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1. Úvod 

Obchod se zvířaty a živočišnými produkty dlouhodobě patří k velmi silnému odvětví 

a v posledních letech společně s rostoucí koupěschopností obyvatelstva dochází k jeho 

proměnám. Lidé začínají požadovat kvalitnější živočišné produkty, zájmu se těší také produkty 

ekologického zemědělství a stranou nezůstává ani otázka welfare zvířat, která jsou chována za 

účelem lidské obživy.  

Stejně tak roste i poptávka po zvířatech chovaných jako společníci. Lidé mají větší nároky 

u kupovaných zvířat na vzhled, původ, výkonnost a žádána jsou i exotická domácí zvířata. 

Společně s tím roste i cena těchto zvířat. Zároveň jsou lidé ochotni více investovat 

do kvalitnějších krmiv a potřeb pro zvířata.  

Podnikání se zvířaty a jejich chov patří k neustále dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, proto 

je škoda, že není příliš mnoho literatury věnující se souhrnně více aspektům chovu, podnikání 

a jiného využití zvířat. Na každého majitele nebo chovatele zvířete dopadá řada povinností, 

o kterých často nemá tušení.  

Zvolené téma práce Právní úprava chovu zvířat zahrnuje široké spektrum právních předpisů, 

z tohoto důvodu není příliš často souhrnně zpracovávané a autoři se spíše zaměřují na užší 

témata (např. ochrana zvířat proti týrání). 

Právě kvůli šíři zvoleného tématu se práce snaží podat rámcový přehled o legislativě, která 

dopadá na chovatele zvířat, ale i na osoby se zvířaty podnikajícími. Proto při zpracování této 

práce byla nejčastěji použita analytická metoda.  

Práce se podrobněji nezabývá soukromoprávní úpravou, včetně odpovědnosti za škodu neboť 

to bylo tématem mé diplomové práce Zvíře a nový občanský zákoník.  

Úvod práce se věnuje vymezení pojmů dle jednotlivých právních předpisů. Následují kapitoly 

věnované mezinárodním úmluvám a pramenům mezinárodního a unijního práva.  

Povinností dopadající na chovatele je též evidence a označování zvířat a to jak hospodářských, 

tak i těch v zájmových chovech. Nelze také pominout evidenci exemplářů CITES a evidenci 

útulků pro zvířata.  
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Práce nabízí pohled na chovatelské spolky, jejich právní povahu a povahu jimi vydávaných 

průkazů, včetně rozlišení co znamená chov zvířat s průkazem původu, bez průkazu původu 

nebo provozování tzv. množírny.  

Vzhledem k velkému počtu orgánů státního dozoru je jedna kapitola věnována vybraným 

správním orgánům, se kterými chovatelé či podnikatelé se zvířaty při své činnosti mohou přijít 

do styku společně s uvedením jejich vybraných kompetencí. U některých orgánů je uveden 

i podrobnější rozbor dané problematiky (např. potřebné živnostenské oprávnění, mimosoudní 

řešení spotřebitelských sporů atd.). 

Nechybí ani pasáže věnující se přestupkům a trestným činům, které je možno spáchat 

v souvislosti se zvířaty. V práci je zmíněna i problematika volně žijících živočichů, živočichů 

v lidské péči a náhrada škod způsobená zvláště chráněnými druhy živočichů. 

Částí rigorózní práce je stručná historie vývoje práva Velké Británie a komparace vybraných 

ustanovení českých zákonů s britským Animal Welfare Act. Z výsledné komparace je patrné, 

jakými zákony (ať už práva veřejného nebo soukromého) je daná problematika řešena v ČR. 

V závěrečné části jsou uvedeny úvahy de lege ferenda. 
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2. Vymezení pojmů zvíře  

2.1. Definice dle ZOPT  

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (dále jen ZOPT) ve svém § 3 písm. a) až 

j) definuje následující  pojmy: 

zvíře: každý živý obratlovec, odlišný od člověka, nikoliv však plod nebo embryo, 

volně žijící zvíře: jedinec druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to 

i v případě jeho chovu v zajetí, 

zvíře v lidské péči: zvíře přímo závislé na bezprostřední péči člověka, 

hospodářské zvíře: zvíře chované pro produkci živočišných produktů nebo 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 nových genetických modifikací nebo kombinací, 

zvíře v zájmovém chovu: zvíře chované v prostorách k tomu určených nebo domácnosti, jehož 

chov slouží především pro zájmovou činnost člověka zejména jako jeho společník, hospodářský 

efekt není hlavním účelem jeho chovu, 

handicapované zvíře: volně žijící zvíře, jenž v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností 

není schopno dočasně či trvale přežít ve volné přírodě, 

zvíře vyžadující zvláštní péči: druh v zájmovém chovu, mající  zvláštní nároky na zacházení, 

umístění, krmení, napájení, případně ošetřování vzhledem k jeho biologickým vlastnostem, 

toulavé zvíře: zvíře v lidské péči, které pozbylo kontrolu fyzické osoby nebo chovatele, 

pohybující se volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého 

chovatele, 

opuštěné zvíře: zvíře původně v lidské péči, které již není pod přímou kontrolou chovatele a ze 

zjištěných skutečností je zřejmé, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo 

vyhnat, 

pokusné zvíře: živý obratlovec, s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících larválních 

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

k pokusům, ale i to které je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium samostatně se živících 

larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, pokud má být zvířeti 
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umožněno žít nad rámec tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je 

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

trvalé poškození. Za pokusné zvíře se považují také živí hlavonožci. 

2.2. Ostatní definice 

Dle § 2 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 

a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) se volně žijícím 

živočichem rozumí jedinec živočišného druhu, jehož populace se v přírodě udržuje anebo 

udržovala samovolně, patří sem i druhy v přírodě nezvěstné nebo vyhynulé, a to i v případě 

chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem. 

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologických 

zahradách) pracuje s pojmy domácí zvíře, tj. živočich biologického druhu vzniklý domestikací 

a žijící převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich 

domestikovaného druhu nebo poddruhu a volně žijící živočich. Tato definici je totožná 

s definicí uvedenou v zákoně o obchodování s ohroženými druhy. 

2.3. Definice dle OZ 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen OZ v § 494 přiznává živému zvířeti zvláštní 

význam a hodnotu jako smysly nadanému živému tvorovi. Dále stanovuje, že živé zvíře není 

věcí a ustanovení o věcech se na něj použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje 

jeho povaze. 

Toto ustanovení se těšilo velké pozornosti zejména laické veřejnosti v době přijetí nového OZ. 

Někdy bylo kriticky přijímáno, že toto ustanovení je součástí soukromoprávního předpisu, kde 

je jeho význam malý a nikoli veřejnoprávního předpisu, kde by mělo pravděpodobně větší 

dopad. Z velké části dávám této kritice za pravdu, nicméně dále ve své práci uvedu konkrétní 

případy, jak lze toto ustanovení konkrétně využít v praxi, jeho výhody a komplikace, které 

působí.  

Další definice, se kterými pracuje OZ,  jsou např. divoké zvíře bez pána, zajaté zvíře, 

zkrocené zvíře, opuštěné domácí zvíře a zvíře v zoo viz § 1046 až 1049 OZ. 
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2.4. Definice dle ZOPK 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny obsahuje následující definice: 

Volně žijící živočich je v § 3 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. vymezen jako jedinec živočišného 

druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské 

péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna 

vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za 

volně žijícího živočicha nepovažuje. 

Zvláště chráněný živočich je dle § 3 odst. 1 písm. h) ZOPK velmi významná nebo jedinečná 

část živé přírody vyhlášená ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části páté ZOPK, dle 

§ 48 pak za zvláštně chráněného může být vyhlášen živočich, který je ohrožený nebo vzácný, 

vědecky či kulturně velmi významný. 

