádění velmi bolestivých zákroků jako je kastrace prasat, skotu, 

ovcí, koz nebo králíků, odrohování u telat a kůzlat, odštipování zubů u selat či kauterizace 

zobáků u kuřat i bez znecitlivění, jsou-li prováděny osobou způsobilou podle veterinárního 

zákona. Je přitom nezpochybnitelným faktem, ţe pro tato zvířata se jedná o zákroky, které jim 

způsobují velkou míru stresu a utrpení; zákonem proklamovaná ochrana zvířat proti týrání 

tady tedy naráţí na otázku, proč jsou tyto zákroky povoleny u hospodářských zvířat (a to 

dokonce bez jakýchkoliv medikamentů sniţujících utrpení), kdyţ například u zvířat 

v zájmovém chovu by byly klasifikovány jako týrání.   

 

1.6 Shrnutí 

Cílem kapitoly bylo vysvětlit základní pojmy, jejichţ pochopení je pro tuto práci 

nezbytné. Většina pojmů oplývá legální definicí, pojem welfare (ţivotní pohoda) však ne. Při 

jeho interpretaci tak vycházíme z všeobecně uznávaného názoru, ţe welfare zvířete je 

utvářeno jak jeho fyzickým, tak psychickým stavem, který je ovlivněn především prostředím, 

ve kterém zvíře ţije. Základním předpokladem welfare zvířete je zajištění tzv. pěti svobod čili 

pěti základních fyziologických a etologických potřeb zvířat. Za velkou legální mezeru 

povaţuji jakýsi „dvojí metr“, který zákon na ochranu zvířat proti týrání pouţívá u pojmu 
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týrání zvířat. V případě hospodářských zvířat totiţ dovoluje provádět určité zákroky bez 

pouţití analgetik a anestetik, ačkoliv v případě zvířat chovaných v zájmovém chovu by takové 

jednání konstituovalo porušení zákona. Nelze však předpokládat, ţe hospodářská zvířata 

necítí bolest stejně, jako jiná zvířata, jedná se tedy o ústupek intenzivní ţivočišné výrobě. Jak 

je navíc vysvětleno v pozdějších kapitolách této práce, jsou tyto zákroky zcela rutinní součástí 

konvenčních chovů hospodářských zvířat. 
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2.0 Historie ochrany hospodářských zvířat 

Před tím, neţ bude popsána současná právní úprava, je třeba přiblíţit vývoj právní 

ochrany zvířat v minulosti. První část této kapitoly přibliţuje filozofická východiska, která 

ovlivnila nahlíţení společnosti na vztah zvířete a člověka a stala se myšlenkovým základem 

v druhé části popsané právní úpravy, která předcházela nynějšímu právnímu stavu.  

 

2.1 Filozofická východiska  

Za prvního zastánce práv zvířat mezi filozofy je povaţován známý matematik 

Pythagoras ze Samu. Ten přisuzoval morální status nejen lidem, ale i zvířatům; věřil 

v nesmrtelnost duše, která se po smrti přemístí do jiného těla, a to nejen lidského, ale i 

zvířecího. Právě z toho důvodu respektoval zvířata, jelikoţ věřil, ţe v tělech zvířat mohou být 

duše jeho zesnulých přátel. Zvířata a lidi povaţoval za příbuzné a nesouhlasil s nadřazeností 

lidské rasy nad zvířaty. Byl propagátorem vegetariánské stravy a také rázně odmítal rituální 

obětování zvířat bohům, které bylo jedním z pilířů řecké kultury té doby.
26,27

  

Ačkoliv mnoho dalších antických filozofů jako například Plútarchos
28

 se 

k Pythagorově filozofii přiklánělo, významný řecký myslitel Aristoteles k nim nepatřil. Ve 

své filozofii rozlišoval duši trojího druhu – vegetativní, citovou a rozumovou. Rostlinám i 

ţivočichům je společná vegetativní, ţivočichům pak citová, nicméně rozumovou dle 

Aristotela oplývá pouze člověk. Tím, ţe zvířata nejsou racionální, pak Aristoteles a 

Aristotelův myšlenkový nástupce Tomáš Akvinský ospravedlňovali vyuţívání zvířat 

člověkem. Ještě dál však zašel francouzský filozof René Descartes ţijící na přelomu 16. a 17. 

století; Descartova filozofie rozdělovala svět na res cogitans (čili věc myslící, za kterou 

povaţoval pouze člověka) a res extenza (svět rozprostraněnosti, kde spadá vše, co není 

člověkem). Zvířata dle něj byla pouhými stroji postrádajícími cit i vědomí, jelikoţ nejsou 

schopna racionálního myšlení a řeči. Reakce zvířat na bolest nepovaţoval za důkaz toho, ţe 

by disponovala vědomím, povaţoval to za pouhou mechanickou reakci na fyzický podnět.
29

 

Karteziánská filozofie, která z racionalismu Descarta vycházela, pak dlouho slouţila jako 

                                                           
26

 CORNELLI, G. In Search of Pythagoreanism: Pythagoreanism as an Historiographical Category. Walter de 

Gruyter & Co, 2013, str. 70. ISBN 978-3110306279. 
27

 VIOLIN, M. A. Pythagoras - The First Animal Rights Philosopher. Between the Species [online]. 1990, 6 (3), 

str. 125 [cit. 29.3.2019]. Dostupné z: https://digitalcommons.calpoly.edu/bts/vol6/iss3/8/. 
28

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, str. 34. ISBN 978-80-

200-2317-9. 
29

 MÜLLEROVÁ, H., ČERNÝ, D. a DOLEŢAL, A. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, 

etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016, str. 131 – 133. ISBN 978-80-200-2601-9. 
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ospravedlnění vyuţívání zvířat, jelikoţ podle Descartových slov zvířata „jedla bez chuti a 

naříkala bez bolesti“.
30

 

Obrovskou propast mezi lidmi a zvířaty pomohl zmenšit zakladatel evoluční teorie 

Charles Darwin v 19. století. Zpochybňoval výjimečnost a jedinečnost lidské druhu 

poukazováním na podobnosti mezi lidmi a zvířaty. Měl za to, ţe zvířata jsou našimi 

vzdálenými příbuznými, tudíţ jsme naše schopnosti zdědili od společného předka, ty naše 

jsou pouze vyvinutější. V díle O původu člověka (The Descent of Man; 1871) píše, ţe 

„[r]ozdíl v intelektu mezi člověkem a vyššími zvířaty je jistě ve stupni a nikoli v druhu“. 

Darwinův význam spočívá především v tom, ţe na rozdíl od filozofů svá tvrzení opíral o 

vědecké poznatky.
31

  

Kritéria připsání morálního statusu zvířatům se různí; můţe se jednat o schopnost cítit, 

určitý stupeň inteligence nebo příslušnost k ţivočišnému druhu. Právě prvně jmenované 

kritérium je klíčové pro teorii utilitarismu, jejímţ prvním představitelem byl právní teoretik a 

filozof ţijící na přelomu 18. a 19. století Jeremy Bentham. Jak Bentham uvádí ve svém díle 

Úvod do principů morálky a zákonodárství (An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation; 1789), „[o]tázkou není: mohou myslet? ani mohou mluvit?, ale jsou schopna 

trpět?“. Na něho pak navazuje známý australský filozof Peter Singer, autor knihy Osvobození 

zvířat (Animal Liberation; 1975). Ve své knize srovnává Singer ideologie jako rasismus a 

sexismus s ideologií druhové nadřazenosti, kterou v roce 1970 Richard D. Ryder označil 

termínem speciesismus.
32

 Podle Singera můţeme u všech třech zmíněných ideologií 

pozorovat stejný vzorec – rasisté upřednostňují zájmy své rasy, sexisté upřednostňují zájmy 

svého pohlaví a speciesisté pak upřednostňují zájmy členů svého vlastního druhu.  Singer ve 

své filozofii neprosazuje rovnocenné zacházení se všemi ţivými tvory, jelikoţ všichni ţiví 

tvorové nejsou stejní a podle toho se odlišují také jejich potřeby (zvířatům by bylo k ničemu 

disponovat např. volebním právem), prosazuje však rovnocenné uznání. Jelikoţ je proţívání 

bolesti u všech bytostí stejné či alespoň velmi podobné, nelze ospravedlňovat utrpení 

některých tvorů jen proto, ţe jsou příslušníky určitého ţivočišného druhu (např. hospodářská 

                                                           
30

 KOMÁREK, S. Němé tváře. Ochrana podle stupně podobnosti s člověkem. Vesmír [online]. 2003, roč. 82 (2), 

str. 92 – 93 [cit. 10.11.2018]. ISSN  0042-4544. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-

casopisu/2003/cislo-2/neme-tvare.html. 
31

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, str. 41. ISBN 978-80-

200-2317-9. 
32

 VANDROVCOVÁ, Tereza. Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe. Praha: Triton, 2011, str. 43 – 45. 

ISBN 978-80-7387-456-8. 
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zvířata).
33

  Byl to především Singer a jeho Osvobození zvířat, kdo v 70. letech 20. století 

poloţil základy moderního hnutí za osvobození zvířat. 

Vedle Singera je jedním z nejvýznamnějších filozofů 20. a 21. století zabývající se 

vztahem lidí a zvířat autor knihy Za práva zvířat (The Case for Animal Rights; 1983) Tom 

Regan. S jeho jménem je spojená tzv. teorie subjektu ţivota či teorie vnitřní hodnoty. Regan 

tvrdí, ţe subjekty ţivota jsou jedinci, kteří „jsou schopni vnímat a pamatovat si; pokud mají 

touhy, víry a preference; pokud jsou schopni jednat záměrně za účelem naplnění tužeb a cílů; 

pokud jsou vnímaví a mají emociální život“.
34

 Tyto subjekty jsou si z morálního hlediska 

rovny, ačkoliv Regan stejně jako Singer netvrdí, ţe by si všechny subjekty ţivota byly zcela 

rovny ve všech ohledech a uznává odlišnosti na základě různých schopností či vlastností. 

Podstatné však je, ţe ublíţení jinému subjektu a zacházení s ním jako s prostředkem, který 

vyuţíváme k dosaţení prospěchu, narušuje vnitřní hodnotu subjektu a je tedy z podstaty věci 

nespravedlivé. Na rozdíl od Singera, který připouští vyuţívání zvířat v případech, kdy by 

utrpení jedince vedlo k blahu velkého počtu dalších jedinců, podle Regana nelze utrpení 

subjektu ţivota vyváţit prospěchem jiných subjektů.
35

  

Je nezpochybnitelným faktem, ţe v případě hospodářských zvířat je fenomén 

speciesismu nejviditelnější. Hospodářská zvířata jsou nezřídka poniţována a povaţována za 

„niţší“ neţ jiná zvířata a jejich schopnosti a vlastnosti nejsou oproti zvířatům volně ţijícím či 

zvířatům v zájmovém chovu tak často vyzdvihovány. Zajímavým příkladem tohoto je také, 

jak upozorňuje Vandrovcová, fakt, ţe poníţení či uráţky velmi často odkazují právě na 

hospodářská zvířata. V souvislosti s tímto fenoménem je vhodné zmínit termín karnismus, 

který poprvé pouţila a zpopularizovala americká sociální psycholoţka Melanie Joy. Ten 

popisuje ve společnosti převaţující koncept lidského vztahu ke zvířatům, kdy lidé podporují 

vyuţívání (především hospodářských) zvířat. Rutinní praktiky ţivočišné výroby jsou podle 

optiky karnismu sice přijatelné u hospodářských zvířat, ale zásadně nepřijatelné u zvířat 

jiných; v naší kultuře tak můţeme vnímat velmi zcela odlišné společenské postavení psů a 

prasat, a to i přes jejich srovnatelnou inteligenci. Podle Joy nám objektifikace hospodářských 

zvířat (vnímání ţivých bytostí jako neţivých objektů), jejich deindividualizace (vnímání 

celku, ne jedince) a dichotomizace (zvíře je předem zařazeno do kategorie, které určuje jeho 

                                                           
33

 SINGER, P. Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001. ISBN 80-7252-042-3. 
34

 REGAN, T. Animal Rights, Human Wrongs. An Introduction to Moral Philosophy. Rowman & Littlefield 

Publishers, 2003, str. 68. ISBN 978-0742533547. 
35

 VANDROVCOVÁ, Tereza. Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe. Praha: Triton, 2011, str. 48 – 50. 

ISBN 978-80-7387-456-8.  
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osud – hospodářské zvíře se narodilo, aby nám slouţilo) umoţňuje překonávat kognitivní 

disonanci (neboli rozpor mezi našimi postoji a skutečným stavem věcí – např. náklonnost ke 

zvířatům versus způsobování utrpení zvířatům v ţivočišném průmyslu), která ve společnosti 

nastává.
36

  

 

2.2 Právní východiska   

O právní ochraně zvířat (respektive hospodářských zvířat) jako takové můţeme 

hovořit aţ od 19. století; v období středověku a raného novověku byla zvířata podle tradice 

římského práva povaţována za věci, byla tedy předmětem vlastnictví svého pána. Ačkoliv i 

v této době bylo moţné nalézt zákony chránící zvířata (např. osmanský zákon na ochranu 

zvířat z roku 1502, který upravoval řádné nakládání s pracovními zvířaty), o moderní právní 

ochraně zvířat můţeme začít mluvit aţ od 19. století, kdy se průkopníkem prosazování 

welfare zvířat v právu stala Velká Británie.
37

 Byla to právě hospodářská zvířata, na něţ se 

soustřeďovaly první snahy o právní ochranu, a to z pochopitelných důvodů; ať uţ se jednalo o 

zvířata pracovní či jateční, podmínky, ve kterých tato zvířata ţila, byly méně neţ uspokojivé. 

V souvislosti s ochranou hospodářských zvířat nelze opomenout jeden z prvních 

welfare zákonů, tzv. Martinův zákon, který byl ve Velké Británii přijat v roce 1822 (celým 

názvem Zákon o předcházení násilí a nevhodného zacházení s dobytkem). Své jméno získal 

po Richardu Martinovi, irském politikovi a zastánci práv zvířat. Chráněny tímto zákazem byly 

mezi jinými ovce, krávy, koně a osli. Trestem za kruté zacházení s těmito zvířaty byla pokuta 

maximálně 5 liber (v přepočtu na dnešní měnu se jedná asi o 18 000 českých korun); 

v případě, ţe pachatel odmítl či nebyl schopen zaplatit tuto sumu, hrozil mu trest odnětí 

svobody aţ na tři měsíce.
38

 V roce 1835 byl zákon novelizován a kromě toho, ţe rozšířil 

ochranu na všechna domestikovaná zvířata, zavedl také přísnější podmínky pro jatka. 

Nahrazen byl zákonem o prevenci týrání zvířat z roku 1849, který jiţ chránil všechna zvířata. 

Konečně v roce 1911 byl přijat zákon o ochraně zvířat, který se stal základním kamenem 

právní ochrany zvířat ve Velké Británii aţ do roku 2006.
39

 V prvních desetiletích 20. století 

pak další evropské země začaly přijímat zákony chránící zvířata; například Polsko v roce 

                                                           
36

 JOY, M. Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism. Conari Press, 2011, str. 

116 – 123. 978-1573245050. 
37

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, str. 95. ISBN 978-80-

200-2317-9. 
38

 Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle 22d July 1822 in Statutes of the United Kingdom 

of Great Britain and Ireland, 3 George IV. 1822. 
39

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, str. 127 – 131. ISBN 

978-80-200-2317-9. 
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1928, Belgie v roce 1929 a Německo v roce 1933 (kdy byl přijat zákon o ochraně zvířat i 

zákon o poráţení zvířat). Není překvapením, ţe útlum právní ochrany zvířat nastal v době 

druhé světové války i v letech následujících po válce.
40

  

Ve stejném roce, kdy byl přijat Martinův zákon, vznikla také jiţ výše zmíněná 

Královská společnost pro prevenci týrání zvířat (RSCPA), ačkoliv přívlastek královská 

získala aţ v roce 1840, tři roky po patronátu královny Viktorie. I přes to, ţe se ve svých 

počátcích potýkala s finančními problémy, které vyústily aţ v uvěznění jednoho ze 

zakladatelů Arthura Broomeho, podařilo se jí krizi překonat a funguje do dnešního dne. 

Význam RSCPA v ochraně zvířat nebyl zanedbatelný; její členové byli v podstatě předchůdci 

inspektorů, jelikoţ zjišťovali nedostatky na místech jako jatka a tyto pak hlásili úředníkům, 

aby dosáhli potrestání pachatelů, kteří se dopouštěli krutostí na zvířatech.
41

 RSCPA se stala 

vzorem pro Americkou společnost pro prevenci týrání zvířat (American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals – ASPCA), která byla zaloţena v roce 1866 Henrym 

Berghem. Zajímavostí je, ţe ASPCA provozovala první ambulanci pro zraněné koně, a to 

dokonce ještě před tím, neţ začala fungovat první ambulance pro lidi v New Yorku.
42

 

Co se týče právní ochrany hospodářských zvířat v České republice, platí to, co bylo 

řečeno výše; zákony, jejichţ cílem byla ochrana zvířat jako taková, byly přijímány aţ od 19. 

století. Prvním welfare zákonem bylo nařízení č. 31/1855 říšského zákoníku z 15. února 1855, 

který trestal veřejné týrání zvířat. Zemské předpisy provádějící toto nařízení upravovaly 

například otázky jako pouţívání zvířat k tahu, hnaní zvířat nebo jejich přepravu. Zakazovaly 

také nucení nemocných, zraněných či přestárlých zvířat k práci, která byla nad jejich síly, 

nebo nadměrné bičování a švihání. Vyhláška č. 61/1901 Sb. zákonů a nařízení zemských pro 

Markrabství Moravské upravovala také poráţky a pravidla pro omračování zvířat. Zastaralou 

říšskou úpravu nahradilo v roce 1939 vládní nařízení o ochraně zvířat proti týrání, které 

chránilo všechna zvířata bez rozdílu a bralo v potaz i újmu psychickou, nejen působení tělesné 

bolesti. Pro otázku právní ochrany hospodářských zvířat stojí za zmínku také vládní nařízení o 

prohlídce jatečných zvířat z roku 1940 či vládní nařízení o zákazu cpaní drůbeţe. Trend, 

                                                           
40

 Ibid, str. 290. 
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kterým se ubírala právní ochrana zvířat v období první republiky, však bohuţel netrval 

dlouho.
43

  

Poválečný vývoj v Československu nebyl pro zvířata – především hospodářská – 

velmi příznivý; vládní nařízení z roku 1939 bylo jako právní předpis přijatý v době 

Protektorátu Čechy a Morava (tedy v době nesvobody) zrušen dekretem prezidenta republiky 

č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku a otázka ochrany zvířat byla na 

dlouhou dobu upozaděna. Socialistické zákony zajímaly spíše způsoby zefektivnění 

ţivočišného průmyslu neţ ochrana zvířat, a tak zvířata v zemědělských druţstvech v nemalé 

míře trpěla. V  tomto duchu pak zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči zdůrazňoval zájem 

na zdraví zvířat a jejich ošetřování pro účely rozvoje ţivočišné výroby, nikoliv s cílem zajistit 

zvířatům dobré ţivotní podmínky. Také postihování týrání zvířat jako trestného činu vstoupilo 

v Československu v účinnost aţ v roce 1992 zákonem č. 557/1991 Sb. novelizujícím trestní 

zákon č. 140/1961 Sb.; do té doby byla tato skutková podstata přítomná pouze v trestním 

zákonu správním č. 88/1950 Sb. V roce 1992 byl pak konečně přijat dnešní zákon č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který za 25 let své účinnosti dostál mnoha změn včetně 

euronovely, tedy zákona č. 77/2004 Sb.
44

  

Od vzniku samostatné České republiky začaly na našem území vznikat také organizace 

na ochranu zvířat jako například Svoboda zvířat (1994). Jsou to právě neziskové organizace, 

které představují katalyzátor legislativních změn ve prospěch zvířat po celém světě. Jiţ 

zmíněné hnutí za osvobození zvířat, v době svých začátků velmi kontroverzní a často také 

překračující hranice zákona, s příchodem nového století značně zesílilo a jeho dnešní 

sofistikovanější a pragmatičtější podoba dnes lobuje za lepší podmínky hospodářských zvířat 

ve velkochovech a proniká také do politiky. Příkladem můţe být politická strana Partij voor 

de Dieren (Strana pro zvířata), která se v roce 2006 dostala do nizozemského parlamentu a 

momentálně zasedá také v Evropském parlamentu, a jejímţ primárním cílem je ochrana zvířat 

včetně těch hospodářských.
45
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2.3 Shrnutí 

Právní ochrana zvířat je poměrně mladým fenoménem, který se začal vyvíjet aţ 

v posledních dvou stoletích, výraznějšího spádu však nabral aţ počátkem tohoto milénia. Na 

vývoj práva v této oblasti měla velký vliv filozofie a postoj společnosti ke vztahu člověk - 

zvíře se pak odráţel na míře ochrany, která byla zvířatům poskytována. Ačkoliv jiţ v dobách 

antiky se několik významných filozofů přiklánělo k tomu, ţe zvířata nejsou lidem podřízena, 

tudíţ by neměla být ani člověkem vyuţívaná, středověk a doba raného novověku, především 

pod vlivem Descartesových myšlenek, zvířata degradovala na úroveň strojů. Tento světonázor 

se začal pomalu měnit s příchodem 19. století a významnou roli sehrála také věda, konkrétně 

evoluční teorie Charlese Darwina. Právě v tomto století začaly být přijímány první zákony na 

ochranu zvířat, a to především těch hospodářských, která byla člověkem vyuţívána nejen pro 

potravu, ale také pro těţkou práci na poli nebo v dolech. V České republice začala být právní 

ochraně zvířat věnována pozornost od poloviny 19. století a vyvíjela se slibně, dokud nebyl 

tento vývoj přerušen válkou a nakonec zcela zastaven socialistickým reţimem, který na první 

místo kladl rozvoj ţivočišné výroby bez ohledu na ţivotní podmínky hospodářských zvířat. 

V dnešní době významně posílilo hnutí za osvobození zvířat, které pod vlivem myšlenek 

filozofů Petera Singera a Toma Regana usiluje o lepší ţivotní podmínky pro zvířata chovaná 

člověkem. 
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3.0 Nadnárodní úprava 

Tato kapitola má za úkol přiblíţit právní ochranu hospodářských zvířat na úrovni 

mezinárodního práva a především pak na úrovni Evropské unie, která má významný vliv na 

stav legislativy v České republice.  

 

3.1 Mezinárodní právo  

Problematika ochrany hospodářských zvířat není v mezinárodním právu velmi 

obsáhlá. Mezinárodní společenství se soustřeďuje spíše na ochranu volně ţijících ţivočichů 

(biologické rozmanitosti) neţ na ochranu zvířat v lidské péči. Přesto je zde několik 

dokumentů jak právně závazných, tak právně nezávazných, které je vhodné v souvislosti 

s problematikou ochrany hospodářských zvířat zmínit.  

 

3.1.1 Všeobecná deklarace zvířecích práv 

Ačkoliv se nejedná o právně závazný dokument, význam Všeobecné deklarace 

zvířecích práv z roku 1978 jako jednoho z prvních pokusů o mezinárodní kodifikaci práv 

zvířat nelze popřít. Jejími myšlenkovými předchůdci byly texty britského umělce a diplomata 

Henryho Salta a francouzského novináře Andrého Gérauda; jeho Deklarace zvířecích práv 

z roku 1924 nezatají zjevnou inspiraci Deklarací práv člověka a občana z roku 1789, kdyţ 

tvrdí, ţe „[r]ovni v radosti i utrpení, všichni živí tvorové se rodí a zůstávají svobodnými a 

rovnými v právech“. Původní text deklarace z roku 1978 sepsal v roce 1973 Georges Heuse, 

zakládající předseda Mezinárodní ligy za práva zvířat.
46

 Tento originál však prošel několika 

úpravami ze strany neziskových organizací a významných osobností vědeckého světa jako byl 

laureát Nobelovy ceny za fyziku Alfred Kastler, načeţ upravená verze byla vyhlášena 10. 

října 1978 na půdě UNESCO v Paříţi. Deklarace stanovuje 12 principů zacházení se zvířaty a 

aspirovala na to stát se zvířecí obdobou Všeobecné deklarace lidských práv, coţ je zjevné jiţ 

z čl. 1, který říká, ţe „všechna zvířata se rodí sobě rovna a mají stejné právo na existenci“. 

