
Abstrakt 

Daná diplomová práce se zabývá právní úpravou veterinární péče. V rámci toho jsem 

se snažila poskytnout přehledný a komplexní přehled všech institutů a náležitostí, které se jej 

týkají. Mnoho nezasvěcených lidí by mylně předpokládalo, že se bude jednat o pojednávání o 

zdravotní péči zvířat. Ač je to také nedílnou součástí toho tématu, ovšem po stránce právní 

zde tolik matérie nenalezneme, skrývá pojem veterinární péče mnohem více.  

V rámci 5 kapitol se seznámíme nejen s historickými kontexty vývoje, ale také 

s mezinárodními úmluvami či organizacemi. Porovnány jsou také právní normy naše se 

slovenskými. Nedílnou součástí je stručný přehled pramenů práva EU, jak primárních tak 

sekundárních, i jejich historický vývoj. Welfare, aneb zajištění pohody zvířat, je pojmem 

poněkud novým, ovšem o to podstatnějším. Díky němu se začalo dbát na zdraví zvířat jak po 

fyzické, tak psychické stránce. Bylo tudíž samozřejmé se i tomuto tématu krátce věnovat, 

zejména jeho vývoji a uplatňování. S ním spojený pojem zvířete také není opomenut, zejména 

to, jak se u nás v posledních letech změnil pohled na zvíře novelizací Občanského zákoníku. 

Jelikož téma diplomové práce se má týkat zejména právní úpravy, nemohla jsem opomenout 

výčet zákonů, jež se veterinární péče dotýkají. Dohled pak nad dodržováním povinností a 

práv, které právní normy obsahují, vykonává několik státních orgánů, které se podílejí i na 

jejich vývoji. I těm je tedy věnována pozornost. Konečně bližší specifikace jednotlivých 

součástí pojmu veterinární péče uzavírá celou diplomovou práci. V poslední kapitole 

nalezneme například co si představit pod pojmem asanace, jaký vliv na životní prostředí má 

chov hospodářských zvířat či produkce živočišných produktů a mnoho dalšího. Nejen ty totiž 

patří do veterinární péče.  

 

Primárním cílem bylo pokusit se obsáhnout pojem veterinární péče obecně, ale také 

díky tomu zhodnotit přístupnost a charakter právní úpravy. Jak moc je ucelená a zda se 

zabývá všemi záležitostmi, kterým by měla být věnována pozornost. Dospět k danému 

výsledku jsem se snažila pomocí analýzy právních předpisů, ale i odborných publikací. 

 