Živočich odchovaný v lidské péči je pak dle § 3 písm. e) ZOPK jedinec živočišného druhu, 

který již byl narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí a je potomek rodičů získaných 

v souladu s právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy. 
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3. Mezinárodní právo 

Téma ochrany a nakládání s jedinci zvířat v lidské péči je obsaženo i v mezinárodních 

úmluvách. Celosvětová úmluva, která by zahrnovala ochranu zvířat v lidské péči, zabránila 

jejich týrání a zajišťovala by dobré životní podmínky, bohužel zatím neexistuje. Většina 

existujících úmluv vznikla na regionální úrovni ve státech ekonomicky vyspělého severu. 

V Evropě se pak jedná zejména o úmluvy uzavřené v rámci Rady Evropy. U těchto úmluv lze 

jen velmi těžko kontrolovat jejich dodržování a jejich vymahatelnost je obtížná. 

Existují také mezinárodní mnohostranné úmluvy globálního a regionálního charakteru 

zaměřené na ochranu biodiverzity živočišných druhů v původních přírodních stanovištích, 

anglicky nazývané jako „wildlife law“. Jedná se o úmluvy vzniklé na základě organizací typu 

OSN, regionální organizace mezivládního typu apod. Ani zde nemá právní úprava charakter 

jednotlivého kodexu, ale je zakotvena v mezinárodních úmluvách globálního, regionálního 

nebo lokálního charakteru. Mezinárodní právo ovlivňuje právní úpravu jednotlivých států 

i EU.1 

3.1. Všeobecné deklarace práv zvířat 

Na základě iniciativy nevládních organizací, byla roku 1978 v sídle UNESCO v Paříži 

vyhlášena Všeobecná deklarace práv zvířat. Tato deklarace zakotvovala dvě nové zásady, 

zásada dereifikace tj. prohlášení, že zvíře není věcí, a zásada personifikace, tj. že i zvířeti náleží 

práva. Dle jejího textu pak měla být práva zvířat hájena zákonem stejně, jako práva člověka. 

Deklarace chtěla chránit zvířecí důstojnost, snažila se vymezit vztah člověka a zvířete a také 

formulovala práva zvířat. Člověk by dle ní neměl krutě zacházet se zvířaty, vyvolávat jim 

utrpení, úzkost a bolest. Zvíře by pak mělo mít práva na péči a ochranu od lidí. Opuštění zvířete 

považuje za krutý čin a bolestivé pokusy na zvířatech za neslučitelné s jejich právy. Tato 

deklarace z roku 1978 měla spíše morální význam, přestože neměla charakter právního 

pramene a nebyla závazná, stala se inspirací pro právní předpisy evropských států.2 

Deklarace pojmenovala základní principy bez ambicí je dále diferencovat či uvádět výjimky 

nebo odchylky. Z toho důvodu byla deklarace některými lidmi odmítána, neboť její doslovná 

                                                 

1 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). ISBN 

978-80-200-2317-9, s. 153. 

2 tamtéž s. 154-155. 
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aplikace by znamenala výrazné omezení možnosti člověka disponovat se zvířaty.  V Evropě 

byla kritika deklarace založena na tom, že v některých bodech zachází její text příliš daleko. 

V Severní Americe byla naopak kritizována pro svoji nedůslednost, protože připouštěla 

porážku a konzumaci zvířat. Právě v Severní Americe byl totiž boj za práva zvířat úzce 

propojen s bojem za vegetariánskou stravu.3   

Mezinárodní liga práv zvířat v roce 1989 tuto deklaraci přeformulovala ve druhou Všeobecnou 

deklaraci práv zvířat zejména na základě biocentrické koncepce ovlivněné tzv. hlubinnou 

ekologií (deep ekology). Většina zásad je obdobná jako v první deklaraci, nicméně kde první 

deklarace požadovala hájení práv zvířat zákonem, dle druhé mají být zákonem tato práva 

uznána. Deklarace také požadovala přiznání právní subjektivity zvířatům. Ani tato deklarace 

neměla závaznost právního pramene mezinárodního práva. 

Účastníci konference konané v roce 2003 ve Filipínské Manile schválili Deklaraci o životní 

pohodě zvířat (Declaration on Animal Welfare), která vycházela z pětibodové klasifikace 

úrovně welfare. Tato deklarace také nebyla pramenem mezinárodního práva, nicméně jejím 

cílem bylo zviditelnit tuto problematiku a zlepšit podmínky chovu zejména hospodářských 

zvířat.4 

3.2. Dohody v rámci Rady Evropy 

Rada Evropy přijala v průběhu čtyřiceti let dohody, které představují unikátní systém ochrany 

zvířat v lidské péči, transportu či pokusech. Tento unikátní systém dohod nemající ve světě 

obdoby následně ovlivnil i podobu unijního práva. 

3.2.1. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě 

Jedná se o nejstarší z dohod Rady Evropy týkající se ochrany zvířat. Byla přijata roku 1968 

v Paříži a v platnost vstoupila roku 1971. Následně byl v roce 1979 přijat ve Štrasburku její 

dodatek, který vstoupil v platnost až v roce 1989. Celá dohoda pak byla revidována v roce 2003. 

V EU platí nařízení Rady ES č. 544/2004/ES o podpisu této Evropské dohody a o implementaci 

                                                 

3 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013. ISBN 9788073876074, s 37 – 38. 

4 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). ISBN 

978-80-200-2317-9, s. 154-155. 
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závazků z ní vyplývajících do unijního práva č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy 

a souvisejících činností.  

Tato dohoda má širokou působnost, vztahuje se na všechny obratlovce, upravuje způsoby 

nakládání s jednotlivými druhy při přepravě. Týká se však pouze mezinárodní přepravy, 

vnitrostátní přeprava je z působnosti této dohody vyloučena.  

Mezinárodní přeprava je definována jako „přesun z jedné země do druhé s výjimkou cest 

kratších 50 km a přesunu mezi jednotlivými členskými státy EU.“ 

Smluvní státy musí zajistit, aby při přepravě zvířat byla zajištěna jejich pohoda a zdraví, 

přičemž do místa určení musí být přepravena neprodleně. Na kontrolních stanovištích mají 

zásilky se zvířaty přednost v odbavení. Zvířata mohou být uvázána, jen když je to nutné 

z hlediska jejich pohody nebo ochrany před nákazou. Každá smluvní strana pak musí přijmout 

opatření, která sníží utrpení zvířat na minimum v případě nepředvídatelných okolností, jako je 

stávka. K dohodě existují také doporučení vztahující se na konkrétní problémy, které sice 

nemají závazný charakter, nicméně jsou odborným sjednocujícím podkladem pro přípravu 

národních nebo unijních předpisů. Např. doporučení k letecké přepravě zvířat.5 

3.2.2. Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely 

Tato dohoda byla přijata 10. 3. 1976 a v platnost vstoupila 10. 9. 1978. Dodatkový protokol 

k této dohodě byl přijat v roce 1992. Rada ES rozhodla o připojení se k této dohodě roku 1978. 

Dohoda se týká výživy, ustájení a ošetřování zvířat zejména v moderních systémech 

intenzivních chovů používajících automatické mechanismy a vztahuje se na zvířata, která jsou 

chována nebo držena pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin či jiné chovatelské účely (např. 

kachna divoká).  

Smluvní strany se zavázaly uplatňovat zásady dobrého stavu zvířat, jak stanovují jednotlivé 

články dohody. Jedná se zejména o zajištění ustájení, výživy a péče, která odpovídá druhu 

zvířete, jeho stupni vývoje a je poskytována v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými 

                                                 

5 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). ISBN 

978-80-200-2317-9, s. 156-157. 
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poznatky. U zvířat také musí být v pravidelných intervalech prováděna prohlídka jejich kondice 

a zdravotního stavu tak, aby bylo předcházeno jejich zbytečnému utrpení.  