Obecně lze říci, ţe se jedná o velmi kontroverzní dokument, jelikoţ ustanovení této Deklarace 

zakazují vyuţívání zvířat pro zábavu, prohlašují pokusy na zvířatech za neslučitelné s právy 

zvířat, usmrcení zvířete, které není nezbytně nutné, prohlašují za vraţdu a nebojí se pouţít ani 

termín genocida pro čin, které vede ke smrti velkého počtu divokých zvířat. Na druhou stranu 

ale chov zvířat pro potravu nezakazuje; ţádá pouze, aby tato zvířata nebyla vystavena úzkosti 
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a bolesti. Je zajímavé, ţe ačkoliv v Evropě byl text Deklarace vnímán jako přehnaný, ve 

Spojených státech se setkal s nelibostí právě proto, ţe nezakazuje vyuţívání zvířat pro 

potravu.
47

 Mám za to, ţe se jedná o velkou slabinu Deklarace z roku 1978, jelikoţ se takto 

jeví jako ideově nejednotná; pokud věří v rovnost zvířat a jejich stejné právo na existenci, pak 

nedává smysl zcela odmítat jakékoliv vyuţívání určitých skupin zvířat jako pokusná či divoce 

ţijící zvířata, ale naopak schvalovat vyuţívání a zabíjení zvířat hospodářských, a to i 

vzhledem k faktu, ţe usmrcení zvířete prohlašuje za zločin proti ţivotu, nejedná-li se o řešení 

ultima ratio. Mezinárodní liga za práva zvířat sama v roce 1982 uznala problematičnost a 

potřebu úpravy tohoto ustanovení; v roce 1989 tak nakonec byla přijata nová verze Deklarace 

o 10 článcích, kde jiţ nenajdeme ustanovení explicitně zmiňující chov zvířat za účelem 

produkce ţivočišných výrobků. Přesto se k němu nepřímo vyjadřuje skrze čl. 5 odst. 3, ve 

kterém ţádá respektování fyziologie zvířat a chování zvířatům vlastní v jakékoliv formě 

chovu.
48

 Postavení Deklarace k chovu hospodářských zvířat pro potravu je však nadále 

nejednoznačné. Je nicméně potřeba uznat, ţe verze z roku 1989 je srozumitelnější a 

koherentnější neţ ta z roku 1978. Všeobecná deklarace zvířecích práv nadále zůstává právně 

nezávazným textem; bylo přáním autorů, aby byla uznána, podobně jako Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948, mezinárodním společenstvím (především pak Organizací 

spojených národů), a stala se tak inspirací pro přijímání dalších předpisů chránící zvířata, 

avšak nestalo se tak. Ačkoliv její novější verze ustoupila z původních nekompromisních 

ustanovení jako absolutní zákaz pokusů, který nahradila vybídnutím k hledání alternativ, 

poţadavky jako právní subjektivita pro zvířata jsou zatím pro většinu státu nepřijatelné.  

 

3.1.2 Dohody v rámci Rady Evropy 

Chceme-li hovořit o hard law pramenech mezinárodního práva, které chrání zvířata 

před týráním, je potřeba zmínit dohody přijímané v rámci Rady Evropy od 60. let 20. století. I 

přes jejich nízkou vymahatelnost a prakticky neexistující kontrolu se staly významným 

zdrojem inspirace pro sekundární normy Evropské unie a představují také jedinečný 

regionální systém dohod, který nemá ve světě obdoby.
49
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Ačkoliv je těchto dohod pět, pro účely této práce jsou klíčové pouze tři z nich, které se 

týkají ochrany hospodářských zvířat; Evropské dohodě o ochraně obratlovců pouţívaných pro 

pokusné a jiné vědecké účely z roku 1986 a Evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém 

chovu z roku 1987 tak nebude věnována pozornost.  

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, první z pětice 

dohod, byla přijatá 13. prosince 1968, v platnost vstoupila v roce 1971.
50

 Revidována byla 

v roce 2003 v Kišiněvě s tím, ţe uloţení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení lze provést 

aţ po vypovězení smlouvy z roku 1968, čímţ je zajištěno, ţe smluvní státy nebudou vázány 

kontradiktorními ustanoveními.
51

 Česká republika smlouvu podepsala a ratifikovala; v 

platnost pro ni vstoupila v roce 1999, ale není signatářem revidovaného znění.
52

 Revidované 

znění odráţí zkušenosti z třicetiletého fungování dohody s cílem usnadnit implementaci jejích 

principů a inspiruje se také evropskou legislativou (v době přijetí revidovaného znění platila 

v Evropském společenství směrnice č. 91/628/EHS), např. v oblasti registrace a autorizace 

přepravců. Podle čl. 1 se dohoda uplatní v případě přesunu z jedné země do druhé (vylučuje 

tedy vnitrostátní přepravu), neaplikuje se však v případě cest kratších neţ 50 km či mezi 

jednotlivými členskými státy Evropského společenství (zde se aplikuje nařízení Rady (ES) č. 

1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy). Mezi hlavní zásady 

dohody patří zajištění pohody zvířat během přepravy, přeprava do cíle by měla být 

uskutečněna neprodleně, zásilky se zvířaty mají na kontrolních stanovištích přednost a úvaz 

by měl být pouţit pouze za účelem zajištění pohody či ochrany před nákazami.
53

 Uplatňuje se 

při přepravě všech obratlovců.
54

 I přes svou širokou působnost však trpí velkým nedostatkem; 

v dohodě nenajdeme ustanovení, která by upravovala kontrolu nebo sankci za porušení. 

Praktický význam však měla pro oblast evropského práva, jelikoţ se stala inspirací pro 

komunitární úpravu v oblasti ochrany zvířat při transportu.
55

  

Druhá z dohod, Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské 

účely, byla přijata 10. března 1976, v platnost vstoupila o přesně dva a půl roku později,
56
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dodatkový protokol k této dohodě byl přijat v roce 1992.
57

 Česká republika ji podepsala 

v roce 1998, v platnost pro ni vstoupila o rok později.
58

 Dohoda se vztahuje na výţivu, 

ošetřování a ustájení zvířat chovaných nebo drţených pro produkci potravin, vlny, kůţe, 

koţešin nebo pro jiné chovné účely. Jedná se o poměrně obecný a stručný text, stanovuje 

v podstatě pouze abstraktní povinnost dobrého zacházení se zvířaty, kterou blíţe 

nekonkretizuje (např. stanovením minimálního prostoru pro zvířata). Čl. 8 dohody však 

ustanovuje Stálý výbor, který se skládá z představitelů smluvních států a pozorovatelů, kteří 

nepatří mezi smluvní státy, ale jsou členy Rady Evropy. Stálý výbor vypracovává a přijímá 

doporučení, která uţ obsahují podrobnější podmínky chovu s ohledem na vědecké poznatky o 

jednotlivých druzích zvířat; především v období 90. let minulého století přijal Stálý výbor 

řadu takových doporučení týkajících se chovu dobytka, prasat, ovcí či kachen nebo hus. 

Vymahatelnost dohody nebo doporučení je však opět velice nízká.  

Nakonec Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat byla přijata v roce 10. května 

1979.
59

 Česká republika tuto smlouvu podepsala v roce 2000, v platnost pro ni vstoupila o tři 

roky později.
60

 Vztahuje se na přehánění, přechovávání, znehybnění, omračování a poráţení 

lichokopytníků, přeţvýkavců, prasat, králíků a drůbeţe a cílem je ušetřit zvířata jakémukoliv 

utrpení, kterému se lze vyhnout. Samotná poráţka je upravena čl. 12 a následujícími, 

stanovuje především povinnost omráčit zvířata před poráţkou tak, aby zvíře bylo během 

poráţky v bezvědomí, a bylo tedy chráněno před zbytečným utrpením. Je však potřeba říci, ţe 

čl. 17 umoţňuje výjimky v případě náboţenských rituálů, naléhavé poráţky, poráţení drůbeţe 

a králíků schválenými postupy, které vyvolávají okamţitou smrt zvířete, a usmrcení zvířat pro 

účely ochrany zdraví, pokud to vyţadují zvláštní důvody. Omráčení u lichokopytníků, 

přeţvýkavců a prasat je povoleno pouze úderem či proraţením v úrovni mozku za pouţití 

nástroje, dále za pouţití elektrického proudu či anestézie plynem. Co opět absentuje, jsou 

kontrolní mechanismy a sankce za porušení. 

 

3.1.3 Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

Jelikoţ je drtivá většina hospodářských zvířat chována za účelem produkce 

ţivočišných výrobků, nelze v této kapitole opomenout významnou úmluvu z oblasti 
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mezinárodního obchodu, jejíţ praktický dopad na hospodářská zvířata však není zcela 

pozitivní. Všeobecná dohoda o clech a obchodu (dále jen „GATT“), která byla podepsána 

v roce 1947 a kterou v polovině 90. let nahradila Světová obchodní organizace, vznikla 

s jasným cílem – bourat bariéry mezinárodního obchodu. V čl. III zavazuje smluvní státy 

k dodrţování tzv. národního reţimu, coţ znamená, ţe smluvní strany nesmí s importovanými 

produkty zacházet méně výhodně neţ s produkty domácími, jsou-li obdobné. GATT 

nerozlišuje mezi produkty pocházejícími z chovů s různými úrovněmi welfare, ale staví mezi 

ně rovnítko. Smluvní státy tak sice mohou prosazovat lepší podmínky chovu hospodářských 

zvířat ve svých zemích, avšak nesmí bránit dovozu obdobných produktů z chovů s niţší 

úrovní welfare (např. vejce z klecového chovu versus vejce z halového chovu). Lepší 

podmínky welfare s sebou přináší i vyšší výrobní náklady, coţ vede ke zvýšení cen domácích 

produktů, které jsou tak oproti levnějším produktům ze zahraničí znevýhodněny.  

Můţe se zdát, ţe východiskem je ustanovení čl. XX odst. I písm. b) GATT, které 

smluvním stranám umoţňuje výjimečně zavést či provést opatření, které omezí dovoz, aniţ by 

to bylo povaţováno za diskriminaci, je-li to nezbytné k ochraně ţivota nebo zdraví lidí, zvířat 

nebo rostlin. Podmínky, ve kterých jsou zvířata chována, mají sice bezesporu vliv na jejich 

zdraví, avšak toto ustanovení bývá vyuţíváno spíše jako ochrana před nemocemi zvířat neţ 

jako nástroj prosazování lepšího welfare.
61

 Spory řešené před orgány Světové obchodní 

organizace se tak vţdy týkaly pouze omezení importu z obav o lidské zdraví. Lze jmenovat 

známý spor mezi Evropskou unií a USA, který vyplýval z unijního zákazu podávání 

růstových hormonů hospodářským zvířatům od roku 1981.
62

 Dá se říci, ţe politika 

nediskriminace brzdí prosazování lepších ţivotních podmínek zvířat, jelikoţ v domácích 

producentech vzbuzuje strach z konkurence, jejíţ výrobní náklady jsou díky horším nárokům 

na welfare zvířat niţší. V době, kdy byl v Evropské unii zakázán chov nosnic v bateriových 

klecích, se mnoho tuzemských producentů vajec obávalo, ţe jejich podnikání zničí dovoz 

levnějších vajec z třetích zemí, kde zákaz neplatí. Překvapivě se však hodnota dovozu vajec z 

třetích zemí od účinnosti zákazu v roce 2012 nezvýšila a import těchto produktů ze zemí 

mimo EU tak oproti domácí produkci zůstává vcelku zanedbatelný.
63
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3.2 Evropské právo 

Právním základem Evropské Unie (EU), politicko-ekonomického svazku 28 členských 

států, který v roce 2009 nahradil Evropské společenství, jsou Smlouva o fungování Evropské 

unie (dále jen „SFEU“) z roku 1993 a Smlouvy o Evropské unii z roku 1957. Podle preambule 

SFEU je cílem Evropské unie hospodářský a sociální růst států odstraněním překáţek, 

neustálé zlepšování ţivotních i pracovních podmínek národů, posílení jednoty hospodářství 

členských států a odstraňování překáţek v mezinárodním obchodě. Pro téma této práce hraje 

evropské právo nezanedbatelnou roli; konkrétní pravidla chovu hospodářských zvířat jsou 

předmětem kapitoly páté (jelikoţ jsou součástí českého právního řádu), avšak zde bych ráda 

popsala fungování právní ochrany těchto zvířat v EU.  

 

3.2.1 Primární právo  

Otázka ochrany zvířat v lidské péči spadá pod hlavu III SFEU, kapitolu zemědělství a 

rybolov; podle čl. 4 odst. 2 písm. d) SFEU se jedná sdílenou pravomoc Evropské unie a 

členských států. Mezi Unií hojně regulované oblasti patří chov hospodářských zvířat a zvířat 

laboratorních, státům naopak obecně nezasahuje do úpravy podmínek zájmového chovu 

(vyjma ochrany před onemocněními při překračování hranic) a ochrany zvířat vyuţívaných ve 

sportu a pro zábavu.  

Článek 13 SFEU stanoví, ţe „[p]ři stanovování a provádění politik Unie v oblastech 

zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru 

zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako 

vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států 

spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím“. 

Podle Evropské komise toto ustanovení postavilo welfare zvířat naroveň s principy jako 

rovnost pohlaví, sociální zabezpečení, ochrana lidského zdraví, udrţitelný průmysl nebo 

ochrana osobních dat. „Plně zohledňovat“ neznamená, ţe otázka welfare zvířat vţdy převáţí, 

pokud však není prioritou, musí být Unie i členské státy schopny takový postup řádně 

odůvodnit.
64

  Čl. 13 přinesl určitou kontroverzi v souvislosti s Brexitem; absentoval totiţ ve 

výčtu principů Evropské unie v textu návrhu Smlouvy o odchodu Spojeného království z EU, 

které Spojené království hodlá převzít do své legislativy. Jelikoţ princip, ţe zvířata jsou cítící 
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bytosti, explicitně v britské legislativě nenajdeme, vyvolalo rozhodnutí vlády opomenout čl. 

13 důvodné obavy o status zvířat po odchodu země z EU. Vláda však slíbila, ţe přijme zákon, 

který onen princip v britském právu zakotví.
65

   

Zemědělské produkty (produkty ţivočišné a rostlinné výroby a rybolovu) jsou součástí 

vnitřního trhu, pro jehoţ fungování a rozvoj Evropská unie zavádí Společnou zemědělskou 

politiku (SZP).
66

 Mezi její cíle patří zvýšení produktivity zemědělství a racionální rozvoj 

zemědělské výroby, zajištění odpovídající ţivotní úrovně zemědělců, stabilizace trhů, plynulé 

zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny.
67

 Společná zemědělská 

politika vznikla v 60. letech 20. století a původně byla zaměřená čistě trţně, postupem času se 

však začala věnovat také ochraně ţivotního prostředí a zlepšování podmínek zvířat.
68

 

Evropská komise uvádí, ţe roční hodnota chovu hospodářských zvířat v EU se pohybuje 

okolo 150 miliard eur, ţivočišná produkce tedy představuje velmi podstatou část vnitřního 

trhu.
69

 

 

3.2.2 Sekundární právo  

Evropská unie ve svých předpisech sekundárního práva stanovuje minimální standardy 

pro chov hospodářských zvířat, které musí členské státy implementovat do svých právních 

řádů. Státy mohou přijmout i úpravu přísnější, je-li v souladu s primárním právem EU, a 

bohatší členské státy k těmto krokům nezřídka přistoupí. Významným milníkem pro 

hospodářská zvířata v Evropské unii bylo přijetí směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. 

července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Ustanovení této směrnice 

jsou zaloţena na jiţ výše zmíněné Evropské dohodě o ochraně zvířat chovaných pro 

hospodářské účely a odráţí koncept pěti svobod. Podle čl. 1 odst. 1 stanovuje směrnice 

minimální normy pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely. Zvíře definuje v čl. 2 

odst. 1 jako jakékoliv zvíře chované nebo drţené pro výrobu potravin, vlny, kůţe nebo 
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koţešin nebo pro jiné hospodářské účely. Kromě toho Evropská unie přijala také tyto 

směrnice stanovující minimální standardy pro chov vybraných druhů hospodářských zvířat: 

 Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 

minimální poţadavky pro ochranu prasat; 

 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 

minimální poţadavky pro ochranu telat; 

 Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro 

ochranu kuřat chovaných na maso; 

 Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální 

poţadavky na ochranu nosnic. 

Naopak nebyla přijata ţádná směrnice stanovující minimální standardy na ochranu 

dobytka (vyjma telat) a dalších hospodářských zvířat jako husy, kachny, krocani či králíci; 

v případě těchto zvířat se tedy aplikuje pouze obecná směrnice o ochraně zvířat chovaných 

pro hospodářské účely z roku 1998. Evropská komise však upozornila na to, ţe tato směrnice 

je příliš obecná, coţ v praxi sniţuje její efektivitu.
70

 Jak problematická je nekonkrétnost 

ustanovení směrnice ukazuje příklad chovu králíků v EU. Pouze pár členských států 

disponuje vlastní úpravou jejich chovu (Česká republika k nim nepatří), základním kamenem 

ochrany těchto zvířat je proto obecná směrnice. Ačkoliv však bod 7 přílohy směrnice 

stanovuje zákaz omezování volnosti pohybu zvířete, které by vedlo ke zbytečnému utrpení, 85 

procent králíků v Evropské unii ţije v holých bateriových klecích, které jim neumoţňují 

napřímit se, protáhnout se, otočit se či sedět se vztyčenýma ušima. Je nezpochybnitelné, ţe 

pro tyto aktivní zvířata je pobyt v takovýchto klecích utrpením. Z toho důvodu vydal 

Evropský parlament na počátku roku 2017 zprávu o minimálních poţadavcích na ochranu 

králíků chovaných pro hospodářské účely, v níţ vyzývá Komisi k tomu, aby se zasadila o 

ochranu welfare králíků v Evropské Unii. Jelikoţ je však většina chovu koncentrována pouze 

do tří členských zemí (ve Španělsku, Francii a Itálii je chováno 83 % králíků), jsou snahy 

k zavedení celoevropské legislativy na ochranu těchto hlodavců stále velmi pomalé.
71
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Podle dat Eurostatu ţilo v roce 2009 v Evropské unii téměř 1,5 miliardy 

hospodářských zvířat chráněných speciálními směrnicemi určenými pro jejich druh a přes 850 

milionů hospodářských zvířat, na které se vztahovala pouze obecná směrnice.
72

  

Nelze také opomenout dvě významná nařízení, která upravují nedílné součásti 

komerčního chovu hospodářských zvířat, a to transport a poráţku. Nařízení Rady (ES) č. 

1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností 

stanovuje základní povinnosti všech aktérů, kteří se na přepravě zvířat (nejen hospodářských, 

ale všech obratlovců) podílejí, s cílem minimalizovat utrpení zvířat během přepravy. Nařízení 

Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování pak upravuje 

pravidla pro usmrcování hospodářských zvířat s výjimkou drůbeţe, králíků a zajíců, jedná-li 

se o poráţku mimo jatka pro domácí spotřebu. Kontroverzním a problematickým tématem v 

oblasti ochrany hospodářských zvířat v EU jsou transporty ţivých zvířat do třetích zemí za 

účelem poráţky nebo výkrmu, a to především z důvodu opakovaného porušování ustanovení 

nařízení, která mají zvířata před negativními faktory dálkové přepravy chránit. Mezi nejčastěji 

porušovaná pravidla nařízení patří překračování nejvyšší povolené doby přepravy, přeprava 

zvířat během teplot překračujících povolené limity a nedostatek vody a krmiva během 

transportu.
73

 Zvířata navíc v zemích mimo EU nejsou chráněna evropským právem co do 

pravidel usmrcování. V únoru 2019 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém vyzývá 

Komisi k posílení existujících poţadavků podle nařízení, zejména ve vztahu k zemím třetího 

světa, jejichţ právní řády negarantují zvířatům minimální ochranu na úrovni komunitárního 

práva. Vzhledem k velmi slabé implementaci nařízení ze strany některých členských států 

vyzývá Evropský parlament Komisi k podniknutí příslušných právních kroků a udělení sankcí 

těm státům, které řádně neuplatňují pravidla stanovená v nařízení.
74

  

Legislativu v oblasti ochrany zvířat mohou ovlivňovat také občané EU pomocí 

institutu evropské občanské iniciativy. Jedná se o nástroj posilující přímou demokracii, skrze 

který můţe alespoň milion občanů EU z alespoň čtvrtiny členských států poţádat Komisi, aby 

se zabývala určitou otázkou, která spadá pod pravomoc Unie. Momentálně probíhá sběr 
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podpisů pro kampaň Konec doby klecové (End the Cage Age), která poţaduje odstranění 

klecí z chovu nosnic, prasnic, králíků, hus, kachen a křepelek.
75

   

 

3.2.3 Úroveň ochrany hospodářských zvířat v Evropské unii v praxi  

Prosazování dobrého welfare zvířat má v Evropské unii na starosti Evropská komise, 

orgán hájící zájmy EU a dohlíţející na řádné dodrţování evropského práva členskými státy. 

Komise dohlíţí na to, aby členské státy řádně implementovaly komunitární právo a 

v případech, kdy hrubě porušují tuto povinnost, podniká příslušné kroky.  

V roce 2012 bylo vydáno Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti 

ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015. V tomto sdělení 

upozorňuje Komise na faktory, které ovlivňují welfare zvířat v Evropské unii. Jsou jimi 

nedostatečné prosazování právních předpisů EU v členských státech, nedostatek 

informovanosti spotřebitelů o aspektech dobrých ţivotních podmínek zvířat, nedostatek 

znalostí zainteresovaných subjektů o dobrých ţivotních podmínkách zvířat a nejasná pravidla 

pro dobré ţivotní podmínky zvířat. Státy tak běţně opomíjejí povinnost školení inspektorů, 

nezavádí kontrolní mechanismy a neuplatňují sankce; strategie uvádí příklad z praxe, kdy 

v některých členských státech dochází k poráţkám hospodářských zvířat bez řádného 

omráčení, jelikoţ příslušné státní orgány povolí pro takový postup výjimku, aniţ by došlo ke 

zdůvodnění podle právních předpisů EU. Jak vysvětluje Komise v tomto sdělení, moţnost 

poráţky bez omráčení je v komunitárním právu zavedena především s ohledem na svobodu 

náboţenství, bývá ovšem vyuţívána provozovateli jatek k urychlení výrobního procesu. 

Strategie se tedy zaměřuje na opatření do budoucna, jejichţ cílem je zjednodušení právního 

rámce EU pro dobré ţivotní podmínky zvířat, větší transparentnost spotřebitelských 

informací, zlepšení plnění poţadavků ze strany členských států a koordinace se Společnou 

zemědělskou politikou. Komise do opatření zahrnula také ryby z farmového chovu a 

přislíbila, ţe bude přijímat vhodná opatření na základě vědeckých stanovisek k jednotlivým 

druhům ryb tak, aby byly zachovány jejich dobré ţivotní podmínky. 

