Abstrakt
Ochrana zvířat v právu se zaměřením na hospodářská a kožešinová zvířata
Diplomová práce na téma Ochrana zvířat v právu se zaměřením na hospodářská a
kožešinová zvířata podává ucelený přehled o současné právní úpravě ochrany zvířat v České
republice.
Práce je členěna do sedmi kapitol a několika podkapitol. První kapitoly práce přinášejí
informace o historických tendencích a filozofických východiscích ochrany zvířat, taktéž o
vnímání zvířete jako subjektu práva, které se během několika staletí postupně formovalo v to,
co si pod zvířetem a jeho ochranou a postavením v právu představíme dnes.

Skrze

nadnárodní a evropské právní prameny práva se práce postupně soustředí na českou
legislativu, která za poslední rok doznala výrazné změny, a to novelou zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Pro práci je klíčová specifická terminologie, které je
věnována kapitola č. 3, jež pomocí zákona vykládá termíny, jakými jsou např. zvíře a týrání.
Jak již název napovídá, stěžejní kapitoly práce přinášejí detailnější zpracování právní úpravy
hospodářských a kožešinových zvířat. V jednotlivých podkapitolách tak práce pojednává o
zvláštnostech jejich chovu, welfare, přepravě a usmrcování. Komparací přirozených
podmínek pro život těchto zvířat s podmínkami, které mají ve velkochovech, se práce snaží
poukázat na některé nedostatky a navrhnout jejich řešení. Právě výše zmíněná novela, přijata
jako reflexe nedostatečné legislativní úpravy v oblasti chovu kožešinových zvířat, kterým se
nedostávalo ani minimálních přirozených životních podmínek na farmových chovech, je
tématem samostatné podkapitoly. Kapitola šestá se zaměřuje na nezbytné institucionální
zajištění ochrany zvířat, které je vykonáváno na několika stupních veřejné správy a plní úkoly
svěřené mu zákonem. Sedmá kapitola se týká odpovědnosti za protiprávní jednání, ke
kterému velmi často v této oblasti dochází. Pozornost je věnována odpovědnosti trestněprávní
i přestupkové v samostatných podkapitolách se zaměřením na konkrétní trestné činy a
přestupky. Pro objektivní pohled na právní ochranu zvířat v českém právu nabízí práce
komparaci s evropskými zeměmi.