Na základě této dohody byl u Rady Evropy zřízen Stálý výbor, který má za úkol vypracovávat 

a přijímat doporučení pro smluvní strany, poskytovat jim konzultativní rady a sledovat vědecké 

poznatky a nové chovatelské metody. 6 

3.2.3. Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat 

Dohoda, která má za cíl chránit zvířata při jatečních porážkách, byla přijata dne 10. 5. 1979 ve 

Štrasburku, přičemž vstoupila v platnost dne 11. 6. 1982. V roce 1988 rozhodla o podpisu této 

dohody i rada ES a pro ČR začala platit dne 21. 9. 2003.  

V dohodě jsou podrobně popsány podmínky, v jakých mají být zvířata držena a celý postup 

porážky od přivezení zvířete na jatka až do samotného poražení. Uvedeny jsou i způsoby 

omráčení, porážky a nástroje, které mohou být k tomuto účelu použity. 

Strany dohody mají dbát na to, aby porážená zvířata byla ušetřena jakéhokoliv zbytečného 

utrpení, k čemuž má sloužit i stavba a uspořádání jatek.  

Tato dohoda slouží i jako právní základ pro povolování rituálních porážek, přičemž strana 

povolující tyto porážky se musí u náboženských organizací přesvědčit o odborné způsobilosti 

osob, které tyto porážky budou provádět. 7 

3.2.4. Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné 

vědecké účely 

Dohoda, která má stvrdit zásadu, že člověk má mravní povinnost respektovat všechna zvířata 

a brát v potaz, že mohou trpět a pamatovat si, byla přijata dne 18. 3. 1986 ve Štrasburku. 

V platnost poté vstoupila dne 1. 1. 1991 a v roce 1998 k ní byl přijat dodatkový protokol.  ČR 

se k dohodě připojila 1. 10. 2003. 

Strany této dohody se zavázaly omezit používání zvířat k pokusům a jiným vědeckým účelům, 

přičemž se má jejich používání snažit nahradit hledáním a prosazováním alternativních metod. 

                                                 

6 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). ISBN 978-80-200-2317-9, s. 157. 

7 tamtéž s. 157. 
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Pokud k dosažení výsledku existuje přijatelná jiná vyhovující metoda nevyžadující použití 

zvířat, je provádění daného pokusu na zvířatech zakázáno. Dle dohody je také nutné 

shromažďovat statistické údaje o pokusech a uznávat výsledky pokusů provedených v jiných 

státech. Příloha této dohody obsahuje i pokyny k umístění zvířat a péči o ně.8  

3.2.5. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu 

Tato dohoda byla přijata ve Štrasburku dne 13. 9. 1987 a v platnost vstoupila dne 1. května 

1992. V ČR je platná od roku 1999.  

Zvířetem v zájmovém chovu tato dohoda rozumí každé zvíře držené člověkem zejména v jeho 

domácnosti pro jeho potěšení a jako společníka. Jsou zde stanoveny zásady držení těchto zvířat, 

podmínky výcviku, provádění chirurgických zákroků a obchodování s nimi. Dále upravuje také 

provozování útulků, pořádání soutěží se zvířaty, omezení počtu zvířat a jejich utrácení.  

Strany této dohody se zavázaly podporovat rozvoj programů vzdělávání za účelem šíření 

znalostí o obsahu této dohody a učinit opatření pro její uskutečňování což se týká jak toulavých 

zvířat, tak zvířat v zájmových chovech držených FO nebo PO v domácnosti, v zařízeních 

sloužící k obchodu nebo chovu či v útulcích. Každá smluvní strana může přijmout přísnější 

pravidla k zajištění ochrany zvířat.9  

                                                 

8 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). ISBN 

978-80-200-2317-9, s. 158-159. 

9 tamtéž s. 159. 



18 

 

4. Primární právo EU a ochrana zvířat 

Římská smlouva o založení EHS/ES z roku 1957 se ochraně životního prostředí a ochraně zvířat 

nevěnovala. V roce 1962 došlo k zakotvení společné obchodní politiky včetně rybářské politiky 

do této smlouvy. Jednalo se o regulaci produkce, zpracování a prodej zemědělských produktů, 

nikoli o ochranu zvířat ve smyslu cítících bytostí.  

Roku 1987 vstoupil v účinnost Jednotný evropský akt, který jako první dokument EHS zakotvil 

společnou politiku životního prostředí a připravil tak půdu pro přijímání sekundárních právních 

předpisů ohledně ochrany biodiverzity volně žijících živočichů.  

V roce 1992 byla přijata Deklarace o ochraně zvířat a péči o ně, která byla přílohou 

Maastrichtské smlouvy o EU. Byla v ní obsažena výzva pro instituce EU a členské státy, aby 

při tvorbě komunitární legislativy věnovali pozornost welfare zvířat. Tato deklarace neměla 

přímé právní účinky a jednalo se tak spíše o politické gesto. 

Význam ochrany zvířat v lidské péči zmiňoval Protokol o ochraně a dobrých životních 

podmínkách zvířat z roku 1999, který byl připojen ke smlouvě o založení ES Amsterodamskou 

smlouvou. Je zde uvedeno, že Společenství a členské státy mají brát v úvahu požadavky na 

dobré životní podmínky zvířat při stanovování a provádění politik v zemědělství, dopravě, 

oblasti vnitřního trhu a výzkumu, přičemž zohlední předpisy členských států spojené zejména 

s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.  

V roce 2006 byl Evropskou komisí zveřejněn akční plán společenství v oblasti dobrých 

životních podmínek a ochrany zvířat 2006 – 2010 (KOM (2006)13 – Úř. Věst. C 49 ze dne 

28. 2. 2006). Tento plán byl odezvou na zásady stanovené v Protokolu o ochraně a dobrých 

životních podmínkách zvířat z roku 1999. Komise vyslovila podporu výzkumu v oblasti 

dobrých životních podmínek zvířat a snížení počtu pokusů prováděných na zvířatech, včetně 

využívání alternativních metod dle zásady „3R“ (Replacement – nahrazení, Reduction – 

snížení, Refinement – zdokonalení).10 

                                                 

10 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). ISBN 978-80-200-2317-9, s. 164 - 165. 
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S akčním plánem souvisela Zpráva Komise „Možnosti značení udávajícího status, pokud jde 

o životní podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré 

životní podmínky zvířat“ ze dne 28. října 2009. 

V roce 2009 přinesla Lisabonská smlouva nové znění článku 3. Odst. 3 smlouvy o Evropské 

unii, dle kterého Unie usiluje „o udržitelný rozvoj Evropy založený na vyváženém hospodářském 

růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství 

směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany 

a zlepšování kvality životního prostředí.“ Tento článek deklaroval ochranu životního prostředí 

jako jednu s priorit EU.  

4.1. Integrace politiky dobrých životních podmínek zvířat 

Pro integraci politiky dobrých životních podmínek zvířat je důležitý článek 13 SFEU, který pro 

stanovování a provádění politik unie v oblasti zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, 

výzkumu a technologického rozvoje klade důraz na zohlednění požadavků dobrých životních 

podmínek zvířat jako vnímajících bytostí. Bohužel, tento článek zároveň stanovuje četné 

výjimky, kdy tyto politiky mají zohlednit právní a správní předpisy členských států, zvyklosti 

spojené např. s kulturními tradicemi, náboženskými obřady nebo regionálním dědictvím. 

Příkladem mohou být halal nebo košer porážky. 