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora (EÚD) z roku 2018 nazvaná Dobré 

životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi ambiciózními cíli a 

praktickou realizací zhodnocuje účinnost nápravných opatření, ke kterým Komise 
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přistoupila po zjištění nedostatků v oblasti welfare hospodářských zvířat ve výše zmíněné 

strategii z roku 2012. Zpráva se zaměřuje na pět členských států: Německo, Francii, Itálii, 

Polsko a Rumunsko, které dohromady tvoří více neţ polovinu masného trhu v EU. EÚD došel 

k závěru, ţe ačkoliv byly snahy Komise v některých oblastech úspěšné, stále jsou zde výrazné 

nedostatky, na kterých je třeba zapracovat. Jedná se především o dobré ţivotní podmínky 

zvířat v zemědělských podnicích (zejména praxe zkracování prasečích oháněk), dálková 

přeprava zvířat (nesoulad s pravidly přepravy) a usmrcování zvířat (časté pouţívání výjimky, 

která povoluje poráţky bez omráčení, a nevhodné omračovací metody). Většina plánovaných 

opatření byla implementována se zpoţděním aţ několik let a Komise navíc ani nezhodnotila, 

jak úspěšná byla v naplňování cílů strategie. Znepokojivé bylo zjištění, ţe ačkoliv zkracování 

ocasů u prasat je podle směrnice Rady 2008/120/ES povoleno pouze v krajních případech, 

kdy je prokázáno poranění ocasů ostatních prasat a kdy nefungují jiná preventivní opatření, je 

tato praktika stále rutinně pouţívána napříč celou Evropskou unií.
76

 Během auditů narazil 

EÚD na německé a rumunské chovy, které krátily oháňky prasat, přestoţe pobíraly podporu 

na zlepšení ţivotních podmínek zvířat. Pouze dvě země, a to Finsko a Švédsko, zajistily 

soulad s právními předpisy tak, aby nedocházelo k rutinnímu zkracování oháněk, a naopak 

věnovaly pozornost sníţení nudy u prasat poskytnutím materiálu na obohacení prostředí, 

jelikoţ právě z důvodu nulové intelektuální stimulace dochází u prasat ke vzájemnému 

napadání. Výraznými nedostatky trpí oblast kontroly; platby zemědělců ze společné 

zemědělské politiky jsou navázány na dodrţování dobrých ţivotních podmínek zvířat, SZP se 

však nevztahuje na malé zemědělce (asi 40 % všech zemědělců v Evropské unii), kteří tak 

spadají mimo kontrolní pravomoci EU. V mnoha členských státech se kontrolám vyhnou také 

intenzivní chovy (většinou prasat), které nevlastní půdu, jelikoţ platby ze SZP jsou navázány 

na vlastnictví půdy. Výše zmíněný problém s prováděním poráţek bez řádného omráčení 

přetrvává; Komise zjistila výrazné rozdíly v uplatňování výše zmíněné výjimky, avšak 

nedostatek dat znemoţňoval dojít k nějakému závěru a další snahy o zlepšení situace nebyly 

Komisí podniknuty.  

I přes tato nepříliš šťastná zjištění o praktickém fungování ochrany hospodářských 

zvířat v EU bychom však neměli opomenout dílčí úspěchy Evropské unie v oblasti welfare 

hospodářských zvířat. V roce 2012 vstoupil v účinnost zákaz chovu nosnic v bateriových 
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klecích, který byl přijat v roce 1999.
77

 Nosnice jsou nyní chovány v tzv. obohacených 

klecích, které jsou oproti bateriovým klecím větší a obsahují prvky jako hnízdo pro snášku 

vajec, místo pro popelení, místo pro hřadování a obrušovač drápů.
78

 Zároveň není od roku 

2013 moţné chovat březí prasnice a prasničky v tzv. předporodních klecích, místo toho jsou 

chovány ve skupině a do individuálních klecí se přesouvají aţ pár dní před porodem.
79

 Ve 

srovnání s jedním z největších producentů masa na světě, Spojenými státy americkými, se 

evropská právní úprava jeví pro zvířata mnohem příznivěji. Ochrana hospodářských zvířata v 

USA totiţ na federální úrovni zcela absentuje (Animal Welfare Act z roku 1966 v § 2132 

explicitně vylučuje hospodářská zvířata jako například skot nebo drůbeţ z definice pojmu 

zvíře) a bateriové klece pro nosnice, předporodní kotce pro prasnice či kotce pro telata 

reguluje pouze menší část amerických států;
80

 v amerických bateriových klecích tak v roce 

2014 ţilo asi 95 % nosnic.
81

 Slabá je oproti Evropské unii také právní úprava přepravy zvířat 

skrze federální „zákon 48 hodin“ (Twenty Eight Hour Law), který je velmi stručný a 

neaplikuje se v případě cest z/do zahraničí (zatímco podmínky evropského nařízení o ochraně 

zvířat během přepravy zůstávají v platnosti i během transportu do třetích zemí, viz kapitolu 

5.2). Ani oblast usmrcování zvířat na tom není v USA lépe; federální zákon o humánních 

metodách poráţky (Humane Methods of Slaughter Act) se nevztahuje na kuřata ani jiné 

ptáky,
82

 ačkoliv představují většinu zvířat usmrcených na amerických jatkách (na kuřata a jiné 

ptáky se evropské nařízení o ochraně zvířat při usmrcování vztahuje, avšak lze vyčíst absenci 

řádné ochrany ryb).  

Za nejpalčivější problémy současné právní úpravy ochrany hospodářských zvířat, na 

které by se podle mého názoru měla Evropská unie zaměřit, povaţuji tyto:  
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a) Dálková přeprava: Zvířata by měla být usmrcována co nejblíţe místa, kde jsou 

chována. S ohledem na čl. 13 SFEU není přijatelné, aby byla ţivá zvířata vystavována 

dálkové přepravě trvající několik dní do zemí, jejichţ právní řad nechrání hospodářská 

zvířata na stejné úrovni jako právo komunitární, zejména co se poráţky týče. Jako vzor 

můţe poslouţit Austrálie, která v roce 2018 výrazně omezila export ţivých ovcí na 

Blízký východ, a to i přes fakt, ţe hodnota tohoto exportu dosáhla v roce 2017 210 

milionů dolarů.
83

  

b) Zkracování oháněk u prasat: I přes to, ţe je tato praktika v EU povolena pouze 

v krajních případech, statistiky ukazují, ţe se jedná o zcela rutinní zacházení s prasaty. 

Důraz by měl být kladen na prevenci tohoto neţádoucího chování, ne na následné 

(nehumánní) řešení problému. Prostory, v nichţ jsou prasata chována, by měla být 

obohacena tak, aby došlo ke sníţení nudy. Úspěchy v tomto ohledu slaví skandinávské 

země, jejichţ následování by měla Unie vymáhat po ostatních členských státech.   

c) Výjimka umožňující porážku bez omráčení: Tato výjimka, která byla přijata 

s ohledem na náboţenské menšiny, bývá zneuţívána majiteli jatek pro urychlení 

procesu, a tedy i zvýšení zisku. Je zde tedy potřeba jasného vymezení případů, kdy je 

moţno udělit výjimku, a zefektivnění kontroly ze strany členských států vůči 

subjektům státní správy, které výjimku udělují. Povaţuji však za nutné zmínit, ţe 

některé náboţenské komunity přijímají provedení omráčení současně s provedením 

vykrvení, tudíţ se praxe poráţky bez jakéhokoliv omráčení jeví jako zcela zbytečné 

utrpení (k tomu více viz kapitolu 5.3).  

d) Minimální standardy chovu králíků: Ačkoliv je chov králíků na maso z velké 

části záleţitostí tří jihoevropských členských států, fakt, ţe majorita chovných králíků 

ţije v bateriových klecích bez ohledu na jejich etologické potřeby, značí, ţe členské 

státy selhávají ve svém úkolu tato zvířata legislativně chránit. Evropská unie by proto 

měla přijmout legislativu, která by zavazovala chovatele v celé EU a poskytla tak 

králíkům alespoň minimální standardy jako zákaz chovu v bateriových klecích. 

Vhodnější alternativou by zde byl například tzv. parkový systém chovu.  
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3.3 Shrnutí 

V mezinárodním právu nenajdeme mnoho právně závazných úmluv, jejichţ 

předmětem by byla ochrana hospodářských zvířat; tuto problematiku si státy upravují samy, 

v Evropské unii pak minimální standardy pro ochranu těchto zvířat nastavuje sekundární 

právo. Za zmínku však stál systém dohod v rámci Rady Evropy, který sice v praxi 

hospodářským zvířatům neposkytuje velmi efektivní ochranu z důvodu absence kontrolních 

mechanismů a sankcí za porušení, avšak poslouţil jako zdroj inspirace pro komunitární 

úpravu. Zajímavý byl také (prozatím marný) pokus o vytvoření mezinárodní deklarace 

zvířecích práv, která by byla uznána Organizací spojených národů a postavila se tak vedle 

Všeobecné deklarace lidských práv jako její obdoba pro nelidská zvířata. Naprosto 

nezanedbatelný dopad na ochranu hospodářských zvířat má Všeobecná úmluva o clech a 

obchodu (GATT), která svou politikou nediskriminace bohuţel brzdí snahy o zlepšení jejich 

ţivotních podmínek. Bylo by proto vhodné, aby Světová obchodní organizace zaujala jasný 

postoj k otázce ochrany dobrých ţivotních podmínek zvířat tak, aby bylo chráněno nejen 

zdraví lidí před nemocemi zvířat, ale také zdraví zvířat samotných a jejich ţivotní pohoda 

jakoţto vnímajících bytostí.  

V Evropské unii je zajištění dobrého welfare hospodářských zvířat součástí hlavy III. 

Smlouvy o fungování evropské unie. Podle této smlouvy jsou dobré ţivotní podmínky zvířat 

jedním z principů Evropské unie, které je potřeba při stanovování a provádění politik Unie 

zohledňovat; Unie totiţ uznává, ţe zvířata jsou vnímající bytosti, nejen pouhé věci. Ochrana 

hospodářských zvířat je zajišťovaná systémem právně závazných směrnic a nařízení, které 

upravují podmínky chovu jako takového, ale poskytují zvířatům také ochranu během přepravy 

a při poráţce. Právní ochrana hospodářských zvířat v Evropské unii bývá celosvětově 

povaţována za jednu z nejvyspělejších, bohuţel praxe nebývá tak úspěšná. Evropská unie 

neustálé naráţí na problém nedostatečného prosazování právních předpisů v oblasti ochrany 

zvířat ze strany členských států, které vede k rozsáhlému porušování ustanovení zmíněných 

směrnic a nařízení. Toto potvrdila strategie z roku 2012, kterou vydala Evropská komise 

s cílem vylepšit fungování právní ochrany hospodářských zvířat v EU. K nápravě však 

nedochází, na coţ upozornila zpráva Evropského účetního dvora z roku 2018, která 

posuzovala úspěšnost opatření Komise představených ve strategii. Evropská unie se v ochraně 

hospodářských zvířat vydává dobrým směrem, coţ dokazuje např. i přelomový zákaz chovu 

nosnic v bateriových klecích, avšak bez zajištění řádného vymáhání komunitárních pravidel 

členskými státy nelze očekávat posun k lepšímu.   
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4.0 Právní ochrana hospodářských zvířat v České republice  

Cílem této kapitoly je popsat obecnou část právní ochrany hospodářských zvířat, tedy 

přiblíţit prameny, které ji upravují, představit orgány ochrany zvířat, zmínit také, jakým 

způsobem se můţe veřejnost podílet na ochraně zvířat a nakonec popsat náleţitosti deliktní 

odpovědnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

 

4.1 Prameny práva  

Ústavní pořádek České republiky výslovně nezmiňuje pojem zvíře, ochranu jim však 

poskytuje alespoň nepřímo, a to skrze čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993, Ústavy České 

republiky, podle kterého „[s]tát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství“. Za přírodní zdroj totiţ ustanovení § 7 výkladového zákona č. 17/1992 

Sb., o ţivotním prostředí povaţuje „ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá 

nebo může využívat k uspokojování svých potřeb“, tedy i zvířata.
84

 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany zvířat je jiţ výše několikrát zmíněný 

zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Preambule 

zákona prohlašuje, ţe „zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém 

stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany 

člověka“; vyjadřuje tedy princip vysoké hodnoty zvířat, jenţ se odráţí také v zákazu usmrcení 

zvířete bez zákonného důvodu (taxativní výčet těchto zákonných důvodů najdeme v § 5 odst. 

2).
85

 Zákon vznikal v porevoluční době a ve snaze přiblíţit se myšlení vyspělých evropských 

zemí vzal na vědomí fakt, ţe zvířata nejsou pouhé nástroje hospodářské výroby, ale tvorové, 

jeţ potřebují péči ze strany člověka. Jako první také stanovil pravidla pro chov hospodářských 

zvířat s ohledem na zajištění jejich dobrých ţivotních podmínek. Jeho účelem je podle 

ustanovení § 1 ochrana zvířat jakoţto tvorů schopných cítit bolest a utrpení před „týráním, 

poškozováním jejich zdraví a usmrcením bez důvodu“. Co je to týrání zákon definuje v § 4 (k 

tomu blíţe viz kapitolu 1.5) a takovéto jednání včetně jeho propagace zakazuje. V části druhé 

upravuje ochranu zvířat při usmrcování, v části třetí, která byla doplněna zákonem č. 77/2004, 

tedy tzv. euronovelou, pak ochranu zvířat při přepravě. Pro obě tyto části jsou relevantní 

prováděcí vyhlášky, jmenovitě vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování a 
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vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Část čtvrtá se pak zabývá kromě jiného 

i ochranou hospodářských zvířat, konkrétnější podmínky chovu však stanovuje vyhláška č. 

208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat (dále jen 

„vyhláška o minimálních standardech“). Upravena je v zákoně také působnost orgánů ochrany 

zvířat a přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

V oblasti přepravy a usmrcování zvířat nelze opomenout ani jiţ zmíněné nařízení 

Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností (dále jen „nařízení o ochraně zvířat během přepravy“) a nařízení Rady 

(ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (dále jen „nařízení o 

ochraně zvířat při usmrcování“), která jsou na území členských států Evropské unie přímo 

účinné.  

Povahu lex specialis vůči obecným předpisům na ochranu zvířat mají právní předpisy 

ekologického zemědělství. Význam chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství 

tkví především v tom, ţe je z hlediska welfare lepší alternativou ke konvenčním chovům, 

jelikoţ napravuje několik jejich závaţných nedostatků a bere větší ohled na etologické 

potřeby zvířat. Ekologické zemědělství upravuje vedle zákona č. 368/1992 Sb., o 

ekologickém zemědělství také přímo účinné nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů. Prováděcí předpisem k tomuto nařízení je 

nařízení Komise (ES) 889/2008, které v kapitole 2 hlavy II stanovuje konkrétní podmínky 

ekologického chovu vybraných druhů suchozemských hospodářských zvířat a v kapitole 2a 

téţe hlavy pak podmínky ekologického chovu ţivočichů pocházejících z akvakultury. Český 

zákon o ekologickém zemědělství provádí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 

Sb. Jedná se o velmi stručný předpis o osmi paragrafech; ustanovení § 2 stanovuje moţnost 

chovat v ekologickém zemědělství devět druhů zvířat (konkrétně se jedná o skot, koně, 

prasata, ovce, kozy, králíky, drůbeţ, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné) a 

ustanovení § 4 pak stanovuje bliţší podmínky pro chov králíků, jelikoţ ten není evropským 

prováděcím nařízením blíţe upraven.  

Nelze nezmínit také zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, který se zabývá 

otázkou ochrany zdraví zvířat a upravuje kompetence orgánů státní správy ve věcech 

veterinární péče a podmínky veterinární činnosti. Je však nutno dodat, ţe v popředí tohoto 

zákona stojí spíše ochrana lidského zdraví před závadnými ţivočišnými produkty a 

nakaţlivými nemocemi zvířat, ochraně zvířete – jednotlivce se věnuje spíše okrajově (např. 
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v ustanovení § 4, kde stanoví povinnost chovat zvíře ve vhodných podmínkách, předcházet 

poškozování jeho zdraví a poskytnout mu v odůvodněných případech první pomoc). Je však 

základním právním předpisem pro činnost Státní veterinární správy, která nad ochranou zvířat 

proti týrání dozoruje.   

Trestněprávní odpovědnost v oblasti ochrany zvířat upravuje zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. Ochrana zvířat se koncentruje do hlavy VIII. zvláštní části trestního zákoníku 

nazvané trestné činy proti ţivotnímu prostředí; zájem na ochraně ţivota a zdraví zvířat je 

objektem trestných činů týrání zvířat podle § 302 a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle 

§ 303. Trestný čin týrání zvířat se stal předmětem trestněprávní úpravy aţ od 1. 1. 1992, kdy 

vstoupil v účinnost zákon č. 557/1991 Sb., který novelizoval předchůdce dnes účinného 

trestního zákoníku čili zákon č. 140/1961 Sb.; trestný čin týrání zvířat byl dosazen na místo 

bývalého trestného činu příţivnictví. Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti naopak 

trestní zákon z roku 1961 neupravoval vůbec, představil jej aţ trestní zákoník z roku 2009. 

Tato skutková podstata vznikla v reakci zákonodárce na případy z praxe, kdy docházelo 

k zanedbání péče o zvíře (jednalo se především o případy zanedbání péče v chovech a při 

transportu hospodářských zvířat, coţ vedlo k usmrcení velkého počtu zvířat), avšak pachatele 

nebylo moţné trestně postihnout, jelikoţ trestný čin týrání zvířat vyţadoval úmyslné zavinění; 

nedbalostní utýrání zvířete tak bylo moţno postihovat pouze v rovině správněprávní.
86

 Přímou 

spojitost s hospodářskými zvířaty mají také trestný čin neoprávněné výroby, drţení a jiného 

nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími uţitkovost hospodářských zvířat podle 

ustanovení § 305 a šíření nakaţlivé nemoci zvířat podle ustanovení § 306, avšak objektem 

těchto skutkových podstat je především zájem na ochraně ţivota a zdraví lidí.
87

 Za zmínku 

stojí také fakt, ţe v červnu 2018 byl skupinou poslanců předloţen návrh novely trestního 

zákoníku, který zvyšuje horní sazby trestu odnětí svobody za spáchání trestného činu týrání 

zvířat (dokonce aţ na osm let), zavádí novou skutkovou podstatu pod § 302a nazvanou chov 

zvířat v nevhodných podmínkách a také rozšiřuje výčet trestů v § 52 o trest zákazu drţení a 

chovu zvířat aţ na deset let.
88

 Osud této novely není v době odevzdání práce znám, případné 

přijetí bych však povaţovala za velmi vítanou změnu, jelikoţ momentální nastavení sazeb 

podle mého názoru nereflektuje závaţnost spáchaného trestného činu. Jsou zde však také 
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procesní důvody pro změnu výše sazeb. Zvýšení dolní hranice trestní sazby u kvalifikované 

skutkové podstaty podle § 302 odst. 2 (recidiva a způsobení trvalých následků či smrt) by 

omezilo moţnost rozhodovat ve věci trestním příkazem podle § 314e zákona č. 141/1961, 

trestní řád.  Zvýšení horní hranice trestní sazby u kvalifikované skutkové podstaty podle § 302 

odst. 3 (týrání většího počtu zvířat) na osm let by zároveň umoţnilo vyuţití operativně-

pátracích prostředků trestního řízení jako odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

podle § 88 zákona č. 141/1961, trestní řád. 

Pro úplnost zmiňuji, ţe trestněprávní odpovědnost právnických osob upravuje zákon 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Moţnost 

spáchání trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře právnickou osobou přinesl aţ 

zákon č. 183/2016 Sb., který novelizoval ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1. 12. 2016. V praxi však situace, kdy by 

právnická osoba byla stíhána pro spáchání trestných činů v hlavě osmé zvláštní části trestního 

zákoníku, téměř nenastávají.
89

  

Základním právním předpisem v oblasti správněprávní odpovědnosti je pak zákon č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten s účinností od 1. 7. 2017 

sjednotil správní delikty fyzických i právnických osob pod jeden termín přestupku a zavedl 

jednotná procesní pravidla, čímţ přispěl ke zpřehlednění do té doby komplikované úpravy.  

 

4.2 Orgány ochrany zvířat   

 

4.2.1 Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy zřízeným na základě 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky. Jako gestor zákona na ochranu zvířat proti týrání má podle ustanovení 

§ 20 odst. 1 písm. a) tohoto zákona na starosti projednávání, koordinaci a kontrolu plnění 

úkolů ochrany zvířat. Pravomoci Ministerstva zemědělství jmenované v § 20 – § 20b zákona 

na ochranu zvířat proti týrání spočívají především ve spolupráci s dalšími veřejnoprávními i 

soukromoprávními entitami na úseku ochrany zvířat, plnění úkolů ve vztahu k Evropské unii 

a vydávání povolení či akreditací. Pro otázku ochrany hospodářských zvířat je třeba zmínit, ţe 
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Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. f) zákona na ochranu zvířat 

proti týrání rozhoduje o udělení, změně nebo odnětí povolení k rituální poráţce.  

Ministerstvo zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat 

zřizuje Ústřední komisi pro ochranu zvířat. Předseda i členové komise jsou jmenováni a 

odvoláváni ministrem zemědělství z řad oborníků v oblasti ochrany a chovu zvířat. V rámci 

Ústřední komise pro ochranu zvířat fungují čtyři výbory, a to pro výbor pro ochranu 

hospodářských zvířat, výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu 

volně ţijících zvířat a výbor pro ochranu pokusných zvířat. Výstupy Ústřední komise pro 

ochranu zvířat zahrnují stanoviska a názory k aktuálním problémům v oblasti ochrany 

zvířat.
90

 

 

4.2.2 Státní veterinární správa  

Orgánem veterinární správy je Státní veterinární správa, tedy orgán zřízený 

veterinárním zákonem s celostátní působností podřízený Ministerstvu zemědělství. Státní 

veterinární správu tvoří Ústřední veterinární správa, v jejímţ čele stojí ředitel jmenovaný a 

odvolávaný ministrem zemědělství, a krajské veterinární správy (13 krajských 

veterinárních správ a Městská veterinární správa v Praze pro území hlavního města Prahy). 

Krajské veterinární správy rozhodují jako orgán prvního stupně, Ústřední veterinární správa 

pak rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy vyjma případů, kdy 

Ústřední veterinární správa rozhoduje na základě zákona jako orgán prvního stupně (§ 47 

odst. 7 veterinárního zákona). Veterinární zákon svěřuje krajským veterinárním správám 

projednávání některých přestupků podle tohoto zákona (§ 74 odst. 1), naopak v řízení o 

přestupcích podle zákona na ochranu zvířat proti týrání zastupuje „pouze“ roli odborného 

orgánu. 

Státní veterinární správa je dozorčím orgánem podle zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, dozoruje nad dodrţováním povinností na úseku ochrany zvířat a bezpečnosti potravin. 

Mezi úkoly Ústřední veterinární správy patří zpracování a realizace programu ochrany 

zvířat,
91

 spolupráce s orgány Evropské unie, Radou Evropy a třetími státy, zveřejňování 

informací či vedení záznamů (§ 22 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání).  Praktickou 

ochranu zvířat na území svých krajů zajišťují jednotlivé krajské veterinární správy a Městská 

veterinární správa v Praze, které vydávají či odnímají povolení (např. pro výjimky při 
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 Viz http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/kontakty/ustredni-komise-pro-ochranu-zvirat/.  
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 Viz https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/program-ochrany-zvirat/. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/kontakty/ustredni-komise-pro-ochranu-zvirat/
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usmrcování ryb, chov brojlerů se zvýšenou hustotou osazení, dlouhodobé transporty ţivých 

zvířat, chov druhů zvířat vyţadujících zvláštní péči atd.), provádějí kontroly dodrţování 

povinností na úseku ochrany zvířat a dozorují nad dodrţováním povinností uloţených 

chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám (§ 22 odst. 1 zákona na ochranu zvířat 

proti týrání).  

Postup při kontrole a práva a povinnosti kontrolorů i kontrolovaných upravuje zákon 

č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaný musí krajské veterinární správě 

poskytnout potřebnou součinnost, která v první řadě zahrnuje umoţnění vstupu kontrolujících 

na pozemky, do staveb a jiných prostor. Nesplněním této povinnosti spáchá kontrolovaný 

přestupek, za nějţ mu můţe být uloţena pokuta aţ ve výši 500 000 Kč (§ 15 odst. 1 písm. a) 

ve spojení s § 15 odst. 2 kontrolního řádu). Nedotknutelnost obydlí garantovaná v čl. 12 

Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) však neumoţňuje kontrolujícím 

vstupovat do obydlí kontrolovaného proti jeho vůli. V případě, ţe by však týrání zvířete či 

zanedbání péče o zvíře dosahovalo takové intenzity, ţe by konstituovalo trestný čin, bylo by 

moţné do obydlí vstoupit na základě odůvodněného příkazu soudce v rámci trestního řízení 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Listiny. Dále pak v případě, ţe by kontrolovaný uţíval své obydlí 

také pro podnikatelskou nebo jinou hospodářskou činnost, bylo by dle čl. 12 odst. 3 Listiny 

moţné do nedotknutelnosti obydlí zasáhnout, a to pro účely plnění úkolů veřejné správy, mezi 

něţ patří i kontrola (§ 7 kontrolního řádu).  

V případě hospodářských zvířat provedla Státní veterinární správa v roce 2018 2699 

kontrol, během nichţ zkontrolovala 10 719 779 zvířat; zjistila přitom závady u 389 akcí, které 

se dotýkaly 471 946 zvířat.
92

  

 

4.2.3 Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v případě hlavního města Prahy úřady 

jednotlivých městských částí) vedou v prvním stupni správní řízení o přestupku podle 

zákona na ochranu zvířat proti týrání, ledaţe by přestupek spočíval v nesplnění povinnosti 

stanovené obecně závaznou vyhláškou obce na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání; 

v takovém případě projednává přestupek obec (§ 28 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání). Další významná pravomoc pak spočívá v rozhodování o zvláštních opatřeních podle 

zákona na ochranu zvířat proti týrání (viz kapitolu 4.4.1).  
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 Státní veterinární správa. Výsledky kontrol [online]. [cit. 26.2.2019]. Dostupné z: https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/vysledky-kontrol-2/. 
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4.3 Účast veřejnosti na ochraně zvířat  

Pro ochranu zvířat je účast veřejnosti naprosto klíčová; bez oznamovatelů by se 

orgány veřejné moci nikdy nedozvěděly o řadě případů týrání zvířat. Má-li fyzická či 

právnická osoba podezření na týrání zvířat, má moţnost obrátit se s podnětem podle § 42 

zákona č. 500/2004, správní řád na krajskou veterinární správu, která případ prošetří, a ţádat 

od ní, aby byla do 30 dnů informována o tom, jak bylo s podnětem naloţeno. Obrátit se v této 

věci však můţe také na obecní úřad obce s rozšířenou působností, Policii ČR či státní 

zastupitelství, nicméně krajská veterinární správa je o takovýchto podnětech vţdy 

informována a musí se případem vţdy případem zabývat, jelikoţ je to jediný správní orgán 

odborně způsobilý k tomu, aby posoudil, zda k týrání opravdu došlo či dochází. 

Kromě toho mohou občané samozřejmě vyuţívat svých politických práv zaručených 

Listinou základních práv a svobod, jako je právo petiční (čl. 18), shromaţďovací (čl. 19) či 

právo sdruţovací (čl. 20). Skrze petice či demonstrace mohou apelovat na zákonodárnou či 

výkonnou moc, aby se zasadila o lepší právní ochranu zvířat, právo sdruţovací jim pak 

umoţňuje zakládat spolky na ochranu zvířat. Právě ty jsou katalyzátorem legislativních změn 

a posouvají ochranu zvířat kupředu.  

Spolkům, jejichţ hlavním posláním je v souladu s jejich zakládajícím právním 

jednáním ochrana zvířat, české právní předpisy nepřidělují ţádné pravomoci. Dovolím si zde 

zmínit úpravu v sousedním Polsku, kde jsou naopak tyto spolky významnými hráči na poli 

ochrany zvířat. Zákon jim umoţňuje, v případě, ţe je ohroţen ţivot či zdraví zvířete, zvíře 

vlastníkovi dočasně odebrat, o čemţ neprodleně uvědomí starostu (místně určeného podle 

pobytu zvířete), který ve věci vydá rozhodnutí.
93

 Zároveň mají určitá procesní práva 

v trestním řízení; zastupují zájmy zvířat před soudem a mohou spolupracovat s orgány veřejné 

moci na odhalování a stíhání deliktů na úseku ochrany zvířat proti týrání (zjednodušeně 

řečeno jsou jakýmisi „prokurátory“ hájící práva zvířat).
94

 Naopak česká právní úprava svěřuje 

všechny tyto pravomoci do rukou orgánů veřejné moci, coţ je podle mého názoru škoda. 

Odebrání týraného zvířete českým spolkem, i kdyţ myšleno v dobré vůli s cílem zachránit 

týrané zvíře, by tak mohlo konstituovat aţ trestný čin krádeţe podle § 205 trestního zákoníku. 

Spolupráce neziskového sektoru s orgány státní moci by podle mého názoru zefektivnila 

ochranu zvířat v České republice a zároveň by vnesla také trochu empatie do zatím příliš 

byrokraticky svázaného systému.   
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 Polsko, Art. 7 (3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
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 Polsko, Art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
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Především s ochranou hospodářských zvířat je spojena osvěta veřejnosti ze strany 

aktivistů za práva zvířat, která upozorňuje na podmínky zvířat ve velkochovech. Za účelem 

pořídit skryté záběry ve velkochovech či na jatkách tak aktivisté pronikají do chovů či se 

nechávají v těchto zařízeních zaměstnat. V České republice není takovéto jednání samo o 

sobě trestně stíhatelné, není-li při něm ohroţen či poškozen zájem chráněný trestním 

zákoníkem, jako je majetek nebo zdraví zvířat či lidí (např. poškozením cizí věci podle § 181, 

krádeţí podle § 205 nebo šířením nakaţlivé nemoci zvířat podle § 306 trestního zákoníku). 

Jsou však státy, kde je ţivočišnému průmyslu garantována speciální ochrana skrze tzv. ag-gag 

laws („roubíkové zákony“) čili skupinu právních předpisů, které zakazují (v mnoha případech 

dokonce kriminalizují) pořizování skrytých záběrů v chovech hospodářských zvířat bez 

souhlasu majitele. Cílem je především omezit získání těch záběrů, které zobrazují zvířata ve 

špatném fyzickém stavu či ukazují týrání zvířat zaměstnanci a diskreditují tak praktiky chovů. 

Typicky se tyto kontroverzní zákony zmiňují v souvislosti se Spojenými státy americkými, 

kde se desítky států pokoušely o jejich přijetí, nicméně uspěla jen menší část. Ty, které 

legislativním procesem úspěšně prošly, navíc čelí ţalobám, které jim vytýkají protiústavnost a 

rozpor s Prvním dodatkem Listiny práv Spojených států amerických garantujícím svobodu 

projevu.
95

 Domnívám se, ţe v České republice by k přijetí takovýchto zákonů nemohlo dojít, 

a to vzhledem k jinému stavu společnosti, menšímu tlaku korporací ţivočišného průmyslu a 

větší úctě k Listinou zaručené svobodě projevu (čl. 17).  

 

4.4 Deliktní odpovědnost   

Deliktní odpovědnost, tedy odpovědnost za protiprávní jednání, můţeme rozdělit na 

odpovědnost správněprávní a odpovědnost trestněprávní. 

 

4.4.1 Správněprávní odpovědnost 

Správněprávní odpovědnost vzniká v případě spáchání přestupku, který § 5 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich definuje jako „společensky 
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 Ačkoliv to není předmětem této kapitoly, k ag-gag laws uvedu, ţe byly přijaté ve dvou vlnách; první vlna 

začala v roce 1990 státem Kansas, na nějţ navázala Montana a Severní Dakota. Původní cíl ochrany majetku 

před „ekoterorismem“, jak byly tyto aktivity nazvány FBI, ze strany ochránců zvířat se v druhé vlně (od roku 

2011) přetransformoval na snahu zabránit nepohodlným záběrům, které by mohly vést ke sníţení zisků 

ţivočišného průmyslu (pro více informací o ag-gag laws viz https://www.animallaw.info/article/detailed-

discussion-ag-gag-laws). Organizace jako Animal Legal Defense Fund a PETA proti těmto zákonům bojují 

soudními ţalobami, přičemţ uspěli s ţalobou ve státech Idaho, Utah a Iowa, kde byly ag-gag laws prohlášeny za 

protiústavní. Ke konci roku 2018 podali ţalobu také ve státech Kansas a Severní Karolína (pro více informací o 

těchto soudních řízeních viz https://aldf.org/).  

 

https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-ag-gag-laws
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-ag-gag-laws
https://aldf.org/
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škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje 

znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Jednotlivé přestupky nejsou upraveny 

v jednom kodexu jako trestné činy, kterým je vyhrazena zvláštní část trestního zákoníku, ale 

jsou roztříštěny do téměř 250 zákonů.  

Přestupkům je věnována část sedmá zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ustanovení 

§ 27 vyjmenovává přestupky fyzických osob, ustanovení § 27a pak přestupky osob 

právnických a fyzických osob podnikajících; pro problematiku chovu hospodářských zvířat 

jsou relevantní především přestupky jako týrání zvířat a porušení podmínek přepravy či 

chovu. Maximální moţná výše pokuty u fyzických osob i u právnických a fyzických osob 

podnikajících činí shodně 500 000 Kč (§ 27 odst. 12 ve spojení s § 27a odst. 20), spolu 

s pokutou je moţné uloţit zákaz činnosti v případě přestupku propagace týrání zvířat a 

propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat na dobu aţ pěti let v případě přestupku týrání 

zvířat (§ 27 odst. 13 ve spojení s § 27a odst. 21). Osobně povaţuji takto nastavené sankce za 

příliš nízké, co je však ještě více zaráţející, je fakt, ţe podle důvodové zprávy k zákonu č. 

359/2012 Sb. ukládají orgány pokuty spíše při spodní hranici, coţ ještě více maří funkci, 

kterou by měla pokuta zastávat – odradit potenciálního pachatele od spáchání přestupku. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který přestupky projednává v prvním 

stupni, není odborně způsobilý, proto je v souladu se zásadou odbornosti v řízení vázán 

odborným vyjádření krajské veterinární správy (§ 24a odst. 5). Typicky podává obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností podnět k projednání přestupku podle zákona na ochranu 

zvířat proti týrání krajská veterinární správa, podnět však můţe být podán také občany či 

policejními orgány. Podněty krajské veterinární správy je úřad povinen projednat vţdy a je 

navíc omezen lhůtou jednoho měsíce na vyrozumění krajské veterinární správy o tom, jaká ve 

věci učinil opatření. Taktéţ je povinen krajské veterinární správě zaslat příslušné rozhodnutí, 

a to bezodkladně po jeho vydání (§ 24a odst. 4). V roce 2017 bylo ze strany krajských 

veterinárních správ podáno obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 532 podnětů 

k projednání přestupku, z toho 132 se týkalo hospodářských zvířat; majoritu (70 %) tvořily 

podněty týkající se zvířat v zájmových chovech.
96

  

Důleţitou úlohu v ochraně zvířat proti týrání mají tzv. zvláštní opatření, která mají 

charakter preventivních a nápravných prostředků. Mezi tyto zvláštní opatření patří: 
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 Státní veterinární správa. Informace o Programu ochrany zvířat - situace v roce 2017 [online]. 2018, str. 11 

[cit. 13.2.2019]. Dostupné z: http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib1803.pdf. 
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a) Závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků podle § 22 odst. 1 písm. 1 

b) Zákaz chovu zvířat podle § 27b odst. 1 

c) Propadnutí týraného zvířete podle § 27b odst. 2 

d) Zabrání týraného zvířete § 27c 

e) Umístnění zvířete do náhradní péče podle § 28a odst. 1, blíţe upraveno v § 28b 

f) Nařízení předběţné náhradní péče podle § 28c 

g) Nařízení sníţení počtu zvířat podle § 28a odst. 1 písm. b) 

h) Nařízení pozastavení činnosti podle § 28a odst. 1 písm. c) 

i) Nařízení utracení zvířete podle § 28a odst. 1 písm. d) 

j) Nařízení umoţnit provádění péče o zvíře jinou osobou podle § 28a odst. 1 písm.
97

 

Jediným zvláštním opatřením, které ukládá veterinární správa, je závazný pokyn 

k odstranění zjištěných nedostatků. V tomto pokynu, který má formu správního rozhodnutí, 

vyzývá veterinární správa povinného k nápravě nedostatků, které zjistila během kontroly. 

Znatelným mínusem tohoto institutu je však absence sankcí za neodstranění nedostatků 

v souladu s rozhodnutím.  

Zákaz chovu je institutem preventivní povahy, který umoţňuje zabránit pachatelům v 

dalším týrání zvířete či chovu a týrání jiných zvířat. Právní mezeru, kterou absence tohoto 

institutu představovala, vyplnil zákonodárce novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání 

s účinností od 1. 1. 2013.
98

  Zákaz chovu zvířat můţe uloţit obecní úřad obce s rozšířenou 

působností pachateli přestupku v případě existence důvodné obavy, ţe pachatel bude v týrání 

pokračovat, neposkytne týranému zvířeti péči nebo začne chovat další zvířata stejným 

způsobem, za který byl v minulosti potrestán za přestupek nebo odsouzen. Zákaz chovu můţe 

být uloţen pouze vedle pokuty, a to pouze pokud výše pokuty převyšuje dolní hranici sazby 

za daný přestupek. 

Uloţí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností propadnutí týraného zvířete, 

vlastnické právo k tomuto zvířeti přechází z vlastníka na stát. Propadnutí lze stejně jako zákaz 

chovu uloţit pouze vedle pokuty, jestliţe výše pokuty převyšuje dolní hranici sazby. 

V případě, ţe pachatelem přestupku týrání zvířat byla osoba, kterou nelze trestně stíhat (např. 
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 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, str. 387. ISBN 978-80-

200-2317-9. 
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 Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích bylo moţné uloţit zákaz činnosti bylo pouze v případě, ţe 

pachatel spáchal přestupek při činnosti, kterou vykonával v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo 

k níţ je třeba povolení či souhlasu státního orgánu, nebo v souvislosti s takovou činností. V případě, ţe se osoba 

dopustila týrání zvířete v zájmovém chovu, tak zákaz činnosti nepřicházel v úvahu.  
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pro nepříčetnost), je moţné uloţit zabrání týraného zvířete. Vlastnické právo i zde přechází 

ex lege na stát.  

Významným institutem je pak náhradní péče, do které je umístěno zvíře, jehoţ 

zdravotní stav to vyţaduje, nebo které je opakovaně týráno. Náhradní péči nařizuje 

rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to na návrh krajské veterinární 

správy. Vlastnické právo vlastníka vůči zvířeti nezaniká, rozhodnutí o náhradní péči naopak 

stanovuje podmínky, po jejichţ splnění bude vlastníkovi zvíře vráceno. O navrácení 

rozhoduje opět obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to na základě odborného vyjádření 

krajské veterinární správy. Navrácení zvířete však není moţné, pokud z okolností případu 

vyplývá, ţe nedojde k nápravě pachatele a ţe nebude zabezpečena řádná péče o zvířata. Na 

základě smlouvy s obecním úřadem obce s rozšířenou působností zajišťuje náhradní péči o 

zvíře pečovatel, který má s chovem daného druhu zkušenosti. Náklady na umístění zvířete do 

náhradní péče a náklady na následnou péči o zvíře hradí vlastník zvířete, a to na základě 

rozhodnutí o výši těchto nákladů, které obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává ve 

správním řízení. V naléhavých případech, kdy další setrvání u vlastníka můţe ohrozit zdraví 

či ţivot zvířete, můţe obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit předběžnou náhradní 

péči; vydání tohoto rozhodnutí můţe být prvním úkonem v řízení. Podmínkou je, ţe lze ve 

správním řízení očekávat uloţení propadnutí týraného zvířete, zabrání týraného zvířete či 

umístění zvířete do náhradní péče. Zvíře můţe být odebráno i bez přítomnosti chovatele. 

V případě, ţe se zajištění místa, kde by mohla být vykonávána náhradní péče, jeví jako 

problematické, můţe obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit umožnění provádění 

péče o zvíře jinou osobou, a to v místě, kde se zvíře nachází. Příkladem, kdy by bylo vhodné 

tento institut pouţít, můţe být situace, kdy je zvíře chováno na vhodném a jeho potřebám 

odpovídajícím místě, ovšem k týrání dochází v důsledku omezování jeho výţivy či napájení.
99

  

Jeli zvíře slabé, nemocné či těţce zraněno, je moţné nařídit vlastníkovi utracení 

zvířete odborně způsobilou osobou na náklady vlastníka. Chovateli můţe být nařízeno také 

snížení počtu chovaných zvířat včetně jejich usmrcení. Jako poslední zvláštní opatření lze 

chovateli nařídit pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, do doby odstranění 

závad. K ukončení pozastavení činnosti dochází rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností na základě odborného vyjádření krajské veterinární správy.  

                                                           
99

 Ministerstvo zemědělství. Výklad k problematice zvláštního opatření, zejména k umístění týraného zvířete do 

náhradní péče, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Portál eAgri – resortní portál 

Ministerstva zemědělství [online]. 2017, str. 21 [cit. 15.2.2019]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/518405/_2017Nahradni_pece.pdf. 
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Mínusem současné úpravy je moţný konflikt mezi finančními zájmy obcí a zájmem na 

ochraně zvířat. Jak uvádí Ministerstvo zemědělství, asi třetina vlastníků odebraných zvířat 

nehradí náklady na náhradní péči, coţ v praxi znamená, ţe financování náhradní péče je na 

obci.
100

 To můţe vést obecní úřady obcí s rozšířenou působností k tomu, aby byly 

v nařizování náhradní péče zdrţenlivější, a to na úkor zdraví a ţivota zvířat. V roce 2018 sice 

Ministerstvo zemědělství vypsalo nový dotační program, v rámci něhoţ poskytuje obcím 

podporu na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče, a to do výše 100 % 

uhrazených účelně vynaloţených nákladů, pokud náklady vynaloţené obcí překročily v 

jednom kalendářním roce částku 200 000 Kč, předmětem dotace ale nejsou všechna zvířata, 

nýbrţ pouze skot a koně.
101,102

 V popředí však stojí fakt, ţe obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností mohou nařídit umístění zvířete do náhradní péče či předběţné náhradní péče pouze 

na návrh krajské veterinární správy, která má na rozdíl od orgánů obce odborné znalosti. 

Svěření pravomoci nařídit náhradní péči a předběţnou náhradní péči krajské veterinární 

správě by tak bezpochyby celý proces urychlilo, coţ by týraným zvířatům pouze prospělo.  

 

4.4.2. Trestněprávní odpovědnost 

Trestněprávní odpovědnost je předmětem úpravy trestního zákoníku, který v § 13 

definuje trestný čin jako „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“. Ke vztahu trestního práva k právu správnímu (a 

tedy i ke vztahu trestného činu k přestupku) je nutné zmínit, ţe účelem trestního práva je 

postihovat ty pro společnost nejnebezpečnější delikty, zatímco správní právo se zaměřuje na 

trestání společensky méně závaţných deliktů. Delikty spáchané na zvířatech jsou většinou 

předmětem přestupkového řízení. Pro představu, podle údajů Policie ČR bylo mezi lety 2015 

a 2017 zahájeno ročně nejméně 9 a nejvíce 17 trestních stíhání pro spáchání trestných činů 

týrání zvířete či zanedbání péče o zvíře na hospodářském zvířeti (ve většině případů se 

jednalo o velké domácí zvířectvo jako kráva, kůň či prase), coţ vţdy představovalo menšinu 

ve srovnání se stejnými činy spáchanými na malém domácím zvířectvu.
103

 K nepodmíněnému 

odsouzení pachatelů trestného činu týrání zvířat dochází velmi zřídka, v případě, ţe je 
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 Ibid, str. 16. 
101

 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2, § 2d zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. 
102

 Připravovaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání však navrhuje úhradu nákladů spojených se 

zajištěním předběţné náhradní péče o jakékoliv zvíře, a to na základě ţádosti podané obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností, pokud vynaloţené náklady přesahují částku 200 000 Kč ve vztahu k jednomu chovateli. 

K únoru 2019 prošla pouze připomínkovým řízením, nebyla doposud předloţena Poslanecké sněmovně. 
103

 Viz přílohu č. 1 této práce.  
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předmětem útoku hospodářské zvíře, pak téměř vůbec.
104

 Co se týče peněţitých trestů, jejich 

četnost ani výše není příliš vysoká. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, ţe za léta 2017 a 2018 

bylo uloţeno pouze šest peněţitých trestů, průměrná výše v roce 2017 přitom činila pouze 

20 000 Kč.
105

  

Co v právní úpravě momentálně absentuje, je trest zákazu drţení a chovu zvířat. Trest 

zákazu činnosti podle ustanovení § 73 lze totiţ uloţit pouze osobám, které spáchaly trestný 

čin v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním či podnikatelskou činností. Trest zákazu 

chovu by byl aplikovatelný i na domácí chovatele a povaţuji za velmi důleţité, aby soudy 

měly moţnost osobám, které se dopustily násilí na zvířeti či hrubě zanedbaly jeho péči, 

zakázat chov dalších zvířat. Je však pravdou, ţe jelikoţ jsou hospodářská zvířata chována 

většinou pro uţitek v rámci podnikatelské činnosti, našel by tento trest vyuţití spíše při 

ochraně domácích mazlíčků.  

Přečin týrání zvířat podle § 303 odst. 1 písm. a) a b) spáchá ten, kdo týrá zvíře: 

a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.  

Trestní zákoník ve vztahu k tomuto trestnému činu vychází z definic pojmů týrání a 

zvíře podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Týrání zvlášť surovým nebo trýznivým 

způsobem definuje Jelínek jako „případ, kdy zvíře bylo vystaveno mimořádným fyzickým 

útrapám a bolesti, které podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete“. Jako příklad 

pak uvádí pomalé umírání doprovázené mimořádnými bolestmi.
106

  

Podle § 117 písm. b) trestního zákoníku je podmínka veřejnosti podle § 303 odst. 1 

písm. b) splněna tehdy, pokud se pachatel týrání dopouští nejméně před třemi osobami. 

V případě pojmu místa veřejně přístupného se vychází ze stejné definice jako u přečinu 

výtrţnictví podle § 358 trestního zákoníku, kdy jej soudní praxe vykládá jako místo, kde má 

přístup širší okruh osob; můţe se přitom jednat pouze o určité skupiny osob (např. škola nebo 

                                                           
104

 Na základě informací poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti a jednotlivými soudy došlo mezi lety 2015-

2017 k nepodmíněnému odsouzení pouze jedné osoby, která se dopustila trestného činu týrání hospodářského 

zvířete (jednalo se o surové usmrcení býka za účelem jeho odcizení a prodeje), důvodem nepodmíněného 

odsouzení však bylo spáchání dalších přečinů hned v několika bodech (viz rozsudek Okresního soudu v Bruntále 

ze dne 27.5.2015, sp. zn. 1Tm 6/2015). Dalších sedm pachatelů, kteří byli za spáchání tohoto trestného činu 

v uvedeném období nepodmíněně odsouzeni, se dopustili týrání zvířete v zájmovém chovu (především psů). Pro 

představu, v roce 2015, tedy v roce vydání výše zmíněného rozsudku, bylo za spáchání trestného činu týrání 

zvířat či zanedbání péče o hospodářské zvíře stíháno celkem 17 osob.  
105

 Viz přílohu č. 2 této práce.  
106

 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016. Student (Leges), str. 794 –795. ISBN 978-80-7502-120-5. 



45 
 

staveniště). Nevyţaduje se, aby byla v době páchání trestné činnosti veřejnost přítomna, stačí 

pouze, aby mohla pozorovat následky trestného činu. Nejvyšší soud dál rozšířil tento výklad 

také na prostor, na němţ je moţné skrze oplocení z míst veřejnosti přístupných sledovat 

projevy týrání.
107

 

Týrání zvířat podle § 203 odst. 1 trestního zákona z roku 1961 bylo podmíněno 

speciální recidivou, neexistence evidence přestupků však velmi ztěţovala potrestání 

pachatelů.
108

 V trestním zákoníku z roku 2009 najdeme speciální recidivu pouze jako 

podmínku kvalifikované skutkové podstaty v § 302 odst. 2 písm. a), se kterou zákon spojuje 

vyšší trestní sazbu odnětí svobody. Kromě toho je přísnější postih spojen také se způsobením 

trvalých následků na zdraví zvířete či jeho smrti a týráním většího počtu zvířat; podle 

judikatury Nejvyššího soudu ČR se za větší počet povaţuje nejméně sedm zvířat
.109

   

Přečin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 odst. 1 trestního zákoníku 

spáchá ten, kdo „z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž 

je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt“. 

Zatímco trestný čin týrání zvířat můţe spáchat kdokoliv, trestného činu zanedbání péče o 

zvíře se můţe dopustit pouze vlastník či osoba, jeţ je nositelem povinnosti pečovat o zvíře 

(např. zaměstnanec útulku pro zvířata či záchranné stanice). Povinnost pečovat o zvíře můţe 

být zaloţena smlouvou o výpůjčce, nájemní smlouvou či pachtovní smlouvou. Vyţaduje se 

zavinění ve formě hrubé nedbalosti, kterou § 16 trestního zákoníku definuje tak, ţe „přístup 

pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům 

chráněným trestním zákonem“. 