Jako právní základ současného unijního práva ochrany zvířat v lidské péči lze považovat 

kapitolu SFEU Zemědělství a rybolov. Dle jejího článku 38 EU provádí společnou zemědělskou 

politiku  založenou na volném pohybu zemědělských produktů v rámci EU, tedy tzv. společném 

zemědělském trhu. Tato původně tržně založená politika se postupem času sblížila s cíli 

politiky životního prostředí.  V kapitole Veřejné zdraví je pak částečně zahrnuta i problematika 

veterinární péče. Všechny tyto i jiné politiky EU musí zajišťovat vysoký stupeň ochrany 

lidského zdraví, což se odráží i v sekundární legislativě (např. potravinová bezpečnost, 

zdolávání zvířecích chorob, zdolávání zoonóz atd.)11 

                                                 

11 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 168 - 170. 
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5. Ochrana zvířat v sekundární legislativě EU 

Ze Sdělení komise o Strategii EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro 

období 2012 - 2015 vyplynulo, že ustanovení ve směrnicích týkajících se ochrany 

hospodářských zvířat nebo zvířat v zoologických zahradách mají některá příliš obecný 

charakter, tudíž nemohou mít praktický přínos. Proto strategie uvádí nutnost řešení společných 

problémů odlišně, ale s celostním přístupem. EU dosud přijímala zvláštní právní předpisy 

zaměřené na konkrétní problémy, z toho důvodu by stanovení obecných zásad v konsolidované 

verzi legislativního rámce EU mohlo přispět k lepšímu prosazování práva v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat. Dále komise navrhla další opatření směřující například k podpoře 

mezinárodní spolupráce, dostatečné informovanosti spotřebitelů nebo využití synergie se 

současnou zemědělskou politikou.12  

Dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů je v pracovním programu na rok 2020 plánováno hodnocení strategie 

EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015). Hodnocení se bude zabývat 

přispěním této strategie ke zjednodušení rámce EU pro dobré životní podmínky zvířat 

a zbývajícím prostorem pro zjednodušení s ohledem na vývoj potřeb v této oblasti.13 

Ochrana a obchod se zvířaty se tedy promítá i do sekundární legislativy EU, níže jsou jako 

příklad vybrány dvě směrnice a dvě nařízení vztahující se k této činnosti.  

5.1. Směrnice Rady o hlášení chorob zvířat ve Společenství 

V této směrnici (Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat 

ve Společenství) je stanoven seznam nakažlivých chorob zvířat (suchozemských zvířat 

a akvakultury), u kterých hrozí nebezpečí jejich šíření v důsledku obchodování mezi zeměmi 

EU. Také stanovuje, jakým způsobem je nutné provádět rychlé hlášení těchto chorob, 

umožňující sledování jejich dalšího vývoje.  

Při výskytu některé z chorob uvedené v příloze I. této směrnice  musí členský stát do 24 hodin 

oznámit komisi a ostatním státům EU primární ohnisko této nemoci a následně oznámit 

                                                 

12 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 171 - 172. 

13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: 

Pracovní program Komise na rok 2020. In: Brusel, ročník 2020, K037/12. Dostupné také z: 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/93964/78799, s. 7. 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/93964/78799
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případná další zjištěná sekundární ohniska každý týden, vždy v první pracovní den. Tato 

informace je Komisí předána jednotlivým členským útvarům v členských zemích. 

 Po úplném vymýcení choroby (tzv. eradikaci) musí členská země informovat komisi o zrušení 

omezení, které byly zavedeny v souvislosti s nákazou. Toto hlášení má za cíl rychlé uplatnění 

různých ochranných opatření, které stanovují právní předpisy EU. Tato směrnice bude od 

21. 4. 2021 nahrazena nařízením EU 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých 

aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“).14 

5.2. Směrnice o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich 

dovoz ze třetích zemí 

Důvodem pro přijetí Směrnice rady 2009/156/ES o veterinárních pravidlech pro přesun 

koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí bylo stanovit pravidla přesunu koňovitých mezi 

členskými státy. Chov a plemenitba koňovitých bývají zahrnuty v zemědělském sektoru a pro 

část obyvatelstva pracujícího v zemědělství znamenají zdroj příjmu. 

Koňovití dle této Směrnice musí splňovat veterinární podmínky, nesmí být v karanténě a musí 

být řádně evidovaní.  

Vnitrostátní orgány státu, do kterého probíhá transport, mohou udělit obecnou nebo omezenou 

výjimku pro přesun koňovitých, kteří jsou využíváni pro sportovní nebo rekreační účely na 

cestách nacházejících se v blízkosti vnitřních hranic případně se zúčastňují kulturních nebo 

podobných událostí nebo jsou určeni výhradně pro dočasnou pastvu či práci v blízkosti 

vnitřních hranic. Pokud členské státy tuto možnost využijí, sdělí rozsah udělených výjimek 

Komisi. Směrnice v přílohách uvádí vzory osvědčení nutných pro převoz.15 

5.3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nákazách zvířat a o změně 

a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat  

Toto nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 

o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat dále jen Nařízení), 

                                                 

14 EUR-LEX: Právní rámec EU pro zdraví zvířat [online]. [cit. 2019-06-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:3005_2 

15 Směrnice rady 2009/156/ES: o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí. In: . Dostupné 

také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:3005_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:3005_2
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bylo přijato za účelem provádět závazky ze strategie v oblasti zdraví zvířat a to prostřednictvím 

jednotného, zjednodušeného a flexibilního právního rámce pro zdraví zvířat. 

Cílem tohoto Nařízení je stanovit pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou 

přenášet na zvířata nebo na člověka.  

Nařízení se vztahuje na chovaná a volně žijící zvířata, zárodečné produkty, produkty 

živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty či dopravní 

prostředky. Předpis bere v potaz všechny cesty infekce a materiály, jimiž se můžou přenosné 

nákazy zvířat šířit. 

Toto Nařízení bude použitelné od 21. dubna 2021 a k témuž dni dojde ke zrušení celé řady 

směrnic. Např: Směrnice Rady 2009/156/ES o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých 

a jejich dovoz ze třetích zemí, Směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární 

předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených 

k lidské spotřebě, Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat 

ve Společenství a dalších.16  

5.4. Nařízení o úředních kontrolách 

Vzhledem k tématu práce je dalším podstatným pramenem sekundárního práva Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách 

a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového 

a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, 

zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(nařízení o úředních kontrolách).  

Adaptace vnitrostátního předpisu na nařízení o úředních kontrolách byla provedena Zákonem 

č. 368/2019 Sb., kterým se mění ZOVP. Změny reagují též na problémy aplikační praxe a snaží 

se napravit některé legislativně‑technické nedostatky. 17 

V praxi to bude znamenat např.: Přísnější úpravu prohlídky na jatkách před a po porážce 

v případě nemocných, vyčerpaných nebo zraněných jatečních zvířat. Úpravu povinností 

                                                 

16 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a 

zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat: („právní rámec pro zdraví zvířat“. In: Dostupné také z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=cs 

17 Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2019 [online]. [cit. 2020-08-22]. Dostupné z: https://www.svscr.cz/wp-

content/files/dokumenty-a-publikace/Vyrocni-zprava-SVS-2019.pdf, s. 6 – 8. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=cs
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Vyrocni-zprava-SVS-2019.pdf
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Vyrocni-zprava-SVS-2019.pdf
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chovatelů psů a zavedení evidence označených psů, toto opatření směřuje primárně proti tzv. 

množírnám). Dále pak povinnost vlastnit veterinární osvědčení při přemisťování a vnitrostátní 

přepravě šelem a primátů a právní úpravu veterinárních podmínek chovu hmyzu jako 

hospodářského zvířete. Změny nastanou i v úpravě domácí porážky jatečných zvířat. 18 

 

                                                 

18 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625: o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 

prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. In: 2017/625. Dostupné také z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=CS 
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6. Týrání zvířat 

Za prosté týrání lze dle některých autorů považovat usmrcení či trýznění zvířete, způsobené 

vědomě a záměrně osobou, kdy tak činí pouze z důvodu „absolutního práva člověka nad 

zvířetem.“ Lze sem zahrnout případy bezdůvodného mučení zvířete pro pobavení nebo 

opouštění zvířete před odjezdem na dovolenou např. vyhozením zvířete na dálnici.19 

Obecněji se pojmem týrání (cruelty) rozumí především zakázané způsoby zacházení se zvířaty.  

Tento pojem pochází z latinského crudelitas jenž ve středověku měl význam zlých úmyslů 

a zlých jednání cizinců či příslušníků cizích náboženství vůči vlastním. Kolem 16. století se 

pod tento pojem začalo zahrnovat i usmrcování zvířat pro zabavení publika např. kohoutí 

zápasy či dráždění medvědů, psů apod.  