Zvíře můţe být samozřejmě také předmětem dalších trestných činů jako je krádež 

podle § 205 nebo poškození cizí věci podle § 228 (v případě tohoto trestné činu se nevylučuje 

souběh s týráním zvířat podle § 302), chráněným zájmem je zde však vlastnictví.
110

 

Jak jsem jiţ zmínila výše, za legislativní mezeru současné trestněprávní ochrany zvířat 

povaţuji absenci trestu zákazu drţení a chovu zvířat, avšak nutnost zavedení tohoto trestu je 

spojena spíše s ochranou zvířat v zájmovém chovu. Jelikoţ je většina hospodářských zvířat 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2011, sp.zn./č.j.: 8Tdo 657/2011. 
108

 Je nutné dodat, ţe § 203 obsahoval dvě základní skutkové podstaty, z čehoţ recidiva byla podmínkou 
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paragrafu, kde bylo podmínkou spáchání trestného činu utýrání zvířete, tedy usmrcení zvířete způsobem, který 

mu způsobí nepřiměřenou bolest. Blíţe viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. února 2014,. zn. 8 Tdo 10/2014. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2011, sp.zn./č.j.: 8Tdo 657/2011. 
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 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016. Student (Leges), str. 796 –797. ISBN 978-80-7502-120-5. 
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chovaná za účelem podnikání, je moţné uloţit trest zákazu činnosti. Jako potenciální zdroj 

inspirace, co se týče výčtu trestů, bych zmínila polskou právní úpravu. Ta totiţ umoţňuje 

v případě spáchání trestného činu týrání zvířat uloţit povinnost poskytnout zadostiučinění ve 

výši 1 000 aţ 100 000 zlotých (asi 6 000 – 600 000 korun), které bude pouţito na účely 

spojené s ochranou zvířat.
111,112 

 

4.5 Shrnutí 

Hlavním pramenem práva v oblasti ochrany hospodářských zvířat je zákon č. 

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcí předpisy, nelze však opomenout 

ani soubor právních předpisů upravující chov zvířat v ekologickém zemědělství, veterinární 

zákon či předpisy na úseku deliktní odpovědnosti.  

V praxi se ochrana hospodářských zvířat v oblasti správněprávní dělí mezi Státní 

veterinární správu jakoţto odborný orgán a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které 

vedou přestupkové řízení a rozhodují o většině zvláštních opatření. Takto nastavený systém 

by však bezpochyby snesl úprav; zdá se rozumné svěřit rozhodování o náhradní péči a 

předběţné náhradní péči do rukou Státní veterinární správy, jelikoţ obecní úřad obce 

s rozšířenou působností mohou být v rozhodování motivovány finančními zájmy a 

prioritizovat je nad zájmy ochrany zvířat. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností lze 

vyčíst ukládání pokut v dolních hranicích, coţ nesplňuje demotivační funkci sankce a můţe 

z týrání zvířat udělat dokonce i úspěšný byznys. Mám také za to, ţe zlepšení nynější situace 

by přinesla také zákonem daná spolupráce neziskového sektoru s orgány veřejné moci po 

vzoru Polska.  

Co se týče trestněprávní ochrany zvířat, momentálně nastavené trestní sazby za trestné 

činy týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře povaţuji za příliš nízké a vítám snahy o jejich 

zvýšení, které by mimo jiné omezilo moţnost rozhodovat ve věci trestním příkazem a lépe by 

odrazilo společenskou nebezpečnost trestného činu týrání zvířat. Na základě dat je však 

zřejmé, ţe orgány činné v trestním řízení stále povaţují týrání zvířat za poměrně marginální 

oblastní kriminality.  
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 Art. 35 (5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
112

 Na rozdíl od českého právního řádu nejsou v Polsku všechny trestné činy soustředěny do jednoho kodexu, 

jako je český trestní zákoník, proto jsou trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání upraveny přímo 

v zákoně na ochranu zvířat. Zároveň je třeba upozornit na odlišné pojetí trestního a přestupkového práva, které 

nejsou na rozdíl od české úpravy odděleny, ale vzájemně se prolínají.  
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5.0 Vybrané aspekty právní ochrany hospodářských zvířat  

V této kapitole se budu zabývat podmínkami chovu hospodářských zvířat tak, jak je v 

návaznosti na komunitární právo stanovuje český právní řád. Nejdříve velmi stručně 

představím obecnou úpravu, načeţ popíšu minimální standardy, které zákon stanovuje pro 

chov vybraných druhů hospodářských zvířat, konkrétně drůbeţe, prasat a skotu. Ve světle 

vědeckých poznatků z oboru etologie pak tuto právní úpravu kriticky zhodnotím a navrhnu 

moţné zlepšení. Kromě chovu v uţším slova smyslu se budu věnovat i právní ochraně 

hospodářských zvířat během přepravy a při usmrcování. V kapitole také místy zmiňuji úpravu 

v dalších evropských zemích, kterou povaţuji za příznivější z hlediska welfare zvířat.  

 

5.1 Chov vybraných druhů hospodářských zvířat  

Předtím, neţ se budu věnovat vybraným druhům hospodářských zvířat, povaţuji za 

nutné zmínit obecné povinnosti chovatelů ve vztahu k hospodářským zvířatům, které 

stanovuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Podle ustanovení § 9 odst. 1 je zakázáno zvíře: 

„a) chovat v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy, 

b) chovat zvířata v tak velkých nebo v tak uspořádaných skupinách anebo v takových 

prostorách, 

1. ve kterých jim míra nebo četnost vzájemných útoků působí utrpení, 

2. které neumožňují přirozený odpočinek či řádnou péči 

3. ve kterých nemohou uspokojit své potřeby v příjmu potravy a vody anebo 

jiné potřeby nezbytné pro jejich život a zdraví, 

c) chovat zvířata trvale ve tmě nebo je ponechat bez náležité doby odpočinku od 

umělého osvětlení, 

d) používat takové způsoby nebo postupy plemenitby, které způsobují nebo mohou 

způsobit zvířeti utrpení nebo zranění, 

e) chovat zvíře k hospodářským účelům, u něhož lze na základě jeho fenotypu nebo 

genotypu očekávat, že bude chováno v dalších generacích se škodlivými účinky na jeho 

zdraví a životní pohodu.“ 

Hospodářským zvířatům musí být také poskytnuto vhodné ustájení (§ 12a odst. 1) a 

vhodná potrava a přístup ke zdravotně nezávadné vodě, a to tak, aby bylo minimalizováno 

znečištění a byly vyloučeny negativní účinky zápolení o krmení a vodu mezi hospodářskými 

zvířaty (§ 12b). 
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Vnímám zde určitý konflikt mezi ustanoveními § 9 odst. 1 písm. b) a d) a intenzivním 

chovem hospodářský zvířat, který je převaţujícím způsobem chovu nejen v České republice, 

ale také celosvětově. Zákon na ochranu zvířat proti týrání ani jeho podzákonné právní 

předpisy nelimitují počty chovaných zvířat v rámci jednoho hospodářství, stanovují pouze 

minimální prostor, který musí být kaţdému zvířeti poskytnut (nutno dodat, ţe velmi 

neuspokojivě). Vysoká intenzita chovu sice maximalizuje zisk, avšak vede k mnoha 

problémům, které se velmi negativně podepisují na welfare zvířat. Zároveň jsou zvířata 

šlechtěna k co nejvyšší produktivitě (větší snáška vajec, větší dojivost, rychlejší růst), coţ 

bezesporu vede k jejich utrpení (problémy pohybového ústrojí, srdeční či dýchací potíţe). 

Všechny tyto aspekty budou popsány níţe u jednotlivých druhů zvířat, nicméně ve světě 

intenzivní ţivočišné výroby na mě tato ustanovení působí spíše jako jakési prázdné 

proklamace neţ jako závazné právní normy.  

Mezi další povinnosti chovatelů patří zajištění prohlídky hospodářských zvířat a 

technologického zařízení alespoň jednou denně (§ 11 odst. 1), učinění opatření k zabránění 

úniku hospodářských zvířat a dále povinnost mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky 

k poskytnutí zdravotní pomoci zvířatům či provedení nutné poráţky (§ 11 odst. 2), zajištění 

dostatečně početného a odborně způsobilého personálu pro péči o zvířata (§ 12 odst. 2) a 

zajištění podmínek, které odpovídají fyziologickým a etologickým potřebám zvířat tak, aby 

zvířatům nebylo způsobováno utrpení a byla zajištěna jejich pohoda (§ 12 odst. 1).  

Ačkoliv je většina hospodářských zvířat chována v konvenčních chovech, je nutné 

neopomenout právní úpravu ekologického zemědělství a její specifika v kontrastu s obecnou 

úpravou. Cílem ekologického zemědělství je zlepšovat zdraví ţivočichů a dodrţovat přísné 

normy pro dobré ţivotní podmínky zvířat a uspokojovat jejich druhové potřeby.
113

 Zvířata 

chovaná v ekologickém zemědělství mají stálý přístup na otevřená prostranství, počet zvířat 

v rámci jednoho hospodářství je limitován a ke krmení se uţívá ekologického krmiva.
114

 

V ekologickém zemědělství bylo v roce 2017 chováno asi 1,6 % zvířat (více neţ 418 tisíc), 

z toho nejpočetnějším druhem byl skot.
115

 Pro hlavní rozdíly mezi úpravou konvenčních 
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chovů a chovů v ekologickém zemědělství viz přílohy č. 3 (drůbeţ), č. 4 (prasata) a č. 5 

(skot).  

 

5.1.1 Drůbež 

Drůbeţ tvoří drtivou většinu hospodářských zvířat nejen v České republice, ale také 

celosvětově; populace drůbeţe u nás v roce 2017 přesáhla 148 milionů zvířat, z toho 96 % 

tvořil kur domácí, hovorově známý jako slepice.
116

 Základní tři účely, pro které je kur domácí 

v ţivočišném průmyslu chován, jsou produkce vajec (nosnice), produkce masa (brojleři) a 

reprodukce (kuřice a kohouti). Ačkoliv nosnice a brojleři představují jeden druh, jejich tělesná 

stavba i metabolismus jsou vlivem šlechtění velmi odlišné. Šlechtění má za cíl vytvořit 

z těchto zvířat ideální produkční jednotky, tedy u nosnic zvýšit snášku vajec a u brojlerů zase 

zrychlit růst tak, aby dorostli do jateční váhy za co nejkratší dobu.  V roce 1950 trvalo 120 

dní, aby brojler dosáhl váhy 1,5 kilogramu; nyní k tomu stačí pouhých 30 dní. Průměrné stáří 

brojlera, který je poslán na jatka, se tak sníţilo na 42 dní, během kterých dosáhne váhy aţ 2,5 

kilogramu.
117

 Rapidně rychlý růst s sebou přináší zdravotní potíţe jako problémy dolních 

končetin (např. tibiální dyschondroplazie) a kardiologické problémy (např. hydroperitoneum 

či syndrom náhlé smrti).
118

 Také produkce vajec na jednu nosnici se od roku 1930 téměř 

ztrojnásobila; slepice nyní dokáţe snést 300 vajec za rok, téměř jedno vejce kaţdý den. 

Jelikoţ takováto vysoká produkce vajec vyţaduje velké mnoţství vápníku, které převyšuje 

přirozené zásoby v těle slepice, jsou nosnice náchylné ke zlomeninám kostí.
119

 Pro představu, 

v roce 2017 snesla jedna česká nosnic 309 vajec.
120

  

Podrobné podmínky pro chov nosnic, stejně jako u jiných hospodářských zvířat, 

stanovuje vyhláška o minimálních standardech. Ta rozlišuje tři systémy chovu nosnic: 

neobohacené klecové systémy, obohacené klecové systémy a alternativní systémy. 

Alternativami ke klecím je chov halový, chov ve volném výběhu a chov v ekologickém 

zemědělství (ten je upraven samostatně v předpisech o ekologickém zemědělství). Podle toho, 
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zda je nosnice chována v kleci, či v některém alternativním systému, se pak vejce označují 

čísly 0 aţ 3.
121

  

Chov nosnic v neobohacených klecových systémech byl povolen do 31. 12. 2011, od 

roku 2012 však nabyl účinnosti celoevropský zákaz chovu nosnic v neobohacených 

bateriových klecích.
122

 Obohacení klecí spočívá v přidání prvků, jako je hnízdo, hřady nebo 

stelivo k hrabání či klování a o něco větším prostoru oproti klecím neobohaceným (750 cm
2
 

na jednu nosnici, z toho 600 cm
2
 vyuţitelné plochy). Je však třeba dodat, ţe 750 cm

2
 je plocha 

jen o něco málo větší neţ papír formátu A4, nosnici tak není umoţněno ani roztáhnout křídla; 

na tento úkon totiţ potřebuje plochu 1118 cm
2
, na zamávání křídly aţ 1980 cm

2
.
123

 V těchto 

obohacených klecích je v České republice chováno asi 84 % nosnic (pro obohacené klece viz 

přílohu č. 6 obr. 1).
124

 Alternativní chov poskytuje slepicím větší ţivotní prostor; hustota 

osazení nesmí v halovém chovu a v chovu s volným výběhem překročit 9 nosnic na 1 m
2
. 

V ekologických chovech pak nesmí být nosnice chovány v klecích
125

 a maximální počet zvířat 

na 1 m
2
 je stanoven na 6.

126
  

Slepice se přirozeně sdruţují v malých hejnech s pevně stanovenou hierarchií.
127

 Chov 

tisíců, desetitisíců či dokonce statisíců slepic v jedné hale tak vede k problematickému jevu 

z hlediska welfare, ale také ekonomiky; agresivnímu klování ostatních členů hejna a 

kanibalismu zvyšujícímu mortalitu. Toto neţádoucí chování je spojováno spíše 

s neklecovými systémy chovu, ačkoliv se můţe vyskytovat i v klecových chovech. Důvodem 

je především fakt, ţe ve velkých hejnech bez určené hierarchie se takovéto chování šíří 

rychleji a je hůře kontrolovatelné.
128

 Naopak v kleci je potenciál šíření takovéhoto chování 
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menší, jelikoţ má slepice omezený kontakt s ostatními slepicemi mimo klec (v kleci má hejno 

také stabilnější hierarchii).
129

 Průmysl proti tomuto chování bojuje praktikou zvanou 

kauterizace zobáků (čili krácení zobáků). Jelikoţ se však v zobáku slepice nachází mnoho 

receptorů bolesti, jeho zkrácení způsobuje slepici chronickou bolest; čímţ dochází k změně 

jejího chování na celé týdny.
130

 Komunitární právo kauterizaci zobáků nezakazuje, pouze 

podmiňuje její provádění kvalifikovaným personálem a stanovuje podmínku krácení zobáků 

pouze u kuřat starých méně neţ 10 dní.
131

 Podle § 7 odst. 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat 

proti týrání je moţno provádět kauterizaci zobáků bez znecitlivění. Některé členské státy však 

kauterizaci zobáků ve svých právních řádech zakázaly; jmenovitě se jedná například o 

Švédsko nebo Finsko.
132

 Rakouský vzor, který prakticky eliminoval klecový chov a chová 

majoritu slepic v halách či v halách s venkovním výběhem i bez potřeby provádění 

kauterizace zobáků,
133

 ukazuje, ţe pokud mají být nosnice chovány v halách, pak by měl být 

upřednostněn systém ve voliérách před systémem s podestýlkou (pro voliérový systém chovu 

viz přílohu č. 6 obr. 2). Víceúrovňový systém totiţ umoţňuje oddělit odpočívající nosnice od 

aktivních a zároveň poskytuje aktivním slepicím více prostoru. Existují další metody, jak 

klování peří předcházet, především je to vhodná hustota obsazení, ale také strava bohatá na 

bílkoviny a celkové obohacení prostředí.
134

 Vzhledem k tomu, ţe bylo prokázáno, ţe čím více 

času tráví slepice ve venkovním výběhu, tím méně pak inklinují ke klování peří a agresi vůči 

dalším členům hejna,
135

 je z hlediska eliminace neţádoucího chování vhodnou prevencí 

takový chov, který umoţňuje slepici pobyt venku, kde můţe projevovat své přirozené chování 

(hledání potravy, hrabání, klování, popelení).  
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Povaţuji za nezbytné zmínit také nakládání s kuřaty nosnic samčího pohlaví. Jelikoţ 

jsou pro vaječný průmysl zbytečná, protoţe neprodukují vejce, a kvůli pomalému růstu 

nemají vyuţití ani v masném průmyslu, jsou krátce po vylíhnutí usmrcována. Povolenými 

metodami podle komunitárního práva je macerace (do 72 po vylíhnutí) či pouţití CO2.
136

 

Investigativní záběry v Evropské unii však zaznamenaly i jiné a naprosto nehumánní metody 

usmrcování kuřat. Například v roce 2014 zveřejnila francouzská nezisková organizace L214 

záběry z líhně, kde byla kuřata udušena v plastových pytlích; celý případ dospěl k soudu, 

který v roce 2016 uznal líheň vinou z týrání zvířat (líheň zastavila svou činnost ještě před 

verdiktem).
137

 Co můţe předejít usmrcování kuřat, jsou moderní technologie, které dokáţou 

odhalit pohlaví kuřete jiţ ve vajíčku ještě dlouho před vylíhnutím; kuřata samčího pohlaví se 

tak vůbec nevylíhnou.
138

  

Co se týče chovu kuřat chovaných na maso (brojlerů), vyhláška o minimálních 

standardech v souladu se směrnicí o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na 

maso stanovuje v § 11 několik základních pravidel chovu, ke kterým patří: 

 Přístup k suché a na povrchu kypré podestýlce; 

 Dostatečné větrání, které zabrání přehřátí kuřat; 

 Dostupné krmivo, a to nepřetrţitě nebo dávkovaně; 

 Hladina hluku sníţená na minimum; 

 Osvětlení o intenzitě alespoň 20 luxů během doby osvětlení; 

 Doba tmy alespoň 6 hodin (z toho 4 hodiny nepřetrţitě).  

Vhodná podestýlka je zcela kruciální, ovlivňuje totiţ prostředí, ve kterém brojleři ţijí. 

Pokud se mokrá podestýlka nevyměňuje za suchou, jsou brojleři vystaveni vysoké 

koncentraci čpavku z trusu, který podestýlka absorbuje. Čpavek prokazatelně poškozuje plíce 

brojlerů a můţe vést také k zánětu rohovky a spojivek, coţ je pro ptáky velice bolestivé. 

Zhoršený zrak navíc negativně ovlivňuje schopnost ptáků orientovat se a hledat vodu a 

potravu. Mokrá podestýlka také zvyšuje riziko kontaktní dermatitidy; brojleři tráví většinu 

času odpočinkem (zejména z důvodu nadměrné váhy, která omezuje pohyb), jejich kůţe je tak 

většinu času v přímém kontaktu s mokrou podestýlkou.
139,140 

Nutností je také větrání, které 
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zabrání přehřátí organismu brojlerů, jelikoţ kuřata vyšlechtěna k rychlému růstu jsou velmi 

náchylná k teplotnímu stresu.
141

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanovuje pro ochranu 

kuřat chovaných na maso maximální hustotu osazení 33 kg/m
2
, v případě splnění podmínek 

však můţe být povolena hustota osazení aţ 42 kg/m
2 

(§ 12d odst. 2 - 4). V závislosti na váze 

brojlerů by přicházelo v úvahu aţ 20 ptáků na 1 m
2
. Vysoká hustota obsazení s sebou přináší 

rizika jako zvýšený přenos nemocí, sníţená kvalita podestýlky a ovzduší v hale, rušení 

odpočinku jinými kuřaty, ale také omezení pohybu či zranění způsobené jinými kuřaty a skrze 

kontakt s předměty v hale.
142

 Navíc také zvyšuje riziko tepelného stresu; čím méně prostoru je 

mezi jednotlivými kuřaty, tím hůře se tělo brojlera zbavuje tepla.
143

 Právě přílišná intenzita 

chovu je hlavní příčinou špatného welfare brojlerů. V ekologickém zemědělství jsou ţivotní 

podmínky brojlerů o poznání lepší; hustota osazení je limitována na 10 ptáků na m
2
 

(maximálně 21 kg/m
2
), ptáci mají navíc stejně jako ostatní zvířata v chovaná v ekologickém 

zemědělství přístup ven.
144

 Brojleři se v ekologickém zemědělství chovají aţ do dosaţení 

věku 81 dní či pochází z linií s pomalým růstem.
145

  

Za velmi neuspokojivé povaţuji ţivotní podmínky brojlerů chovaných za účelem 

reprodukce. Kdyby byli rodiče krmeni stejně jako jejich potomci chovaní pro produkci masa, 

váha samic by v období pohlavní dospělosti (čili stáří 24 týdnů) dosahovala více neţ 6 

kilogramů, ţádoucí je přitom 2,8 kilogramů. Jelikoţ obezita brojlerů vede k závaţným 

zdravotním potíţím a poklesu jejich reprodukčních schopností, průmysl drasticky omezuje 

příjem potravy těchto ptáků. Příjem potravy samice během stáří 7 aţ 15 měsíců je omezen 

z asi 75 %. Výzkumy prokázaly, ţe ptáci trpí hladem, coţ negativně ovlivňuje jejich chování 

a celkovou pohodu. Chovy rodičů vykazují také problémy podobné chovům nosnic; klování 

peří, kanibalismus a agresivitu. Samci brojlerů podstupují krácení zobáků, aby se zabránilo 

vzájemnému napadání, jednodenním kuřatům samčího pohlaví jsou ve věku jednoho dne 
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rutinně odstraňovány ostruhy a kráceny drápy, a to jako prevence zranění samic během 

páření.
146

 Zákon na ochranu zvířat v souladu s komunitárním právem opět dovoluje provádění 

takovýchto zákroků i bez znecitlivění, a to v ustanovení § 7 odst. 3 písm. d).  

Co se týče vodní drůbeže, tedy hus a kachen, povaţuji za nutné zmínit, ţe zákon na 

ochranu zvířat proti týrání ani jeho vyhlášky (na rozdíl od právní úpravy ekologických 

chovů
147

) nestanovuje povinnost zajistit těmto zvířatům přístup k vodě. Pro vodní drůbeţ je 

voda přirozeným prostředím, se kterým je spojena velká část jejích etologických potřeb, jako 

je koupání či šlechtění se, nelze tedy pochybovat o tom, ţe absence tohoto prostředí se 

negativně odrazí na welfare těchto zvířat. Co však naopak povaţuji za pozitivní, je fakt, ţe 

v zákoně na ochranu zvířat proti týrání najdeme ustanovení § 4 odst. 1 písm. p), které za 

týrání prohlašuje překrmování nebo krmení zvířete násilným způsobem, nejde-li o zákrok 

nezbytný k záchraně jeho ţivota nebo zachování jeho zdraví, čímţ zakazuje také násilné 

vykrmování hus a kachen za účelem ztučnění jejich jater pro výrobu pokrmu zvaného foie 

gras.  

Z hlediska welfare drůbeţe bych povaţovala za rozumný krok zakázat chov nosnic 

v obohacených klecích, které nosnicím neposkytují dostatečný prostor a omezují jejich pohyb 

a uspokojování behaviorálních potřeb. Kdyby však došlo k transformaci klecových chovů na 

halové, bylo by potřeba přijmout taková opatření, která by zabránila vzájemnému napadání 

slepic.  Kauterizaci zobáků v tomto případě nevidím jako řešení problému, jelikoţ pouze vede 

k dalšímu utrpení zvířat; ačkoliv z hlediska ekonomického můţe tento postup vyhovovat, 

z hlediska welfare je nepřijatelný. Řešením by mohlo být sníţení hustoty osazení 

v drůbeţárnách, a to nejen pro nosnice, ale pro všechny druhy drůbeţe, jelikoţ právě vysoká 

hustota osazení je jednou z hlavních příčin špatného welfare zvířat v průmyslových chovech. 

V případě vodní drůbeţe povaţuji za nutnost zajistit husám a kachnám přístup k vodě, která je 

z hlediska jejích etologických potřeb zcela kruciální.  

Pro srovnání minimálních standardů konvenčních chovu drůbeže a chovu drůbeže 

v ekologickém zemědělství viz tabulku v příloze č. 3.  
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5.1.2 Prasata 

Vepřové maso je v České republice dlouhodobě velmi oblíbené; v roce 2018 bylo 

vyrobeno 210 tisíc tun vepřového masa, coţ představuje více neţ 2,3 milionu poraţených 

prasat.
148

 Samotný chov prasat má dva základní cíle; produkci selat a výkrm prasat určených 

na poráţku. Je proto potřeba zaměřit se jednak na welfare samic prasat (tedy prasniček a 

prasnic) v reprodukční části chovu, a jednak na welfare prasat v produkční části chovu, která 

jsou určená pro výkrm.  

Prasničky, definicí vyhlášky o minimálních standardech dospělé samice prasete před 

prvním porodem, jsou obvykle poprvé zapuštěny ve věku asi 7 měsíců. Podle ustanovení § 3 

odst. 15 písm. b) vyhlášky o minimálních standardech jsou prasnice a prasničky v období, 

které začíná čtyři týdny po jejich zapuštění a končí týden před očekávaným porodem, 

chovány ve skupinách; vyhláška stanovuje minimální délku strany kotce pro takovouto 

skupinu na 2,8 metrů (2,4, čítá-li skupina méně neţ šest zvířat). Poté jsou přemístěny do tzv. 

porodních kotců (viz přílohu č. 6 obr. 3). Jelikoţ legislativa nestanovuje poţadavky na 

rozměry těchto ocelových kotců, často jsou tak stísněné, ţe téměř jakýkoliv pohyb 

znemoţňují, a to včetně otočení se. Porodní kotec je z hlediska welfare prasnic velmi 

problematický; prasnice jsou v období, které začíná přibliţně 20 hodin před porodem, aktivní 

a staví pro svá mláďata hnízdo.
149

 Porodní kotec brání uspokojení této přirozené a hluboce 

zakořeněné potřeby prasnic, a to zejména tehdy, pokud je příliš úzký a neumoţňuje jim hýbat 

se.
150

 Nelze opomenout také zdravotní problémy prasnic spojené s pobytem v kotci, které 

zahrnují oslabení kostí, úbytek svalové hmoty z důvodu nedostatku pohybu a 

kardiovaskulární problémy.
151

 Fyzické problémy provází také špatná psychika zvířat; omezení 

pohybu zvyšuje riziko frustrace spojené s výše uvedenou nemoţností stavby hnízda, prasnice 

jsou však frustrované také v případě, ţe jim omezený prostor neumoţňuje vyprazdňovat se 

mimo místo odpočinku (a vede tedy ke špatným hygienickým podmínkám těchto velmi 

čistotných zvířat) nebo si nemohou zvolit chladné místo k odpočinku.
152

 Co se týče 
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podestýlky, ustanovení § 3 odst. 15 písm. i) vyhlášky o minimálních standardech stanovuje 

povinnost poskytnout prasnicím a prasničkám týden před porodem vhodnou podestýlku 

v dostatečném mnoţství, avšak pouze, pokud to umoţňuje systém odstraňování tuhých a 

tekutých výkalů pouţívaných v zařízení. Znění tohoto ustanovení povaţuji za nešťastné; 

umoţňuje chovatelům vyuţívat výjimku a neposkytovat prasnicím materiál pro uspokojení 

jejich etologických potřeb s odvoláním na technické podmínky zařízení. Právní předpisy by 

měly zaručit přístup prasnic k vhodné podestýlce za kaţdých okolností a naopak vyloučit 

z provozu ty chovy, kde je splnění tohoto poţadavku vyloučeno.  

Před 1. 1. 2013 byly březí samice před přesunutím do porodního kotce drţeny v tzv. 

předporodních kotcích. Za rok 2018 činil průměrný počet narozených selat na prasnici 

v České republice 31,6;
153

 pokud bychom počítali 12 selat jako průměrný počet v jednom 

vrhu, byla prasnice zapuštěna přibliţně 2,5krát za rok. Březost prasnice trvá necelé čtyři 

měsíce, z čehoţ vyplývá, ţe při neexistenci tohoto zákazu by prasnice a prasničky trávily 

v kotci téměř celý svůj ţivot. Zákaz předporodních kotců v celé Evropské unii je bezesporu 

krokem kupředu v oblasti ochrany prasat, avšak za nezbytný povaţuji i zákaz porodních 

kotců, a to po vzoru zemí jako Norsko či Švýcarsko.
154

 Praxe pouţívání těchto klecí totiţ 

porušuje minimálně dvě z pěti svobod zvířat, a to svobodu od nepohody a svobodu projevit 

normální chování. Ačkoliv průmysl omlouvá pouţívání porodních kotců ochranou selat před 

zalehnutím, výzkumy prokazují, ţe chov prasnic po porodu mimo porodní kotce nevede 

k větší mortalitě selat a ţe hlavním faktorem, který ovlivňuje úmrtnost, je počet selat ve 

vrhu.
155

 Snaha o vyšlechtění prasnic k produkci co největšího počtu selat v rámci vrhu totiţ 

zvýšila také počty selat mrtvých při porodu a slabých selat, které se nedoţijí odstavu.
156

  

                                                                                                                                                                                     
Safety Authority [online]. 2007, str. 9 [cit. 23.2.2019]. Dostupné z: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.572. 
153

 Český statistický úřad. Chov prasat – 2. pololetí 2018 [online]. 2019 [cit. 23.2.2019]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-2-pololeti-2018. 
154

 Farm Animal Welfare Committee. Opinion on Free Farrowing Systems. GOV.UK [online]. 2015, str. 4 [cit. 

23.2.2019]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/farm-animal-welfare-committee-fawc-

opinion-on-free-farrowing-systems.  
155

 WEBER, R., KEIL, N. M., FEHR, M. and HORAT, R. Piglet mortality on farms using farrowing systems 

with or without crates. Animal Welfare [online]. 2007, 16, str. 277 – 279 [cit. 22.2.2019]. ISSN 0962-7286. 

Dostupné z: https://www.ingentaconnect.com/contentone/ufaw/aw/2007/00000016/00000002/art00042.  
156

 The Panel on Animal Health and Welfare. Animal health and welfare aspects of different housing and 

husbandry systems for adult breeding boars, pregnant, farrowing sows and unweaned piglets. European Food 

Safety Authority [online]. 2007, str. 10 [cit. 26.2.2019]. Dostupné z: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.572. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.572
https://www.gov.uk/government/publications/farm-animal-welfare-committee-fawc-opinion-on-free-farrowing-systems
https://www.gov.uk/government/publications/farm-animal-welfare-committee-fawc-opinion-on-free-farrowing-systems
https://www.ingentaconnect.com/contentone/ufaw/aw/2007/00000016/00000002/art00042
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.572


57 
 

V přírodě kojí prasnice selata po dobu asi 13 – 17 týdnů; na konci této doby se selata 

zapojí do sociální skupiny.
157

 Nejčasnější dobou odstavu je podle ustanovení § 3 odst. 16 

písm. c) vyhlášky o minimálních standardech 28 dní od porodu (při splnění podmínek 

dokonce 21 dnů). V praxi tak dochází k odstavu mezi 3. aţ 5. týdnem ţivota, načeţ jsou selata 

(nyní jiţ odstavčata) přesunuty do dochovny a prasnice do jalovárny. Ustanovení o moţnosti 

odstavu před 4. týdnem ţivota selete povaţuji za problematické vzhledem k faktu, předčasný 

odstav vede ke zdravotním problémům selat a ke frustraci a zraněním způsobenými jinými 

prasaty.
158

  

Selatům jsou během prvních pár dnů po porodu kráceny ocasy, obrušovány či 

odštípávány zuby a samci jsou kastrováni. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

v ustanovení § 7 odst. 3 písm. c) povoluje tyto zákroky bez znecitlivění (kastraci je moţné 

takto provést pouze u selat mladších 7 dní, u starších zvířat pouze se znecitlivěním). Co se 

týče kastrace, ta je prováděna s cílem zabránit rozvoji tzv. kančího zápachu, který 

poznamenává chuť masa. Ačkoliv se v rámci Evropské unie vyskytly snahy o zanechání této 

praktiky k roku 2018 (konkrétně se jednalo se o Evropskou deklaraci o alternativách 

chirurgické kastrace, kterou podepsalo 33 zainteresovaných osob v průmyslu), tyto snahy 

selhaly a kastrace selat se nadále provádí.
159

 Změny chování u selat, které trvají i několik dní 

po zákroku, prokazují, ţe je kastrací zvířatům způsobena dlouhodobá bolest. Prevencí tvorby 

kančího zápachu, který je spojen s přítomností androstenonu a skatolu, mohou přitom být také 

změna stravy či chov prasat ve smíšených skupinách.
160

  

Krácení ocasů je prováděno jako prevence okusování ocasů jiných prasat, ke kterému 

dochází v důsledku neobohaceného prostředí, jenţ neumoţňuje prasatům objevovat, hrát si či 

hledat potravu. Jedná se o projev špatného welfare zvířat, který však je – stejně jako u 

drůbeţe – eliminován způsobováním dalšího utrpení zvířeti namísto řešení příčiny, která toto 
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chování vyvolává. Příčinou je v tomto případě nuda, jelikoţ prasata jako vysoce inteligentní 

zvířata vyţadují určitou intelektuální stimulaci. Řešení spočívá v poskytnutí správné stravy, 

dostatku tekutin a sena či jiného materiálu (včetně například zeminy, která umoţní prasatům 

hrabat) a udrţování vhodné hustoty osazení.
161

 Vyhláška o minimálních standardech 

stanovuje, ţe prasata musí mít trvalý přístup k obohacujícímu materiálu jako sláma, seno, 

dřevo atd., který jim umoţňuje etologické aktivity (§ 3 odst. 9). Problém však nastává u 

kompatibility roštové podlahy (především plně roštové podlahy) a výše zmíněných 

obohacujících materiálů, které mohou rošty ucpávat a vést ke znečištění prostorů výkaly. 

Chovy toto dilema mohou řešit tím, ţe slámu prasatům jednoduše neposkytnou. Je to však 

právě kombinace plně roštových podlah a neposkytnutí slámy, která výrazně zvyšuje riziko 

výskytu okusování ocasů mezi prasaty.
162

 Investigace neziskové organizace Compassion in 

the World Farming z roku 2013, v rámci níţ bylo navštíveno 45 chovů napříč EU, prokázala 

absenci jakéhokoliv obohacovacího materiálu ve velkém počtu chovů, a to i přes povinnost 

stanovenou komunitárním právem.
163

 Ačkoliv komunitární právo bere na vědomí bolestivost 

krácení ocasů, a proto neumoţňuje provádět jej rutinně, ale pouze v případě, ţe dochází ke 

zraňování prasnice či jiných prasat a byla jiţ přijata jiná opatření, avšak bezvýsledně,
164

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin v roce 2007 uvedl, ţe pouze 5 – 10 % prasat v EU 

nepodstoupilo krácení ocasu.
165

 Ačkoliv od té doby uběhlo spoustu času, jak bylo řečeno v 

kapitole 3.2.3, nejnovější zprávy potvrzují, ţe krácení ocasů je nadále prováděno v drtivé 

většině chovů a soulad s právními předpisy zajistily pouze země Skandinávského poloostrova. 

Dá se tedy předpokládat, ţe v České republice je tato praktika s větším úspěchem eliminována 

pouze v ekologickém chovu, kde je její provedení moţné pouze v jednotlivých případech na 

základě povolení příslušných orgánů, a to za pouţití prostředků tišících bolest.
166
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Dalším diskutabilním postupem v chovu prasat je vrubování. Jedná se o způsob 

označování vytvořením zářezů na uších prasat; i přes bolestivost tohoto zákroku zákon na 

ochranu zvířat opět povoluje provádění bez znecitlivění (§ 7 odst. 3 písm. h). Domnívám se, 

ţe tato zastaralá metoda označování neobstojí při existenci dnešních šetrnějších metod a výše 

zmíněná zákonná výjimka by proto podle mého názoru měla být ze zákona vymazána.   

Kanci, pohlavně dospělí samci zařazení do plemenitby, jsou chováni v individuálních 

kotcích. Kotce musí být podle vyhlášky o minimálních standardech konstruovány tak, aby se 

v nich kanec mohl otočit a aby mohl slyšet, cítit a vidět jiná prasata. Podlahová plocha pro 

dospělého kance je stanovena na minimálně 6 m
2
; v případě, ţe se kotce pouţívají také pro 

připouštění prasnic, pak 10 m
2
 (§ 3 odst. 14 písm. a) a b).  Na rozdíl od kanců jsou prasata na 

výkrm chována ve skupinách s výjimkou agresivních, nemocných či poraněných jedinců, 

kteří jsou podle § 3 odst. 5 vyhlášky o minimálních standardech dočasně umístěni 

v samostatných kotcích. Vyţaduje se, aby tyto skupiny byly stabilní a mísení prasat bylo 

maximálně zabráněno (§ 3 odst. 17 písm. b). Minimální vyuţitelná podlahová plocha na jedno 

prase je stanovena podle váhy; u prasete s váhou převyšující 110 kg je to maximálně 1 m
2
 (§ 3 

odst. 2). 

Zlepšení právní úpravy chovu prasat bych spatřovala především v zákazu porodních 

kotců a umoţnění prasnici vykonávat, alespoň částečně, pro ni přirozené chování spojené 

s porodem a péčí o potomky; z toho důvodu je také nutné, aby byla prasnici vţdy poskytnuta 

vhodná podestýlka. Dále by se právo mělo zaměřit na bolestivé zákroky jako je kastrace 

samců prasat a krácení oháněk, které by měly být plně nahrazeny neinvazivními metodami 

prevence, jeţ byly zmíněny výše. Zahraniční modely ukazují, ţe je moţné omezit neţádoucí 

chování i bez bolestivých zákroků, a to především řádným obohacením prostředí (např. o 

seno, slámu či rašelinu), které u těchto velmi inteligentních zvířat limituje frustraci z nudy. Je 

však nutné, aby byla po provozovatelích chovů důsledně vymáhána povinnost poskytnout 

obohacující materiál v dostatečném mnoţství.  

Pro srovnání minimálních standardů konvenčních chovu prasat a chovu prasat 

v ekologickém zemědělství viz tabulku v příloze č. 4. 

 

5.1.3 Skot 

Skot, jinak také tur domácí, je po kuru domácím a kachně nejčastěji chovaným 

suchozemským hospodářským zvířetem v České republice. Kaţdoročně jsou u nás 
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vyprodukovány necelé tři miliony litrů mléka a přes 70 000 tun hovězího a telecího masa; tato 

čísla mají meziročně rostoucí tendenci. Například produkce mléka české dojnice se mezi lety 

2007 aţ 2017 zvýšila o téměř čtvrtinu; v roce 2017 vyprodukovala jedna dojnice v průměru 

8 222,5 litrů mléka.
167

 Rostoucí produkce je ovlivněna zejména šlechtěním. Větší zisk 

průmyslu však přispěl k rozvoji zdravotních problémů, jako je chromost, mastitida (zánět 

vemene) či metabolické potíţe.
168

 

Podstatou mléčného průmyslu je oplodnění samice, která po otelení začne produkovat 

mléko. Tele je obyčejně odděleno od matky do 24 hodin, aby si k němu matka nevytvořila 

ještě silnější mateřské pouto. Odebrání telete v jakémkoliv časovém horizontu od porodu je 

však pro krávu z podstaty věci stresující.
169

 Po oddělení od matky jsou telata většinou 

chována v individuálních kotcích. Vyhláška o minimálních standardech stanovuje maximální 

věk telete drţeného v takovémto kotci na osm týdnů; ustanovení se však nevztahuje na telata, 

která jsou chována se svými matkami z důvodu kojení, a na stáje, kde je ustájeno méně neţ 6 

telat (§ 2 odst. 1 písm. g). Teleti má být v kotci zároveň umoţněn vizuální a hmatový kontakt 

s ostatními (§ 2 odst. 1 písm. f). Legislativa opět není moc náročná co do rozměrů 

individuálních kotců, a tak v praxi tyto kotce velmi intenzivně omezují pohyb telete (viz 

přílohu č. 6 obr. 4). Pro telata, která jsou chována ve skupinách, je prostor bez překáţek 

stanoven od 1,5 m
2
 do 1,8 m

2
 podle jeho váhy (§ 2 odst. 1 písm. h). Pozitivní je, ţe vyhláška 

vyţaduje poskytnutí vhodné podestýlky telatům (ať uţ ve stájích, či v boxech) a zachování 

dobrých hygienických podmínky, které zabrání přenosu patogenů (§ 2 odst. 1 písm. j) a m).  

Jako prevence zranění během bojů podstupují samice telat rutinní zákrok známý jako 

odstraňování rohových pučic, tedy ještě nevyvinutých rohů. U samců určených na produkci 

telecího masa se tento zákrok téměř nevyuţívá, naopak část telat určených na výkrm pro 

produkci hovězího masa odstranění rohových pučic podstoupí. Provádí se tepelnou nebo 

chemickou kauterizací u zvířat mladších dvou aţ tří měsíců; zákon na ochranu zvířat proti 

týrání umoţňuje provádět tento zákrok bez znecitlivění, je-li proveden u telete ve věku do 4 

týdnů (§ 7 odst. 3 písm. b). Podle průzkumu z roku 2007 pouze 22 % chovatelů, kteří u svých 
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telat odstraňují rohové pučnice, pouţívají lokální anestezii, ačkoliv je to silně doporučováno u 

všech telat pro sníţení traumatu.
170

 Pojem odrohování se pouţívá v souvislosti s odstraněním 

rohů starších zvířat (ve věku od tří aţ čtyř měsíců). Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

provádění odrohování starších zvířat nedoporučuje, popřípadě pouze za pouţití lokální 

anestezie a analgetik.
171

 Způsoby, jakými je přitom moţné bezbolestně eliminovat boje mezi 

zvířaty, vycházejí z respektování jejich etologických potřeb; tur domácí je stádové zvíře se 

silnými vazbami na členy své sociální skupiny, reaguje negativně na obměny stáda a ve 

velkých stádech má tendenci být agresivnější.
172

 Pro zajímavost nakonec zmíním, ţe ve 

Švýcarsku se v listopadu roku 2018 konalo národní referendum, které mělo rozhodnout o 

návrhu poskytovat dotace chovatelům, jejichţ zvířata nemusí podstupovat odrohování; 

podporovatelé argumentovali nejen nutností eliminovat bolestivý zákrok, ale také potřebou 

zachovat důstojnost skotu ponecháním jejich rohů. Tuto iniciativu však podpořilo pouze 45 % 

hlasujících.
173

  

Je patrné, ţe právní ochrana se zaměřuje spíše na telata (na evropské úrovni jsou 

chráněna skrze směrnicí Rady 2008/119/ES), v případě krav a jalovic, plemenných býků či 

skotu na výkrm je právní úprava stručnější. Vyhláška se zaměřuje například na skladbu 

skupiny (v případě skotu ve výkrmu nelze chovat společně zvířata bez rohů a s rohy, nemají-li 

přístup ven, v případě krav a jalovic by pak měly být prostorové podmínky v chovu takové, 

aby se zabránilo neúměrným skupinovým útlakům)
174

 nebo zakazuje pouţití vodičů pod 

elektrickým napětím (u plemenných býků jako prevence vzájemného naskakování nebo k 

omezení pohybu krav a jalovic na stání).
175

 

U krav (dojnic) bych zdůraznila tři aspekty, které negativně ovlivňují jejich welfare: 

výskyt mastitidy (zánětu vemene), absence podestýlky a vazné ustájení. Za účelem prevence 

mastitidy nařizuje ustanovení § 2 odst. 7 písm. e) vyhlášky o minimálních standardech 

chovateli zvolit správnou dojící techniku a udrţovat dojící zařízení v takovém stavu, aby se 
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předešlo poškozování mléčných ţláz; přesto velmi bolestivá mastitida postihuje 

nezanedbatelnou část krav, podle odhadů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin aţ 35 % 

krav ve stádě ročně.
176

 Výskyt mastitidy přitom podporují faktory jako nutričně nevyváţená 

strava, špatné hygienické podmínky nebo stres, které oslabují imunitu; účinná prevence by 

tedy vyţadovala přísnější podmínky chovu, které by komplexně zajišťovaly pohodu dojnice. 

Z hlediska komfortu je nutné poskytnout dojnici vhodnou podestýlku, avšak vyhláška 

vyţaduje poskytnutí podestýlky pouze před porodem a po něm (§ 2 odst. 7 písm. e). Pohodu 

dojnice také negativně ovlivňuje vazné ustájení, které, ačkoliv není obecně doporučováno a je 

na ústupu, je pořád zákonem dovoleným způsobem chovu.
177

   

Legislativa by se ve snaze o zlepšení welfare skotu měla zaměřit na bolestivé zákroky 

jako je odstraňování rohových pučic a odrohování, které zákon umoţňuje provádět bez 

znecitlivění i přes utrpení, které je tímto zvířatům způsobeno. Zároveň povaţuji za nevhodné, 

ţe zákon nenařizuje povinnost poskytovat všemu skotu vhodnou podestýlku pro komfortní 

ustájení a ţe umoţňuje velmi restriktivní vazné celoroční ustájení.  

Pro srovnání minimálních standardů konvenčních chovu skotu a chovu skotu 

v ekologickém zemědělství viz tabulku v příloze č. 5.  

 

5.2 Přeprava  

Klíčovým právním předpisem pro právní regulaci přepravy je nařízení o ochraně zvířat 

během přepravy, které se vztahuje na přepravu všech ţivých obratlovců. Pouze omezeně 

(především co do obecných pravidel přepravy) se vztahuje na přepravu zvířat zemědělci pro 

sezónní stěhování zvířat na pastvu a pro přepravu prováděnou zemědělci u vlastních zvířat a 

vlastními dopravními prostředky do vzdálenosti 50 km (čl. 1). Na úrovni národní upravuje 

přepravu zvířat zákon na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 

(která se však vztahuje pouze na ochranu zvířat během přepravy neupravenou nařízením) a 

veterinární zákon a jeho prováděcí předpis, vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho 

ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 

některých odborných veterinárních činností.  
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Nařízení o ochraně zvířat během přepravy stanovuje maximální délku trvání cesty pro 

domácí koňovité, skot, ovce, kozy a prasata na osm hodin, avšak při splnění podmínek 

umoţňuje tuto dobu několikanásobně prodlouţit. Členské státy mohou ve svých legislativách 

zakotvit pevnou hranici osmi hodin, jedná-li se o jatečná zvířata a přeprava probíhá pouze na 

jejich státním území.
178

 Vzhledem k menší rozloze České republiky není překvapivé, ţe tento 

limit pro přepravu hospodářských zvířat na jatka najdeme v ustanovení § 8a zákona na 

ochranu zvířat proti týrání. 

Mezi základní zásady přepravy zvířat stanovené zákonem na ochranu zvířat proti 

týrání patří povinnost zabránit zranění a utrpení zvířat během přepravy, zajistit zvířatům 

vhodné napájení a krmení, umoţnit jim si v pravidelných intervalech odpočinout a poskytnout 

nemocným zvířatům první pomoc (§ 8c). Přepravovat je zakázáno zvířata neschopná pohybu, 

samice v pokročilém stádiu březosti (uplynulo-li 90 % a více očekávané doby březosti) nebo 

samice, které porodily v předcházejícím týdnu a za určitých podmínek také mláďata (§ 8d). 