Společně s rostoucím vědomím společnosti o povaze zvířat jako cítících bytostí začal být pojem 

týrání chápán i v jiném smyslu než úmyslně prováděné formy týrání. V současné době, není 

v jednotlivých právních řádech koncept týrání jednotný, nicméně obecně lze pod něj zahrnout: 

- Nepřiměřené a bezdůvodně kruté zacházení se zvířaty jako je bití a jiné úmyslné 

působení fyzické bolesti. 

- Vystavování zvířete nadměrnému nebo neodůvodněnému utrpení, stresu nebo 

nadměrné zátěži. Kromě fyzické bolesti zahrnuje i psychické utrpení a pokrývá 

i neúmyslná jednání.  

- Provádění zakázaných zákroků na zvířatech (kupírování uší, sekání ocasů). 

- Cvičení nebo používání zvířat k zápasům. 

- Přetěžování zvířat  - nucení k výkonům nebo činnostem, ke kterým nejsou způsobilá. 

- Zanedbání řádné péče o zvíře – zajištění vhodného prostředí k chovu, krmení veterinární 

péče apod.  

- Podávání zakázaných látek zvířeti (doping, zakázaná léčiva). 

- Hromadění zvířat (animal hoarding) – v ČR právní řád nezná, jde o chov zvířat 

v nadměrném množství.20 

                                                 

19 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013. ISBN 9788073876074, s. 61. 

20 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 85-86. 
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6.1. Problematika patologických znaků u některých plemen 

Dalším problémem, který v dnešní době vystupuje do popředí, je problematika chovu zvířat, 

u nichž jsou požadovány znaky, které mohou danému zvířeti způsobovat zdravotní problémy, 

někdy se hovoří o „přešlechtěnosti.“ Na základě módních trendů a požadavků zákazníků 

se chovatelé snaží vyšlechtit jedince s požadovaným tělesným znakem, který by se dal nazvat 

anomálií. Jedná se o šlechtění co nejmenších jedinců některých psích plemen (čivava), snaha 

dosáhnout co nejplacatějšího čumáku (buldočci, perské kočky). Na internetu se stal 

senzací arabský kůň, který měl hlavu připomínající svým tvarem hlavu mořského koníka. Tyto 

znaky způsobují u daných jedinců různé zdravotní potíže.21  

Kdysi velmi populární plemeno německého ovčáka doznalo významných změn. Vlnu nevole 

vzbudila chovatelka fenky ve Velké Británii, která sice vyhrála výstavu psů, nicméně z řad 

veřejnosti byla kritizována za příliš zkosenou záď feny, která jí znemožňovala normální 

pohyb. 22 U dnešního typu tohoto plemene je záď zkosená více než u původního typu.23 

Podobné je to i s dalšími velkými plemeny psů. Kromě bolesti, kterou to způsobuje některým 

jedincům, vznikají majitelům těchto zvířat i nezanedbatelné finanční náklady na veterinární 

péči.  

Ze soukromoprávního hlediska může být problematické uplatňování práv z vadného plnění, 

kdy se kupující těchto práv domáhá, ale prodávající jeho nárok zamítá s odůvodněním, že dané 

vady patří k plemennému standardu. 

                                                 

21 viz příloha č. 1 

22 Mail Online [online]. 2016 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3491160/Crufts-cruelty-

row-breaks-German-Shepherd-sloped-wins-best-breed.html 

23 viz příloha č. 2 
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7. Welfare 

Dle Světové organizace pro zdraví zvířat (World organization for Animal Healt, OIE)  welfare 

zvířat znamená, jak se zvíře vyrovnává s podmínkami, v nichž žije. Zvíře je v dobrém stavu 

welfare, jestliže je podle vědeckých ukazatelů zdravé, spokojené, dobře živené, v bezpečí, může 

se chovat přirozeným způsobem a jestliže netrpí nepříjemnými stavy jako je bolest, strach 

a utrpení. Dobrá úroveň welfare zvířat vyžaduje prevenci nemocí a veterinární péči, přiměřený 

přístřešek, výživu, humánní zacházení a humánní porážku. Welfare zvířat lze také popsat pojmy 

jako péče o zvíře, chov zvířat a humánní zacházení.24  

Jiná definice zní: „Welfare zvířat představuje stav, kdy se organismus zvířete snaží vyrovnat 

s prostředím, ve kterém žije.  Jedná se tedy o naplnění všech materiálních a nemateriálních 

podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře v souladu s jeho životním 

prostředím. Nejedná se přitom jen o splnění základních podmínek života a zdraví zvířat, nutná 

je i ochrana před fyzickým i psychickým strádáním a  týráním. Zvíře má nárok na to, aby mu 

chovatel vytvářel předpoklady pro zabezpečení vyššího stupně uspokojení jeho životních 

potřeb.  

Welfare zvířat požaduje pro chovaná zvířata dosažení určité spokojenosti, pohody a komfortu. 

Tento požadavek je odůvodněný nejen eticky, ale vyplývá i z ekonomiky. Jen zvíře, které má 

na dostatečné úrovni zajištěny své materiální (fyziologické) i nemateriální (mentální, 

psychické) potřeby může poskytovat maximální užitkovost odpovídající jeho genetickému 

potenciálu a může optimálně zhodnocovat krmnou dávku, uchovat si zdraví, produkční 

schopnost i přirozené projevy.“25 

Pojem welfare se dá tedy přeložit jako pohoda, blaho či prosperita. 

Termín „pohoda zvířat“ byl poprvé kriticky posouzen v roce 1965 tzv. Brambellovou komisí, 

jež stanovila pět svobod, které jsou nutné pro pohodu zvířat a to: 

- možnost lehnout si, 

- možnost natáhnutí končetin, 

- možnost otočit se, 

                                                 

24 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 86. 

25 DOLEŽAL, Oldřich, Miloslav BÍLEK a Jan DOLEJŠ. Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu. Praha: Výzkumný 

ústav živočišné výroby, 2004. Metodická příručka pro poradce. ISBN 80-86454-51-7, s. 8-9. 
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- možnost vstát, 

- možnost očistit se. 

V roce 1993 přijala rada pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council – 

FAWC) přepracovaná pravidla welfare, které zahrnuje následujících pět svobod. 

- Odstranění hladu, žízně a podvýživy: neomezený přístup ke krmivu a čerstvé vodě 

v množství dostačujícím pro zachování dobrého zdravotního stavu a fyzické i psychické 

energie. 

- Odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody: zajištění odpovídajícího prostředí 

včetně zabezpečení před nepřízní počasí a pohodlného místa k odpočinku. 

- Odstranění příčin vzniku bolesti, zranění, nemoci: v první řadě prevence onemocnění, 

popř. rychlá diagnostika a terapie. 

- Možnost projevů normálního chování: zajištění dostatečného prostoru, vhodného 

vybavení a možnosti kontaktů s jedinci téhož druhu. 

- Odstranění strachu a deprese (úzkosti): vyloučení takových podmínek, které by 

způsobovaly mentální strádání.26 

                                                 

26 STEJSKAL, Vojtěch a Martin LESKOVJAN, ed. Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?: aktuální právní a věcné otázky nakládání 

se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2010. ISBN 9788087146330, s. 11-12. 
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8. Veterinární péče v chovu zvířat 

Veterinární péče je zaměřena na dozor nad zdravím zvířat, zejména za účelem předcházení 

a šíření nákaz v rámci našeho území, tak i k předcházení zavlečení nákaz ze zahraničí. Jedná se 

o nákazy jako je vzteklina, infekční anemie koní, ptačí chřipka nebo BSE.  

Naopak hlavním cílem regulace živočišné výroby je ochrana lidského zdraví z hlediska 

možného přenosu některých nemocí na člověka společně s nezávadností produktů živočišné 

výroby pro lidskou spotřebu.  