Při přepravě nesmí být na zvířatech uţito násilí, není dovoleno je zavěšovat pomocí 

mechanických prostředků, zvedat nebo tahat za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas nebo srst či 

přepravovat je se svázanými končetinami, nesmí být přivázaná za rohy, nebo parohy a telata 

nesmí mít náhubek (§ 8f). Minimální a maximální teplotu v dopravním prostředku stanovuje 

nařízení o ochraně zvířat během přepravy na 5 °C aţ 30 °C (s tolerancí +/- 5 °C).
179

 

Evropský soudní dvůr v roce 2015 judikoval, ţe u přepravy zahájené na území 

Evropské unie je nutné dodrţet pravidla stanovená nařízením o ochraně zvířat během 

přepravy po celou dobu transportu, a to včetně té části, která je vykonávaná na území třetích 

států.
180

 Jak však ukazuje praxe, pravidla přepravy jsou velmi často porušována i na území 

Evropské unie, coţ neuniklo ani pozornosti orgánů EU. Usnesení Evropského parlamentu 

z února 2019 upozorňuje na časté porušování pravidel neposkytnutím řádného napájení, 

krmení a odpočinku, přepravou zvířat v teplotách překračující limity, přeplňováním 

dopravních prostředků (zvířata si nemohou pohodlně lehnout, hrozí jim ušlapání ostatními 

zvířaty) a přepravou zvířat nezpůsobilých transportu (nemocná zvířata či březí samice).
181

 

V případě České republiky je na místě zaměřit se na transporty skotu do Turecka; podle 
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údajů Státní veterinární správy bylo do Turecka v roce 2017 vyvezeno 72 569 zvířat, v roce 

2013 to přitom bylo pouze 2 855.
182

 Skot je v Turecku a dalších zemích Blízkého východu 

poráţen v souladu s náboţenskými tradicemi, tedy bez omráčení. Zvířata však trpí i před 

samotnou poráţkou, a to v důsledku dálkové přepravy a výše zmíněného porušování 

komunitárních pravidel. Například v červnu roku 2018 informovala organizace Eurogroup for 

Animals o případu transportu skotu, kdy 57 zvířat narozených ve Francii a vykrmených 

v České republice nebylo propuštěno do Turecka z hygienických důvodů, a tak zvířata musela 

čekat tři dny na turecké hranici; v dopravním prostředku, bez vody a krmení, a to za teplot 

překračujících 35°C.
183

  

Za největší problémem současné právní úpravy tak určitě můţeme povaţovat 

dálkovou přepravu a s ní spojené nedodrţování pravidel transportu ţivých zvířat. Členské 

státy Evropské unie umoţňují podrobit zvířata několikadenním cestám do zemí mimo EU 

(především Turecka), kde jsou zvířata dále chována či usmrcována mimo reţim 

komunitárního práva. Prioritou pro celou Evropskou unii by měl být zákaz vývozu ţivých 

zvířat mimo země EU, které nejsou schopny garantovat právní ochranu na úrovni 

komunitárního práva; do těchto zemí by mělo být vyváţeno pouze maso, ne však ţivá zvířata. 

Zároveň je důleţité zaměřit se na zkracování doby přepravy v souladu s myšlenkou poráţky 

co nejblíţe místu chovu. 

 

5.3 Usmrcování  

Jednou ze základních zásad právní ochrany zvířat je zákaz bezdůvodného usmrcení 

zvířete; v zákoně na ochraně zvířat proti týrání jej najdeme v ustanovení § 5 odst. 1. Zákon 

v odst. 2 taxativně vyjmenovává důvody k usmrcení, mezi něţ patří také vyuţití produktů 

zvířete chovaného nebo drţeného pro produkci potravin, vlny, kůţe nebo jiných produktů čili 

porážka. Právní úprava poráţky je poměrně komplikovaná, jelikoţ je roztříštěna mezi 

několik právních předpisů; konkrétně nařízení o ochraně zvířat při usmrcování, zákon na 

ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcí předpis, vyhlášku o minimálních standardech, a 

nakonec také veterinární zákon. Cílem úpravy je především stanovení správného způsobu 

omráčení a povolených způsobů poráţky, které jsou podrobněji popsány (verbálně či 
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graficky) v přílohách nařízení o ochraně zvířat při usmrcování a vyhlášky o minimálních 

standardech.   

Nařízení se v případě usmrcování ryb aplikuje jen co do čl. 3 odst. 1, který stanovuje, 

ţe „během usmrcování a souvisejících úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné 

bolesti, úzkosti nebo utrpení“. Významné, avšak právně nezávazné jsou pak standardy 

Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), které stanoví zásady pro ochranu ryb během 

transportu, omračování a usmrcování. Postupy usmrcování ryb stanovuje v českém právu 

zákon na ochranu zvířat v ustanovení § 5i, kde je upravena povinnost ryby před usmrcením 

vykrvením omráčit a zpracovávat je pouze po vykrvení. Podle ustanovení § 5i odst. 3 je 

moţné pro účely průmyslového zpracování ryb zaţádat krajskou veterinární správu o povolení 

výjimky ze zákazu zpracovávání ryb ihned po omráčení. Je však nutné vzít v úvahu, ţe 

omráčení s určitostí nezajišťuje, ţe ryba nebude při zpracování při vědomí (především je-li 

pouţito malé napětí při omráčení elektřinou), a tak hrozí, ţe jatečné zpracování zaţije za 

plného vědomí, čímţ jí bude způsobeno obrovské utrpení. Právní úprava je laxní co do 

stanovení vhodných metod usmrcování, a tak, jak uvádí Evropská komise, jsou v EU 

provozovány metody usmrcování, jako je ponechání ryby na vzduchu, aby se udusila, či 

umrznutí zaţiva v ledové směsi, které OIE povaţuje za nehumánní a nevhodné.
184

 Je také 

nutné zmínit, ţe pouze velmi malá část kaprů v EU je komerčně usmrcena; většina je 

prodávaná ţivá do obchodů či přímo zákazníkovi (např. při stánkovém prodeji), zvířata jsou 

tedy usmrcována laiky mimo dozor jakýchkoliv úřadů, které mají na welfare zvířat 

dohlíţet.
185

 

Veterinární zákon stanovuje obecné pravidlo pro usmrcování hospodářských zvířat, a 

tím je povinnost provádět poráţku pouze na jatkách (§ 21 odst. 1), kde jatečná zvířata 

podléhají kontrole úředních veterinárních lékařů (§ 21 odst. 15). Zákon na ochranu zvířat proti 

týrání obsahuje také speciální ustanovení na ochranu nemocných, vyčerpaných a zraněných 

zvířat; k převozu těchto zvířat na jatka by mělo docházet pouze po tom, co veterinární lékař 

vyhodnotí, ţe zvíře je k cestě na jatka způsobilé, a takováto cesta však nesmí překročit 100 

km. Není-li zvíře ze zdravotních důvodů způsobilé cestu na jatka absolvovat, mělo by být 

poraţeno či utraceno tam, kde se nachází (§ 5b odst. 1 a 2).  
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Je třeba vzít v potaz, ţe celý proces od naloţení zvířat v místě chovu a jejich transport 

na jatka aţ po samotnou poráţku je pro zvířata ohromně stresující; pro většinu z nich je to 

také první kontakt s venkovním světem mimo prostředí haly. Pokud chovatel chová zvířata na 

pastvině a dbá na jejich ţivotní pohodu, bude mít s velkou pravděpodobností také zájem na 

tom, aby zvířata neproţívala obrovský stres spojený s přepravou na jatka a následnou 

poráţkou. Vhodným řešením by mohla být tzv. porážka na pastvině, která stres u zvířat 

eliminuje. Zvíře je poraţeno na místě, kde ţije a na které je zvyklé, následně je vykrveno 

v mobilním vykrvovacím boxu a odvezeno na jatka. Jedinou zemí Evropské unie, která 

momentálně umoţňuje tento způsob poráţky, je Německo
186

; celoročně venku chovaný skot 

můţe být dle německé legislativy poraţen střelnou zbraní přímo na pastvině
187

. Mimo EU je 

pak poráţka na pastvině moţná ve Švýcarsku
188

. V České republice zatím není tento způsob 

poráţky vzhledem k výše zmíněným ustanovením legální a je otázkou, jak by se 

k případnému přijetí postavila Státní veterinární správa, která by na tyto poráţky musela 

dohlíţet, nicméně nepochybuji o tom, ţe by byla poráţka na pastvině vítána ekologickými 

zemědělci.  

Jako jednu z výjimek povinnosti poráţky na jatkách umoţňuje zákon také domácí 

porážku v hospodářství chovatele, avšak s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a 

jejich kříţenců. U skotu staršího 24 měsíců, ale mladšího 72 měsíců je počet poraţených 

zvířat za rok omezen na nejvýše tři (§ 21 odst. 2 veterinárního zákona). Maso a orgány 

z těchto zvířat jsou určeny pouze pro spotřebu domácnosti chovatele, popř. nejedná-li se o 

maso a orgány ze skotu, pak i pro osoby blízké (§ 21 odst. 3 veterinárního zákona). 

Další výjimkou z obecného reţimu usmrcování jsou rituální porážky, tedy zvláštní 

metody poráţky zvířat pro účely církví a náboţenských společností (především ţidovskou a 

muslimskou komunitu), které umoţňují těmto entitám uplatnit výjimku z povinnosti 

omračování zvířat, aby tak maso bylo dle jejich náboţenských pravidel čisté. Zákon na 

ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 5f stanovuje moţnost provádět rituální poráţku 

pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství, a to jen na jatkách. Problematičnost této 

výjimky byla naznačena v kapitole 3.2.3; uplatňování výjimky není v Evropské unii jednotné 
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a bývá vyuţívaná i jako prostředek zrychlení provozu a tedy zvýšení zisku. Existují tři 

způsoby rituální poráţky: a) omráčení před proříznutím hrdla, b) omráčení ihned po proříznutí 

hrdla, c) poráţka bez jakéhokoliv omráčení. Některé náboţenské komunity přijímají omráčení 

před či po proříznutí hrdla; v případě omráčení před proříznutím hrdla jsou však většinou 

vyţadovány reversibilní metody (tedy takové, ze kterých se zvíře můţe zotavit). U těchto 

metod je pak třeba dohlédnout na to, aby bylo zvíře během proříznutí hrdla stále omráčeno.
189

 

Na úrovni Evropské unie jsou rituální poráţky hojně diskutovaným tématem a ostrý konflikt 

mezi humánním zacházením se zvířaty a náboţenskou svobodou bují i v některých členských 

státech. K bizarní situaci došlo v Polsku, které v návaznosti na rozhodnutí svého Ústavního 

soudu
190

 zakázalo rituální poráţky s účinností od roku 2013, avšak na konci roku 2014 

Ústavní soud změnil názor a zmíněný zákaz prohlásil za protiústavní.
191

 Jedinou zemí EU, 

kde platí nekompromisní zákaz všech forem rituální poráţky, je Slovinsko, kde tento zákaz 

účinný od roku 2013 podpořil i Ústavní soud.
192

 Ve většině zemí EU naopak omráčení pro 

účely rituální poráţky není vůbec vyţadováno. K otázce rituálních poráţek se v nedávné době 

vyjádřil také Soudní dvůr Evropské unie, kdyţ v únoru 2019 v řízení o předběţné otázce 

judikoval, ţe komunitární předpisy upravující ekologické zemědělství „musí být vykládán[y] 

v tom smyslu, že nepovoluj[í] umístnění loga Evropské unie pro ekologickou produkci (…) na 

výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez 

předchozího omráčení“.
193

 

Vzhledem k faktu, ţe média jsou často zaplavená skrytými záběry z jatek pořízenými 

či zveřejněnými aktivisty za práva zvířat, na nichţ dochází ke krutému týrání zvířat, zdá se 

více neţ rozumné povinně opatřit všechna jatka kamerovým systémem. Od května 2018 

musí mít všechna jatka ve Spojeném království CCTV kamery
194

 a podle mého názoru je 

v nejlepším zájmu zvířat, aby toto opatření přijaly i další země. Je nutné vzít v potaz, ţe 

psychologové s fyzicky i psychicky těţkou prací na jatkách spojují závaţné mentální 

problémy jako vznik posttraumatické stresové poruchy a s ní spojené deprese, úzkosti a 
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zneuţívání návykových látek.
195

 Existuje-li zvýšené riziko, ţe zvířata budou oběťmi násilí ze 

strany zaměstnanců, je bezpochyby nutné učinit poráţku co nejvíce transparentní. Další 

obavou je pak porušování zásad welfare zvířat samotnými provozovateli jatek a 

nedostatečným dohledem veterinárních lékařů.  

Můţeme shrnout, ţe oblast ochrany zvířat při usmrcování trpí mnohými nedostatky, ať 

uţ je to velmi slabá ochrana ryb při usmrcování či výjimka z povinnosti omráčit zvíře u 

rituální poráţky. K rituálním poráţkám bych uvedla, ţe ačkoliv je nutností respektovat 

náboţenskou svobodu, je také nutné respektovat zvířata a ušetřit je zbytečnému utrpení. Po 

vzoru několika evropských zemí by Česká republika měla vyţadovat alespoň omráčení před 

proříznutím hrdla (za pouţití reversibilní metody), coţ by utrpení zvířat sníţilo. Dále bych za 

rozumné povaţovala také umoţnění poráţky na pastvině, kterou zlegalizovalo Švýcarsko a 

Německo, a která by ušetřila zvířata chovaná na pastvinách od stresu z přepravy a jatek.  

Nakonec povaţuji za nutnost zavést kamerové systémy na jatkách, aby zacházení se zvířaty 

před smrtí mohlo být řádně monitorováno. 

 

5.4 Shrnutí  

Právní normy pro chov hospodářských zvířat stanovuje v obecné rovině zákon na 

ochranu zvířat proti týrání, konkrétnější podmínky pak stanovuje vyhláška o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Přeprava a usmrcování jsou opět obecněji 

upraveny v jiţ zmíněném zákoně, konkrétněji pak ve vyhláškách, důleţitou součástí právní 

úpravy jsou však také přímo účinná nařízení o ochraně zvířat během přepravy a při 

usmrcování.  

Minimální standardy, které jsou na celém území Evropské unie shodné, lze vzhledem 

k etologickým potřebám zvířat zhodnotit jako neuspokojivé. Mezi hlavní problémy patří 

vysoká intenzita chovu a nedostačující minimální prostory pro zvířata (především v klecových 

systémech chovu), provádění bolestivých zákroků bez znecitlivění (kauterizace zobáků, 

krácení oháněk, odstraňování rohových pučic, odrohování a další) a nerespektování 

přirozených potřeb zvířat. Výrazné zlepšení je potřeba také v oblasti ochrany hospodářských 

zvířat při přepravě (zde především co se dálkové přepravy týče) a usmrcování (absentuje 
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ochrana ryb při usmrcování, moţnost provést rituální poráţku představuje spíše velkou právní 

mezeru). Za legislativní pokrok bych tedy povaţovala zákaz klecového chovu všech 

hospodářských zvířat a zákaz provádění zmíněných rutinních bolestivých zákroků. Jako 

prevence neţádoucího chování zvířat by měla být přijata taková opatření, která budou řešit 

příčinu problému bez způsobování dalšího utrpení (příkladem můţe být bezpodmínečné 

poskytnutí dostatečného mnoţství přírodní podestýlky, zvětšení ţivotního prostoru zvířete a 

omezení počtu zvířat v hospodářství).   

Vyšší úroveň ochrany poskytuje zvířatům chov v ekologickém zemědělství, který bere 

větší ohled na přirozené potřeby zvířat a napravuje některé významné nedostatky konvenčních 

chovů; především ty, které povaţuji za momentálně nejpalčivější. Pravidla chovu 

hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství povaţuji za minimum, které by mělo být 

zvířatům chovaným za účelem produkce ţivočišných produktů poskytováno, aby tak bylo 

alespoň z části vyhověno jejich přirozeným potřebám. Úroveň ochrany zvířat v ekologickém 

zemědělství však nelze z podstaty věci aplikovat v konvenčních chovech, a to především 

kvůli vysoké intenzitě chovu.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo nejenom popsat současný stav právní ochrany hospodářských 

zvířat, ale také posoudit, zda tato právní úprava opravdu poskytuje řádnou ochranu proti 

týrání a zajišťuje dobré welfare hospodářských zvířat, z nichţ většina je chována v provozech 

intenzivního průmyslového zemědělství, tedy ve velkochovech.  

Pro tyto účely jsem povaţovala za nezbytné vytyčit základní pojmy, a to především 

pojem welfare zvířat (čili ţivotní pohoda zvířat). Jeho definici sice v zákoně nenajdeme, 

avšak tradičně je spojován s konstruktem tzv. pěti svobod, které by zvířatům měly být 

poskytnuty, abychom mohli mluvit o dobrém welfare. Dále jsem popsala také filozofická a 

právní východiska, která předcházela současnému právnímu stavu. Z kapitoly je patrné, ţe 

právní ochrana hospodářských zvířat (či ochrana zvířat celkově) je spíše moderním 

fenoménem, který se dostává do popředí především s příchodem nového století, kdy se 

zintenzivnila činnost ochranářských spolků, které lobují za lepší podmínky zvířat a činí 

z ochrany hospodářských zvířat diskutované téma. 

Na mezinárodní úrovni není ochrana hospodářských zvířat rozhodně prioritou; chovu 

hospodářských zvířat se sice věnují organizace jako Organizace pro výţivu a zemědělství, ale 

činí tak z důvodu negativního dopadu ţivočišného průmyslu na všechny sloţky ţivotního 

prostředí, především pak jeho významné role v klimatické změně. Ačkoliv se v minulosti 

objevily pokusy o vytvoření zvířecí obdoby Všeobecné deklarace lidských práv, ţádný takový 

dokument nebyl Organizací spojených národů oficiálně přijat. Významnější skupinou 

mezinárodních úmluv v oblasti ochrany zvířat jsou dohody v rámci Rady Evropy; pro ochranu 

hospodářských zvířat mají význam tři z nich, které regulují chov, přepravu a usmrcování. 

Jedná se však o dokumenty s velmi malou právní silou, jejichţ přínos spočívá především 

v tom, ţe poskytly inspiraci evropské úpravě v těchto oblastech. Ironií je, ţe prakticky 

největší dopad na welfare hospodářských zvířat má mezinárodní úmluva leţící zcela mimo 

oblast jejich ochrany; Všeobecná dohoda o clech a obchodu totiţ fakticky svou politikou 

nediskriminace brzdí snahy o přijetí pro hospodářská zvířata příznivější legislativy.  

Bezpochyby nejúspěšnějším nadnárodním systémem ochrany hospodářských zvířat je 

systém směrnic a nařízení v rámci Evropské unie. Ochrana hospodářských zvířat spadá pod 

sdílené pravomoci Evropské unie a členských států a EU v této oblasti nastavila minimální 

standardy, kterým musí všechny členské státy přizpůsobit své právní řády. Evropská unie se 

tak, na rozdíl od jednoho z největších producentů ţivočišných produktů na světě, Spojených 
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států amerických, můţe pochlubit zákazem chovu nosnic v bateriových klecích nebo zákazem 

chovu prasnic v předporodních kotcích, coţ je bezpochyby úspěch. Avšak ambiciózní právní 

úprava zde naráţí na méně úspěšnou praxi, a to především z důvodu nedůslednosti států ve 

vymáhání právních norem na ochranu hospodářských zvířat. Velkým problémem v Evropské 

unii tak zůstává provádění bolestivých zákroků jako krácení oháněk, dálková přeprava zvířat, 

zneuţívání výjimky z povinnosti omráčení pro účely rituální poráţky a velmi malá ochrana 

druhů jako jsou králíci, vodní drůbeţ nebo ryby. Orgány Evropské unie jsou si vědomy těchto 

nedostatků a opakovaně na ně upozorňují; největší břemeno momentálně spočívá na bedrech 

Komise, jejímţ úkolem je zajistit důsledné vymáhání právních norem Evropské unie 

členskými státy. Je těţké odhadovat, kam právní ochrana hospodářských zvířat v Evropské 

unii směřuje, nicméně vidím zde větší vůli a motivaci ke změně neţ například ve Spojených 

státech, kde se právní systém zdá ochromený tlakem korporací ţivočišného průmyslu, které 

změny ve prospěch zvířat samozřejmě nevítají. Moţnost občanů Evropské unie zapojit se do 

politického dění například skrze institut evropské občanské iniciativy navíc otevírá dveře 

většímu zájmu o welfare hospodářských zvířat ze strany politiků.  

V České republice se ochraně hospodářských zvířat proti týrání věnuje především 

zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcí předpisy, avšak okruh právních 

předpisů, které upravují ochranu těchto zvířat, je mnohem širší. Většinou pravomocí na poli 

ochrany zvířat disponuje Státní veterinární správa, která sice nerozhoduje o přestupcích podle 

zákona na ochranu zvířat proti týrání a ze zvláštních opatření ukládá pouze závazný pokyn 

k odstranění zjištěných nedostatků (u nějţ navíc absentují sankce), je však jediným orgánem 

způsobilým určit, zda k týrání zvířete došlo, či ne. Státní veterinární správa musí být 

informována o kaţdém podnětu k projednání přestupku týrání zvířat, který byl obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností podán, a zároveň všechny podněty jí podané musí být 

projednány. Co povaţuji za ne příliš šťastné, je rozhodovací pravomoc obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností co do ukládání náhradní péče a předběţné náhradní péče. Obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností jsou neodborné, mohou být při rozhodování ovlivněny 

svými finančními zájmy a špatná spolupráce Státní veterinární správy a těchto úřadů a s tím 

spojené průtahy v řízení mohou představovat ohroţení zdraví zvířat. Je však nepopíratelné, ţe 

náhradní péče je institut spojený spíše se zvířaty v zájmovém chovu, a to především kvůli 

horšímu umisťování hospodářských zvířat (skot je přeci jen prostorově a na péči náročnější 

neţ pes či kočka) a také nepopiratelně menší vůli orgánů tato zvířata umisťovat do náhradní 

péče. Na obecní úřady obcí s rozšířenou působností je pak potřeba apelovat, aby 
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v přestupkových řízeních ukládaly pokuty v takové výši, která pachatele od týrání zvířat 

odradí; systém, ve kterém se vyplatí zvíře týrat, bude zkrátka vţdy nefunkční.  

V oblasti trestněprávní ochrany zvířat je potřeba ocenit změny k lepšímu, které se 

udály za posledních pár let, a těmi jsou vznik skutkové podstaty trestného činu zanedbání 

péče o zvíře z nedbalosti podle ustanovení § 303 trestního zákoníku a moţnost trestně stíhat 

právnickou osobu ze spáchání trestných činů na úseku ochrany zvířat proti týrání. Z praxe je 

však patrné, ţe orgány činné v trestním řízení ještě nejsou zcela obeznámeny se 

společenskými dopady týrání zvířat. Zdá se, ţe je týrání zvířat povaţováno za méně 

společensky závaţné jednání, neţ ve skutečnosti je; je však potřeba vzít v potaz, ţe vědomé 

ubliţování ţivému a cítícímu tvoru můţe být varovným signálem. Nepochybuji o tom, ţe 

přísnější trestání týrání zvířat by mohlo poslouţit jako prevence kriminality páchané na 

lidech. Momentální sazby odnětí svobody u trestného činu týrání zvířat podle § 302 a 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 povaţuji za nízké a uvítala bych jejich 

zvýšení. Nicméně je nezbytné, aby soudy v oblasti trestněprávní odpovědnosti a obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností v oblasti odpovědnosti za přestupky měly vůli toto jednání tvrdě 

trestat, a to nejen v případě týrání domácích mazlíčků, ale také v případě týrání 

hospodářských zvířat. I kdyţ počty hospodářských zvířat na území České republiky 

několikanásobně převyšují počty zvířat v zájmovém chovu, počty osob stíhaných pro 

spáchání přestupku či trestného činu týrání zvířat jsou vyšší právě v případech, kdy byl delikt 

spáchán na zvířeti v zájmovém chovu. Přitom není těţké si domyslet, ţe jelikoţ je většina 

hospodářských zvířat vyuţívaná na produkci ţivočišných výrobků, bude zacházení s nimi 

obecně méně příznivé neţ s domácími mazlíčky. Svou vinu na tomto stavu samozřejmě nese 

stav legislativy, který umoţňuje horší zacházení s hospodářskými zvířaty, k čemuţ se ihned 

dostanu, nicméně nelze se ubránit pocitu, ţe zde není ani dostatečná vůle trestat týrání 

hospodářských zvířat.  

Pomyslným jádrem mé práce byla kapitola pátá, která měla za úkol srovnat poznatky 

z oboru etologie se současnou právní ochranou hospodářských zvířat a zodpovědět tak otázku, 

kterou jsem si poloţila v úvodu: je právní úprava chovu hospodářských zvířat opravdu na 

takové úrovni, aby ochránila hospodářská zvířata před týráním a zajistila jejich dobré welfare? 

Došla jsem k negativní odpovědi a minimální standardy na ochranu hospodářských zvířat tak 

povaţuji za nedostačující. Pokud bych se měla vrátit zpět k výše jmenovaným pěti základním 

svobodám, které mají být zvířeti poskytnuty, zjišťuji, ţe v konvenčních chovech dochází 

k porušování všech výše zmíněných svobod, a to zcela v souladu s legislativou.  
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Legislativa nadále umoţňuje chovat některé druhy zvířat (např. nosnice, prasnice, 

telata či králíky) v klecích nebo kotcích a minimální prostor stanovený pro kaţdé jedno 

hospodářské zvíře v konvenčním chovu je místy tak stísněný, ţe neumoţňuje zvířeti otočit se. 