Za hlavní cíle regulace živočišné výroby a veterinární péče se tak dají považovat ochrana zdraví 

zvířat, zajištění welfare zvířat a jejich ochrana před týráním, zdravotní nezávadnost živočišných 

produktů, ochrana genetického fondu a zajištění reprodukce zvířat.27 

8.1. Veterinární asanace 

Jedná se o bezpečnou likvidaci konfiskátů živočišného původu (kadávery zvířat, odpady 

z výroby masa). Zahrnuje shromažďování, přepravu a bezpečnou likvidaci těchto odpadů. Pro 

nutnost zajištění hygienicky nezávadného prostředí může být nutná ještě dezinfekce, deratizace, 

dezinsekce případně i dezodorizace prostředí. 

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon) dále jen ZOVP dle § 39 

pod veterinární asanaci řadí též odchyt živých toulavých a opuštěných zvířat, jejich umísťování 

do karantény a izolace. 

K provádění asanační činnosti je nutné povolení Státní veterinární správy. Odchyt toulavých 

a opuštěných zvířat v zájmovém chovu a sběr jejich kadáverů mohou provádět osoby, které 

mají osvědčení o způsobilosti k této činnosti, které je podmíněno složením předepsané zkoušky.  

Odchycená zvířata se vrací majiteli, pokud je znám. Ten je následně povinen uhradit náklady 

na odchyt a umístění zvířete v útulku. Na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy může 

                                                 

27 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805845, s. 41-42. 
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být zvíře z nákazových důvodů utraceno. Náklady na utracení zvířete v takovém případě hradí 

stát.28 

Pravidla asanačních činností konkrétně stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1069/2009 ze dne 29. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.   

Rozlišují se: 

Povinnosti chovatelů a osob, které zacházejí s živočišnými produkty: ohlásit výskyt konfiskátů 

osobě, která provádí jejich shromažďování a svoz, zajistit bezpečné ukládání konfiskátů, 

případně dezinfekci. 

Povinnosti osob, jimž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti: dbát aby při této 

činnosti nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a zvířat, k týrání zvířat nebo poškození životního 

prostředí. Dále je nutné mít veterinární správou schválený provozní řád, dodržování 

veterinárních a hygienických požadavků atd. 

8.2. Zdolávání nákaz zvířat 

Tato problematika je upravena v § 10 až 17b) ZOVP. Jsou zde stanoveny úkoly orgánů Státní 

veterinární správy (SVS) a povinnosti chovatelů.29  

8.2.1. Úkoly orgánů SVS při zdolávání nákaz 

Mezi úkoly SVS vymezené v § 10  odst. 1) ZOVP, patří zejména získávání, shromažďování 

a vyhodnocování poznatků o podezření na výskyt či šíření nákaz a nemocí, kterými se od zvířat 

mohou nakazit i lidé, jakož i poznatky o výskytu jejich původců.  

Dále přijímá odpovídající opatření ke zdolání těchto nákaz, nemocí a jiných onemocnění zvířat 

a k zabránění jejich šíření. Vykonává dohled nad dodržováním zákazu očkování proti některým 

nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka a nad dodržováním opatření, jimž jsou 

očkovaná zvířata podrobována.30 

                                                 
28 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805845, s. 54-55. 

29 tamtéž s. 48. 

30 V minulosti se jednalo např. o očkování proti slintavce a kulhavce. Vyhláška č. 389/2004 Sb. o  opatřeních pro tlumení 

slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení upravila podmínky nouzového očkování proti této nemoci. 



30 

 

SVS také sleduje a vyhodnocuje výskyt vektorů v případě nákaz, u kterých se přenos 

uskutečňuje výhradně tímto způsobem. Vektorem se v této souvislosti rozumí každé zvíře, 

obratlovec i bezobratlý, které může přenášet a šířit původce příslušné nákazy ať mechanicky 

nebo biologicky. 

Dle § 10  odst. 2) je seznam nákaz, jejichž výskyt musí být hlášen Evropské komisi a členským 

státům, uveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Výskyt nebezpečných nákaz, které 

jsou uvedeny v příloze dvě ZOVP, musí být hlášen SVS. 

8.2.2. Povinnosti chovatelů při zdolávání nákaz 

Dle § 11 ZOVP při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat má chovatel a jím zaměstnávané 

osoby jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty, živočišnými produkty či jejich 

vzorky a které vzhledem ke zkušenostem a kvalifikaci mohou nabýt podezření výskytu 

nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, jsou povinni toto podezření 

sdělit KVS. Ohlašovací povinnost těchto osob zanikne, pokud podezření z výskytu nebezpečné 

nákazy nebo nemoci nahlásily úřednímu veterinárnímu lékaři anebo soukromému 

veterinárnímu lékaři. 

Tyto povinnosti se vztahují také na uživatele honitby, vlastníka nebo nájemce rybníka či 

zvláštního rybochovného zařízení, jakož i pro další osoby podílející se na chovu a lovu zvěře 

nebo ryb. 

V § 12 jsou pak popsány povinnosti chovatele, na jehož zvířatech se projevují příznaky 

nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy. Do příchodu úředního veterinárního 

lékaře musí zajistit setrvání zvířat podezřelých a vnímavých k příslušné nákaze tak, aby zůstala 

na svém stanovišti. Je nutné zajistit také produkty z těchto zvířat, aby nebyly dále zpracovány 

a uvedeny na trh. 

Důležitá je také dezinfekce stanovišť těchto zvířat, zamezení používání předmětů, které mohou 

zapříčinit přenos nákazy v jiných místech. Ošetřovatelé těchto zvířat by neměli přicházet 

do styku s jinými zvířaty a stejně tak nesmí bez vážného důvodu vstupovat ke zvířatům jiné 

osoby. 
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9. Chov zvířat a s ním související činnosti 

Definovat chov zvířat můžeme jako držení živých zvířat mimo jejich přirozené prostředí 

a z toho vyplývající jejich závislost na lidské péči. ZOPT dle § 3 písm. k) za chovatele považuje 

každou PO či FO, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně je přemísťuje 

nebo s nimi obchoduje, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro 

zvířata nebo zoologické zahrady, provádí na nich pokusy nebo pořádá jejich veřejná 

vystoupení. 

9.1. Živočišná výroba 

Dle § 2e odst. 3 písm. b) Zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále jen ZoZ), se jedná 

o součást zemědělské výroby, která zahrnuje chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů 

za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat 

k tahu a chov sportovních a dostihových koní. Dále sem patří produkce chovných a plemenných 

zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů (např. embryí). 

31 

Jedná se tedy o chov zvířat pro lidské potřeby, zejména pro produkci potravin a materiálů (kůže, 

peří), produkci surovin potřebných pro průmysl, produkci hnojiv, ale i využití jako tažná síla 

apod.  Hlavními pododvětvími živočišné výroby je chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže, koz a ryb. 

Aby zvířata nestrádala, je důležitá právní úprava zajišťující určité minimální standardy 

podmínek chovu a regulace nakládání se zvířaty, tak aby bylo zamezeno jejich týrání.  

9.1.1. Obchod s živočišnými produkty 

Právní regulace mezinárodního obchodu se do značné míry podílí na úrovni welfare zejména 

v chovech hospodářských zvířat. 

 V rámci mezinárodní organizace GATT a její nástupnické organizace WTO, která sdružuje 

150 států a pokrývá tak až 97% světového obchodu, jsou zvířata podřazována pod komodity 

(zboží, produkty).  Je tomu tak proto, že v době kdy byla sepsána zakládací úmluva této 

organizace, nebyl zpochybňován status zvířat jako věcí v právním smyslu. 
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Tato dohoda obsahuje ustanovení, která zakazují státům poskytovat výhody svým produktům, 

případně znevýhodňovat produkty z jiných členských států pokud se jedná o „obdobné 

výrobky“ a přikazuje jim uplatňovat vůči všem režim rovného zacházení. Za obdobné výrobky 

jsou pak považovány např. vejce z volného chovu v rámci ekologického zemědělství a vejce 

z klecového chovu, jejichž produkce je pochopitelně levnější. 

V rámci welfare mohou členské státy tedy zpřísňovat úroveň welfare (zákaz klecových chovů), 

nicméně nemohou zakázat dovoz výrobků ze zemí, kde úroveň welfare nedosahuje úrovně 

požadované daným státem. Tyto produkty také nesmějí být na trhu žádným způsobem 

znevýhodňovány. 

Jako možné řešení tohoto problému se uvažuje o vyvázání welfare s režimu WTO, zohlednění 

různých režimů welfare v rozlišování produktů nebo změna interpretace pojmu „obdobný 

produkt.“ 

Dalším problémem dopadající na výrobu živočišných produktů může být i nevyváženost 

ekonomických subjektů na trhu ve prospěch obchodních řetězců na úkor chovatelů. Obchodní 

řetězce pochopitelně tlačí na snižování cen, což může mít nepříznivý vliv na úroveň welfare. 

Bohužel vliv spotřebitelů, kteří preferují výrobky s chovů s vyšší úrovní welfare není zatím 

dostatečně silný na to, aby mohl zásadním způsobem změnit zacházení se zvířaty.32 

9.1.2. Zákaz obchodu s kočičími a psími kožešinami 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1523/2007 tento zákaz odůvodňuje tím,  kočky 

a psy jsou občany EU považována za zvířata chovaná v zájmovém chovu a distribucí výrobků 

z jejich kůže jsou poškozovány zájmy evropských spotřebitelů.  

Nařízení by se mělo vztahovat na kůže z druhů domácích koček a psů. Kvůli nemožnosti rozlišit 

kůži kočky domácí a divoké, vztahuje se toto nařízení i na poddruhy kočky divoké. 

9.1.3. Zákaz obchodu s výrobky z tuleňů 

Tento zákaz stanovený nařízením Nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty 

z tuleňů, byl učiněn na základě tlaku veřejnosti kvůli velmi krutému zabíjení tuleňů, kteří byli 
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často ubíjeni tyčemi. Zákaz obchodování s výrobky pocházející z komerčního lovu tuleňů 

vzbudil velkou nevoli zejména u Norska a Kanady.33  

Výjimka z tohoto zákazu se vztahuje na produkty z tuleňů získaných lovci inuitských nebo 

jiných původních společenství a splňujících tři podmínky: pro toto společenství je pořádání 

lovu tradicí; je prováděn za účelem zajištění živobytí společenství; je pořádán způsobem, který 

řádně zohledňuje dobré životní podmínky zvířat a bere v úvahu způsob lovu prováděného 

společenstvím.   

9.1.4. Zákaz chovu kožešinových zvířat 

Koncem roku 2017 nabyla účinnosti novela ZOPT, kdy dle § 5 odst. 7 se zakazuje chov 

a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin. Ve většině případů se 

jedná o farmy s chovem  norka, lišky obecné, lišky polární a fretky34. Novela se tak netýká 

farem s chovem králíků a nutrií neboť tato zvířata jsou chována zároveň pro maso. 

Kožešinové farmy museli ukončit svou činnost do 31. ledna 2019, přičemž mohou požádat stát 

o finanční kompenzace, viz § 29c odst. 1 a 2 ZOPT. 

9.2. Asistenční psi 

Právní předpis, který by kompletně upravoval použití asistenčních zvířat, v našem právním řádu 

bohužel chybí. Asistenční a vodící psy zmiňuje § 30 odst. 3) zákon č. 372/2011 Sb. 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) jako 

psi se speciálním výcvikem. Zákon také přiznává právo pacientovi se smyslovým nebo 

tělesným postižením mít psa u sebe ve zdravotnickém zařízení a to způsobem stanoveným 

vnitřním řádem tak, aby nedošlo k porušování práv ostatních pacientů. 

Ustanovení bodu II. 3 přílohy zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 

cestujících stanoví, že musí být umožněna přeprava vodicího psa doprovázejícího nevidomou 

osobu. Dále dle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní 

                                                 

33 Svoboda zvířat: EU zpřísnila zákaz obchodování s tuleními kožešinami [online]. 18.09.2015 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: 
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01-25]. Dostupné z: http://www.protisrsti.cz/situace-v-cr.htm 
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a silniční osobní dopravu neumožňuje vodícího psa s nevidomou osobou z přepravy vyloučit 

ani jejich přepravu odmítnout.35  

V zahraničí se mimo asistenčních psů používají například poníci nebo malé druhy opic. Další 

kategorií jsou terapeutická zvířata používána jako emocionální podpora. Takové zvíře 

nevyžaduje speciální výcvik, proto se používají různé druhy zvířat.   

9.3. Obchod s živými zvířaty 

V České republice je chov zvířat oblíbenou činností, tato skutečnost samozřejmě zvyšuje 

poptávku zejména po moderních plemenech hlavně koček a psů. Takto vysoká poptávka 

bohužel sebou nese i negativní důsledky v podobě množíren, kde je vyprodukováno co nejvíce 

zvířat za co nejnižší náklady. Taková zvířata často nejsou v dobré zdravotní kondici a také 

u nich neproběhla správná výchova např. k hygienickým návykům, což u zvířete, které má být 

chováno v domácnosti, představuje velký problém. 

Kromě orgánů veřejné moci, mohou k potírání produkce nemocných a nekvalitních zvířat 

přispět sami kupující, pokud budou důsledně vymáhat práva, která jim náleží dle občanského 

zákoníku.  Je třeba si uvědomit, že zvíře je také zboží a kupující (v mnohých případech 

spotřebitel) může uplatnit práva z vadného plnění.  

Při uplatnění těchto práv je nutné určit, v jaké pozici se nachází kupující. Pokud si kupuje zvíře 

od podnikatele (chovatele, který na kupní smlouvě povětšinou uvádí IČO) a kupující není 

v postavení podnikatele, není pochyb, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu.  

V praxi si některé chovatelské stanice zrušily svá živnostenská oprávnění a uvádějí informaci, 

že zvířata neprodávají, pouze je darují po uhrazení nákladů na jejich odchov, protože zisk pro 

ně není primárním účelem. Tímto se chovatelské stanice snaží vyhnout povinnostem, které by 

měly jako podnikatelé, ať se jedná o dodržování zákonů týkajících se podnikání nebo povinnost 

strpět kontroly ze strany orgánů státního dozoru prováděných vůči podnikatelům.  

Zde je třeba si připomenout, že veřejnoprávní definice pojmu podnikatel je uvedena v zákoně 

č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS), kdy se dle § 2) odst. 1 písm. b) 

se prodávajícím rozumí podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. 

Z této definice není pro právního laika jasné, že by se pod pojmem podnikatel rozuměla i osoba, 

                                                 

35 Vodicí a asistenční psi: veřejný ochránce práv [online]. březen 2019 [cit. 2020-02-21]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Vodici-a-asistencni-psi.pdf 



35 

 

která prodává živá zvířata. Pro upřesnění je možné použít definici obsaženou v § 420 OZ, podle 

které je za podnikatele považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně 

za účelem dosažení zisku.  

Ještě důležitější je pak ustanovení § 420 odst. 2 OZ, který pro účely ochrany spotřebitele navíc 

podnikatelem rozumí i toho, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Stejně tak osobu, která jedná 

jménem nebo na účet podnikatele. 

Odstavec dvě má za cíl dosáhnout konformity s evropským právem, kdy je ve směrnicích 

kladen důraz na profesionalitu, aniž je zmíněn ziskový motiv činnosti.36 Druhý odstavec pak 

toto formuluje jako „obdobnou činnost“ či „samostatný výkon svého povolání,“ nicméně ze 

samotné dikce tohoto ustanovení nemusí být smysl druhého odstavce uživateli zákona zřejmý.37 

Dle § 2 odst. 1 písm. f) ZOS se pak výrobkem rozumí věc, která je určena k nabídce spotřebiteli, 

včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících.  