Pokud zvíře nemůţe provést ani tento základní pohyb, pak lze těţko usuzovat, ţe má svobodu 

k tomu projevit normální chování; vysoká intenzita chovu a nevhodná skladba stáda či hejna, 

kterou zákon reguluje jen velmi okrajově, toto zcela znemoţňuje. Ještě výraznější je tento 

problém u vodní drůbeţe, které, ač je velká část jejích přirozených návyků spojená právě 

s vodním prostředím, nemusí být přístup k vodě vůbec zajištěn. Zákon na ochranu zvířat proti 

týrání dále explicitně umoţňuje provádět na hospodářských zvířatech chirurgické zákroky 

jako zkracování oháněk, odštípnutí zubů, kastrace, odstraňování rohových pučic či 

odrohování bez pouţití anestetik či analgetik. Toto ustanovení je přitom zákonnou výjimkou z 

§ 4, který tyto invazivní zákroky prováděné za účelem změny vzhledu či vlastností zvířete 

povaţuje za týrání, a to dokonce i za pouţití prostředků tišících bolest. To, co by tak u psa či 

kočky konstituovalo týrání zvířete, je u hospodářského zvířete rutinní praktikou průmyslu. 

Tímto dochází k porušení svobody od bolesti. Legislativa dále nevyţaduje, aby měla zvířata 

v konvenčních chovech přístup ven (vyjma nosnic v chovech s volným výběhem) a velkou 

mezeru lze spatřovat také v absenci povinnosti poskytnout všem hospodářským zvířatům za 

kaţdých okolností vhodnou podestýlku z přírodních materiálů, která je velmi důleţitá pro 

pohodlí zvířete. Zvířata tak v praxi velmi často leţí celý ţivot na holé podlaze nebo na 

pletivu, coţ jim rozhodně neposkytuje svobodu od nepohody. Všechny tyto výše jmenované 

aspekty, kterým právo nevěnuje ţádnou či zcela minimální pozornost, ať uţ je to vysoká 

intenzita chovu, nevhodná skladba skupiny, způsobování bolesti nebo nevhodné prostředí, 

které zvířeti neumoţňuje řádný odpočinek a provádění pro něj přirozených etologických 

potřeb, pak vedou k psychickému strádání, které je ještě umocněno následným transportem na 

jatka a samotným procesem poráţky. Nyní tedy máme porušenu i svobodu od strachu a 

strádání. Nakonec, ač je to méně časté, dochází v některých chovech také k porušování 

svobody od hladu a ţízně, neboť například v rozmnoţovacích chovech masného typu drůbeţe 

je výţiva brojlerů drasticky omezena. Je tak sice činěno z důvodů zdravotních (cílem je 

zabránit časnému úmrtí brojlerů z důvodu zdravotních problémů spojených s rychlým 

růstem), avšak rapidní růst brojlerů je způsoben nezodpovědným šlechtěním zvířat, které vede 

k jejich utrpení. Ačkoliv by plemenitba měla být podle zákona na ochranu zvířat proti týrání 

prováděna tak, aby nebylo zvířeti způsobováno utrpení, jsou všechna hospodářská zvířata 

šlechtěna k větší produkci či rychlejšímu růstu, coţ jim způsobuje rozsáhlé zdravotní 

problémy, které byly v práci popsány.  
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Hlavní nedostatky chovu hospodářských zvířat z hlediska welfare tedy vycházejí ze 

samotné povahy intenzivní ţivočišné výroby, která se zaměřuje na chov co největšího počtu 

zvířat za co nejniţší náklady. Za pomyslné právní minimum, které by zvířatům mělo být 

poskytnuto, povaţuji standardy chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství. Aţ 

na drobné výjimky totiţ nejsou zvířata v ekologickém zemědělství chována v klecích, mají 

přístup do venkovního prostředí, je jim poskytována přírodní podestýlka a nepodstupují 

rutinní bolestivé zákroky (či pouze za pouţití analgetik a anestetik). Je však jasné, ţe model 

ekologických chovů nebude z podstaty věci nikdy moţné přenést na současné konvenční 

chovy, jelikoţ jeho aplikaci vylučuje vysoká intenzita chovu. Chceme-li tedy, aby zvířata 

v konvenčních chovech ţila ţivoty, které stojí za to ţít, potřebujeme podle mého názoru více, 

neţ jen lepší právní úpravu; zasáhnout musí také trh, jelikoţ sníţení poptávky po ţivočišných 

produktech, které sníţí stavy hospodářských zvířat, umoţní také lepší péči o ně. Vzhledem 

k environmentálním dopadům ţivočišné výroby, které jsem zmínila v úvodu práce, však 

povaţuji sníţení poptávky po ţivočišných výrobcích za zcela nezbytné i pro blaho lidské rasy.  

Všechny poznatky v této práci bych tak shrnula takto: právní ochrana hospodářských 

zvířat proti týrání je oblastí, se kterou si právo neví moc rady, jelikoţ na spoustu otázek není 

moţné najít logickou odpověď a úprava si velmi často zřetelně protiřečí. Zákon na ochranu 

zvířat proti týrání na mne působí aţ schizofrenně a pouţívá zvláštní dvojí metr na posouzení 

toho, co je a není týrání, a to v závislosti na druhu zvířete. Legislativa tady zcela zřetelně 

ustupuje ekonomickým zájmům na úkor ochrany hospodářských zvířat. Nicméně tyto 

legislativní nedostatky se dotýkají desítek milionů zvířat na území České republiky a 

koneckonců také stovek milionů na území Evropské unie a miliard na celém světě. Rozhodně 

se tedy jedná o problematiku, kterou není radno zlehčovat, či dokonce přehlíţet. Chceme-li 

dostát preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání a poskytnout zvířatům pozornost, péči 

a ochranu, kterou zasluhují, pak máme jistě co dohánět.  
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Příloha č. 1 
Počet zahájených trestních stíhání pro trestné činy podle § 302 a § 303 trestního zákoníku  

Statistické údaje za ČR rok 2015 - 2018 

statistické údaje o trestných činech týrání zvířat podle § 302 a zanedbání péče o zvíře z 

nedbalosti § 303 trestního zákoníku v případech, "kdy předmětem útoku bylo 

hospodářské zvíře". 

(takticko-statistická klasifikace 784, § 302 a § 303) 

kód název 2015 2016 2017 2018 

201 velké domácí zvířectvo (hov. dobytek, koně, prasata, …) 13 8 10 7 

202 drůbeţ, králíci, holubi 0 1 1 1 

203 kozy a ovce 1 1 2 1 

205 ryby a rybí násady 0 0 0 0 

207 zvířata koţešinová chovná (nutrie, norci, lišky) 1 1 0 0 

209 ostatní - zvířectvo včetně včelstva 2 4 2 0 

Zdroj informací: Policie ČR na základě ţádosti o informace (19. 2. 2019). 

Pro srovnání s počty trestních stíhání zahájených pro trestný čin týrání zvířat či zanedbání 

péče spáchaný na malém domácím zvířectvu viz: https://www.policie.cz/clanek/zverejnene-

informace-2018-tyrani-zvirat.aspx 

 

 

Příloha č. 2 

Průměrná výše peněžitých trestů uložených za spáchání § 302 a § 302 trestního zákoníku           

Rok 2017: 

 ust. § 302 – 20 000 Kč. Byly uloţeny 3 peněţité tresty, všechny ve výši 20 000 Kč.  

 ust. § 303 – ţádný peněţitý trest nebyl uloţen.  

Rok 2018: 

 ust. § 302 – 81 333 Kč. Byly uloţeny 3 peněţité tresty (33 000 Kč, 195 000 Kč, 16 

000 Kč). 

 ust. § 303 – ţádný peněţitý trest nebyl uloţen. 

Zdroj informací: Ministerstvo Spravedlnosti na základě ţádosti o informace (25. 2. 2019). 

 

https://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2018-tyrani-zvirat.aspx
https://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2018-tyrani-zvirat.aspx
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Příloha č. 3  

Srovnání podmínek konvenčního chovu drůbeže a chovu drůbeže v ekologickém 

zemědělství:  

 Konvenční chovy Ekologický chov 

Podestýlka 

Suchá podestýlka je 

vyţadována v chovech 

brojlerů, kachen, hus a krůt.   

Pro všechnu drůbeţ platí, ţe 

nejméně jedna třetina 

podlahové plochy je pevná a 

pokryta podestýlkou (sláma, 

dřevěné hobliny, písek nebo 

rašelina).  

Maximální počet zvířat  
Počet zvířat v drůbeţárně 

není omezen.   

Počet zvířat v drůbeţárně je 

omezen (4800 kuřat, 3000 

nosnic, 3200 – 4000 kachen 

v závislosti na pohlaví a 

plemenu, 2500 hus, krůt a 

krocanů). 

Minimální vnitřní prostor 

V klecovém chovu min. 750 

cm
2
/nosnici, v alternativním 

způsobu chovu max. 9 nosnic 

na 1 m
2
. 

V chovu ptáků na výkrm 

max. 33 kg/m
2
 (při splnění 

podmínek aţ 42 kg/m
2
).* 

Max. 6 nosnic na m
2
. 

V chovu ptáků na výkrm 

max. 10 ptáků na m
2
 (max. 

21 kg/m
2
), 16 ptáků na 

výkrm na m
2
 v pojízdných 

drůbeţárnách.  

Klecový chov 

Klece zakázány pouze u  

dospělých krůt mimo 

snáškové období.  

Drůbeţ nesmí být drţena v 

klecích. 

Minimální věk pro porážku Není stanoven.  

S cílem předejít vyuţívání 

intenzivních metod chovu je 

stanoven minimální věk 

drůbeţe pro poráţku (např. 

81 dní u brojlerů nebo 100 

dní u krůt). 

Přístup ven Nemusí být zajištěn (pouze u Ptákům má být zajištěn 
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chovů s volným výběhem).** snadný přístup na otevřené 

prostranství.  

Přístup vodní drůbeže 

k vodě 
Nemusí být zajištěn.  

Přístup k tekoucí vodě, 

rybníku, jezeru nebo tůni má 

být vodní drůbeţi zajištěn 

vţdy, kdy to povětrnostní a 

hygienické podmínky 

dovolují. 

Zákroky 

Odstraňování ostruh a 

hřebenů či krácení zobáků a  

drápů během prvního dne 

ţivota drůbeţe lze provádět i 

bez znecitlivění, u kuřat 

nosnic lze takto provést 

kauterizaci zobáků aţ do 

věku 10 dnů.* 

Operace jako krácení zobáků 

se typicky neprovádějí, je 

však moţné je v jednotlivých 

případech povolit na základě 

povolení příslušného orgánů. 

Provedení je podmíněno 

minimalizací utrpení zvířat; 

pouţívá se tedy vhodná 

anestézie a/nebo analgetika, 

zákrok provádí kvalifikovaný 

personál, a to ve vhodném 

věku zvířete. 

Osvětlení 

Minimálně třetina dne tmy, 

aby si nosnice mohly 

odpočinout. 

Denní světlo můţe být 

doplněno o umělé, nesmí 

však dohromady překročit 16 

hodin denně. Ptákům musí 

být zajištěna souvislá doba 

nočního klidu bez umělého 

světla o délce nejméně 8 

hodin. 

Tyto podmínky stanovuje v případě konvenčních chovů (sloupec vlevo) vyhláška o minimálních standardech a 

v případě chovu v ekologickém zemědělsltví (sloupec vpravo) nařízení Komise (ES) 889/2008, není-li uvedeno 

jinak. 

 

Vysvětlivky: 

* stanoveno zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

** stanoveno směrnicí Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální poţadavky na 

ochranu nosnic. 
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Příloha č. 4  

Srovnání podmínek konvenčního chovu prasat a chovu prasat v ekologickém zemědělství 

 Konvenční chov Ekologický chov  

Podestýlka 

Vyţadována u prasnic a 

prasniček v týdnu před 

očekávaným porodem, avšak 

pouze pokud to umoţňuje 

systém odstraňování tuhých a 

tekutých výkalů pouţívaný 

v zařízení. 

U všech zvířat je vyţadována 

podestýlka ze slámy či jiného 

materiálu, která pokrývá 

dostatečně velké suché místo 

na spaní, kde mohou zvířata 

odpočívat a spát.  

Minimální doba kojení 

selat 

28 dnů, lze zkrátit na 21 dní 

v případě splnění podmínek.  
40 dnů.  

Minimální vnitřní prostory  

Selata do 30 kg: max. 0,3 m
2
  

Prasnice po porodu se selaty: 

není stanoveno 

Prasata nad 110 kg: 1 m
2
 

Kanci: 6 – 10 m
2
 

 

Selata do 30 kg: 0,6 m
2 

Prasnice po porodu se selaty: 

7,5 m
2
 

Prasata nad 110 kg: 1,5 m
2
 

Kanci: 6 – 10 m
2 

  

Přístup ven  Nemusí být zajištěn. 

Ve většině případů by měla 

mít hospodářská zvířata stálý 

přístup na otevřená 

prostranství za účelem 

pastvy, pokud to umoţní 

povětrnostní podmínky.  

Zákroky  

Rutinní zákroky jako je 

kastrace samců mladších 7 

dnů, krácení ocasu u selat 

mladších 7 dnů a obrušování 

nebo odštípnutí zubů savých 

selat u lze provádět i bez 

Operace jako krácení ocasů 

nebo ořezávaní zubů se 

typicky neprovádějí, je však 

moţné je v jednotlivých 

případech povolit na základě 

povolení příslušného orgánů. 
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znecitlivění.* Provedení je podmíněno 

minimalizací utrpení zvířat; 

pouţívá se tedy vhodná 

anestézie a/nebo analgetika, 

zákrok provádí kvalifikovaný 

personál, a to ve vhodném 

věku zvířete. 

Etologické potřeby zvířat  

Prasata musí mít trvalý 

přístup k dostatečnému 

mnoţství materiálu, který jim 

umoţňuje etologické aktivity 

(sláma, seno, dřevo, piliny, 

houbový kompost, rašelina, 

atd.).  

Oblasti volného pohybu 

umoţňují prasatům kálet a 

rýt. Pro účely rytí mohou být 

pouţity různé substráty. 

Tyto podmínky stanovuje v případě konvenčních chovů (sloupec vlevo) vyhláška o minimálních standardech a 

v případě chovu v ekologickém zemědělství (sloupec vpravo) nařízení Komise (ES) 889/2008, není-li uvedeno 

jinak. 

 

Vysvětlivky: 

* stanoveno zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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Příloha č. 5 

Srovnání podmínek konvenčního chovu skotu a chovu skotu v ekologickém zemědělství:  

 Konvenční chovy Ekologické zemědělství 

Podestýlka 

Poţadavek podestýlky pouze 

pro telata ustájená ve stájích 

nebo boxech a pro krávy a 

jalovice při pouţívání stájí v 

intenzivních chovech před 

porodem a po něm. 

U všech zvířat je vyţadována 

podestýlka ze slámy či jiného 

materiálu, která pokrývá 

dostatečně velké suché místo 

na spaní, kde mohou zvířata 

odpočívat. 

Ustájení telat 

v individuálních boxech 

Tele můţe být drţeno 

v individuálním boxu aţ do 

věku osmi týdnů. 

Je zakázáno ustájení telat 

starších jednoho týdne v 

individuálních boxech. 

Přístup telat k mateřskému 

mléku 

Nemusí být zajištěn. 

  

Telata jsou přednostně před 

přírodním mlékem krmena 

mateřským mlékem, a to 

minimálně po dobu tří 

měsíců. 

Minimální vnitřní prostor 
Plemenný býk: min. 16 m

2
.  

Dojnice: 5 m
2
.   

Plemenný býk: min. 10 m
2
, 

(avšak při zajištění venkovní 

plochy min. 30 m
2
). 

Dojnice: 6 m
2
. 

Vazné stání  

Vazné stání povoleno, šířka a 

délka stání určena podle váhy 

zvířete. 

Vazné stání je zakázáno 

Přístup ven Nemusí být zajištěn. 

Ve většině případů by měla 

mít hospodářská zvířata stálý 

přístup na otevřená 

prostranství za účelem 

pastvy, pokud to umoţní 

povětrnostní podmínky. 

Závěrečná fáze výkrmu 

dospělého skotu na maso 

však můţe probíhat ve 
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vnitřních prostorách (doba 

strávená uvnitř ale nesmí 

přesáhnout pětinu ţivota 

zvířete a nesmí být delší neţ 

tři měsíce). 

Zákroky 

Rutinní zákroky jako je 

odrohování nebo tlumení 

růstu rohů u telat do ve věku 

do 4 týdnů nebo kastrace u 

skotu mladšího 8 týdnů lze 

provádět i bez znecitlivění, u 

starších zvířat pouze se 

znecitlivěním. 

Operace jako odnímání rohů 

se typicky neprovádějí, je 

však moţné je povolit na 

základě povolení příslušného 

orgánů. Provedení je 

podmíněno minimalizací 

utrpení zvířat; pouţívá se 

tedy vhodná anestézie a/nebo 

analgetika, zákrok provádí 

kvalifikovaný personál, a to 

ve vhodném věku zvířete. 

Tyto podmínky stanovuje v případě konvenčních chovů (sloupec vlevo) vyhláška o minimálních standardech a 

v případě chovu v ekologickém zemědělství (sloupec vpravo) nařízení Komise (ES) 889/2008, není-li uvedeno 

jinak. 

 

Vysvětlivky: 

* stanoveno zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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Příloha č. 6 

Obrázková příloha 

 
Obr. 1: Obohacené snáškové klece pro nosnice (zdroj: https://www.agrico.cz/) 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Chov nosnic ve voliérách (zdroj: https://www.agrico.cz/) 

 

https://www.agrico.cz/
https://www.agrico.cz/
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Obr. 3: Porodní kotec pro prasnici (zdroj: https://www.agrico.cz/) 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Individuální kotce pro telata 

 

 

https://www.agrico.cz/
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Seznam použitých zdrojů 
 

Seznam použitých právních předpisů 

Právní předpisy České republiky  

 Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky 

 Listina základních práv a svobod 

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

 Zákon č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství  

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Zákon č. 141/1961, trestní řád 

 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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

dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2000 Sb.m.s., o sjednání Evropské 

dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 114/2003 Sb.m.s., o přijetí Evropské dohody 

o ochraně jatečných zvířat 

 Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování  

 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě  

 Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat  

 Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

ekologickém zemědělství 

 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na 

základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších 

předpisů 

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku 
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 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk č. 742/0 ze dne 16. 3. 

2016 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 214/0 ze dne 22. 6. 2018 

 

Právní předpisy na úrovni Evropské unie 

 Smlouva o fungování Evropské unie 

 Nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů 

 Nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 

 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 

přepravy a souvisejících činností  

 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o 

doplňkových látkách pouţívaných ve výţivě zvířat 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o 

veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES 

 Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy 

pro vejce 

 Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

 Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 

poţadavky pro ochranu prasat 

 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 

poţadavky pro ochranu telat 

 Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro 

ochranu kuřat chovaných na maso 

 Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální 

poţadavky na ochranu nosnic 
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 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 ke zprávě o provádění 

týkající se nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i 

mimo ni (2018/2110(INI)) 

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých ţivotních 

podmínek zvířat pro období 2012-2015 (KOM(2012) 6 v konečném znění) 

 Zpráva o minimálních poţadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské 

účely (2016/2077(INI)) 

 Zpráva o auditu Komise v Německu (DG(SANTE) 2018-6445) 

 Zpráva o auditu Komise v Itálii (DG(SANTE) 2017-6257)  

 

Právní předpisy jiných států  

 Německo, Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, 

Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs 

vom 18. April 2018 (BGBl. I S. 480 (619))  

 Německo, Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der 

Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 

des Rates vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2982)  

 Polsko, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

 Spojené státy americké, Animal Welfare Act (7 USC §§ 2131 - 2159; 18 USC § 49)  

 Spojené státy americké, Twenty-Eight Hour Law (49 USC 80502)  

 Spojené státy americké, Humane Methods of Slaughter Act (7 USC, 1901-1907)  

 Švýcarsko, Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Schlachten (VTSchS) vom 

12. August 2010 (SR 455.110.2)  

 Velká Británie, Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle 22d July 

1822  

 

Seznam použité judikatury  

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. června 2011, sp.zn./č.j.: 8Tdo 

657/2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. února 2014,. zn. 8 Tdo 10/2014 

 Rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 27. května 2015, sp. zn. 1Tm 6/2015 



88 
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 Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. února 2019, Oeuvre d’assistance aux bêtes 

d’abattoirs v. Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et al.,C-497/17, 

EU:C:2019:137 

 Polsko, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt U 4/12 

 Polsko, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt K 52/13 
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Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání  

Tato práce se zabývá tématem právní ochrany hospodářských zvířat proti týrání a 

jejím cílem je zhodnotit momentální právní stav v této oblasti, a to jak po stránce teoretické, 

tak po stránce praktické. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru, který shrnuje všechny 

poznatky představené v práci a prezentuje myšlenky de lege ferenda. 

V úvodních kapitolách jsou vymezeny pojmy a představeny historické základy právní 

ochrany hospodářských zvířat. Současné právní úpravě se práce věnuje nejdříve na úrovni 
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mezinárodního práva a především pak práva evropského, které významně ovlivňuje úroveň 

ochrany hospodářských zvířat v členských státech. Větší pozornost je pak samozřejmě 

věnována právní ochraně hospodářských zvířat proti týrání v České republice s důrazem na 

praxi orgánů ochrany zvířat tak, aby bylo moţné posoudit úroveň právní ochrany 

hospodářských zvířat u nás.  

Kapitola pátá pak hledá odpověď na základní otázku stojící za touto prací; je současná 

legislativa na takové úrovni, aby zajistila ochranu hospodářských zvířat proti týráním a 

zajistila jejich dobré welfare? Z toho důvodu zde práce vyuţívá poznatky z oboru etologie, 

bez nichţ by nebylo moţné zhodnotit praktické dopady úpravy na welfare zvířat. Věnuje se 

chovu nejčastěji chovaných hospodářských zvířat – drůbeţi, prasatům a skotu – a také 

problematice přepravy a usmrcování. Kapitola se soustřeďuje na úpravu v České republice, 

avšak zmiňuje místy také úpravu v jiných evropských státech, která je pro zvířata příznivější a 

mohla by slouţit jako inspirace pro Českou republiku. 

Práce si klade za úkol nejen popsat současný stav legislativy, ale také zhodnotit její 

fungování v praxi a dojít k závěru, jakými způsoby je moţné současný stav vylepšit. Hlavní 

ambicí je upozornit na nedostatky současné právní úpravy a navrhnout moţná řešení do 

budoucna. 

Klíčová slova 

- Zvíře 

- Hospodářská zvířata 

- Ţivočišný průmysl 

- Týrání  

- Welfare zvířat 

Legal protection of farm animals against cruelty 
 

The thesis deals with the protection of farm animals against cruelty and its main goal 

is to evaluate the current state of legislation in this field, with respect to both theory and 

praxis. The thesis comprises of five chapters excluding introduction and summary. The 

summary sums ups all the findings introduced in the thesis and presents de lege ferenda ideas. 
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The first two chapters define basic terms crucial for the topic and also introduce the 

historical basis of farm animal legal protection.  The current legislation is dealt with at first at 

the international and European level in chapter three. More attention is naturally given to legal 

protection of farm animals in the Czech Republic, especially to enforcement of the farm 

animal protection laws. This enables the thesis to eventually evaluate how effectively farm 

animals are protected by law in our country.  

Chapter number five tries to answer the fundamental question behind this thesis; is the 

current legislation at such a level that would ensure that farm animals are indeed protected 

against cruelty and that would ensure their good welfare? The thesis uses knowledge from 

scientific fields such as ethology to be able to answer this question and evaluate the practical 

impact of the legislation on animal welfare. This chapter deals with the most common farm 

animals in the Czech Republic, but also worldwide – poultry, pigs and cattle – but does not 

forget about the important aspects of animal agriculture such as transportation and slaughter. 

The chapter is focused on legislation in the Czech Republic, but in some places also mentions 

legislation of other European countries in some places to provide a source of inspiration for 

the Czech Republic.  

The thesis aspires to not only describe the current state of the farm animal protection 

legislation, but strives to point out shortcomings and suggest possible solutions for the future. 
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