Věc je dle OZ chápána jako vše co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí, tedy jako objekt 

právních poměrů, ke kterému mohou vznikat majetková práva. Může se jednat o hmotné 

i nehmotné předměty. OZ sice vymezuje samostatnou kategorii (živého) zvířete, které již dle 

jeho koncepce nemá být považováno za věc, na druhou stranu se na něj ustanovení o věcech 

použijí obdobně v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.38 

Na základě výše uvedeného, je nutno osobu, která prodává zvířata primárně za účelem zisku 

považovat za podnikatele a na prodávaná živá zvířata vztáhnout ustanovení ZOS (ale i OZ) 

obdobě jako na prodávané výrobky nebo služby. Tato konstrukce je celkem jasná právníkům, 

bohužel u neprávnické veřejnosti v praxi může činit potíže. Spotřebitelé často nejsou schopni 

uplatňovat práva z vadného plnění u prodávajícího a prodávající často nerespektují ustanovení 

ZOS a někdy odmítají přiznat práva z vadného plnění právě s odkazem na to, že živé zvíře není 

                                                 

36 viz směrnice č. 93/13/EHS a č. 2011/83/EU 

37 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

9788074783708.(ASPI) 

38 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 9788074789847.(ASPI) 
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dle OZ považováno za věc. Nicméně dereifikace zvířete má dopad i do této oblasti, podrobněji 

v kapitole 15. 7. věnující se mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů při ČOI. 
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10. Evidence hospodářských zvířat  

10.1. Hospodářská zvířata 

Stěžejním právním předpisem ohledně evidence hospodářských zvířat je zákon č. 154/2000Sb., 

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 

zákonů (plemenářský zákon) dále jen PZ. Právní úprava tohoto zákona zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie. Dle § 1 upravuje šlechtění a plemenitbu skotu, buvolů, koní, oslů, 

prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel ("vyjmenovaná hospodářská zvířata"). 

Ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat; označování turů, koní, oslů a jejich 

kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců a zvěře ve farmovém chovu (dále jen "označovaná zvířata"). 

Dále upravuje evidenci označovaných zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů 

pocházejících z akvakultury ("evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob 

stanovených tímto zákonem. 

Tento zákon se však nevztahuje na zvířata v zoologických zahradách a jeho část se nevztahuje 

na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji. 

Zákon tedy stanovuje podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných 

hospodářských zvířat, pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, 

označování a evidenci zvířat chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost 

podporovaná ze státních prostředků, byla nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat 

a zachování jejich genetické rozmanitosti. 

Tuto evidenci je třeba vést bez ohledu na to, zda chov slouží k výdělečným účelům či nikoliv. 

Chovatel, na kterého se tato povinnost vztahuje, se musí nejprve zaregistrovat u pověřené 

osoby, kterou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (dále jen ČMSCH, a.s.). Povinnost 

registrace je stanovena pro následující druhy a počty zvířat: skot (od 1ks); tuři mimo skot (od 1 

ks); ovce, kozy (od 1ks); koně, osli a jejich kříženci (od 1ks); běžci (od 1ks); prasata (od 2 ks); 

farmová zvěř (od 1ks); včely a drůbež (hejno více jak 100 ks dospělé drůbeže produkující 

násadová vejce, hejno nosnic produkující vejce uváděná na trh, chovatel hejna drůbeže většího 

než 500 ks, provozovatel líhně s kapacitou větší než 100 ks násadových vajec.) Pro prasata, 
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která jsou chovaná jako domácí mazlíčci, pak postačí zjednodušená evidence dle §29 odst. 11) 

vyhlášky č.136/2004 Sb.39  

10.2. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

Tato společnost je pověřenou osobou ve smyslu § 23 PZ k vedení ústřední evidence 

hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu. Toto pověření uděluje Ministerstvo 

zemědělství České republiky. 

Tato společnost byla původně založena za účelem privatizace Státního plemenářského podniku 

(SPP). Privatizace SPP měla za cíl udržet pro chovatelskou veřejnost, resp. její zájmové 

organizace (Svazy) tzv. "objektivní činnosti" jako je vedení plemenářské evidence, zpracování 

výsledků kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, činnost laboratoří pro rozbor mléka nebo 

imunogenetiky (potvrzování původu). 

Činnost zahájila ČMSCH, s.r.o., jako nástupnická organizace SPP od 1. 11. 1996. Zakladatelské 

svazy ČMSCH byly Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského 

skotu ČR a Unie chovatelů.  

 V roce 1999 došlo k její transformaci na akciovou společnost.  Postupně do společnosti 

přistoupily další chovatelské organizace a následně i MZe ČR prostřednictvím Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického fondu a. s. (PGRLF). Cílem tohoto rozšíření bylo vytvořit 

optimální podmínky pro vedení ústřední evidence hospodářských zvířat.40 

10.3. Označování hospodářských zvířat 

U hospodářských zvířat je povinnost jejich označování, přičemž skot musí být označen dvěma 

plastovými ušními známkami 

Ovce a kozy taktéž ušními známkami a ty, která jsou určená pro obchodování v rámci EU, musí 

být v souladu s Nařízením (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí 

a koz označena elektronickým identifikátorem v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo 

značkou na spěnce. Označení může provést veterinární lékař, případně si označení může 

                                                 

39 Českomoravská společnost chovatelů: Evidence a označování zvířat [online]. [cit. 2020-02-16]. Dostupné z: 

https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/evidence-a-oznacovani-zvirat/ 

40 Českomoravská společnost chovatelů: historie [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://old.cmsch.cz/cs/historie-

cmsch-a-s/ 
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chovatel za pomocí označovacích kleští udělat sám. Prasata se pak označují ušní známkou nebo 

tetováním.41  

Označování koní, oslů a jejich kříženců se dle § 22 a § 23 PZ na základě prováděcí vyhlášky 

č. 136/2004 Sb. a Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 se vždy označují grafickým a slovním 

popisem v průkazu koně. (viz příloha č. 3) 

U koní evidovaných v ČR, koní bez plemenné příslušnosti, oslů a jejich kříženců s koňmi, koní 

narozených v ČR, jejichž PK se vede ve třetích zemích a koně dovezení ze třetích zemí bez 

průkazu koně je nutné provést jejich označení  zároveň mikročipem.  

Některé plemenné knihy dle řádu plemenné knihy  vyžadují označení mikročipem a zároveň 

výžehem. Třetí skupinou jsou plemena, která mají od MZe udělenu výjimku a mohou být vedle 

grafického a slovního popisu označeny pouze výžehem (starokladrubský kůň, lipický kůň atd.). 

Toto označování může provádět uznané chovatelské sdružení (organizace, která vede 

plemennou knihu) nebo Ústřední evidence koní prostřednictvím odborně způsobilých osob.  

10.4. Evidence zemědělských podnikatelů 

Za obecný předpis pro evidenci podnikatelů lze považovat zákon o zemědělství. Tento zákon 

stanovuje základní rámec finanční podpory pro zemědělce a určuje základní podmínky 

podnikání v zemědělství a evidenci zemědělských podnikatelů. Obsahuje také definici 

zemědělského podnikatele. 42 

Evidenci podnikatelů vedou dle § 2 e) a následujících ZoZ obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy chce 

provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský 

podnikatel na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. 

Ve veřejné části Evidence zemědělského podnikatele se u fyzické osoby zapisuje osobní jméno 

a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též 

                                                 

41 Českomoravská společnost chovatelů: Evidence a označování zvířat [online]. [cit. 2020-02-16]. Dostupné z: 

https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/evidence-a-oznacovani-zvirat/ 

42 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-584-5, s. 44-45. 
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bydliště mimo ČR, IČO, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a u právnické 

osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do evidence 

zemědělského podnikatele. 

Tyto údaje Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup prostřednictvím aplikace EZP.43 

                                                 
43 O aplikaci Evidence zemědělských podnikatelů. EAGRI: portál farmáře [online]. [cit. 2018-08-24]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100047863.html 
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11. Evidence zvířat v zájmových chovech 

11.1. Oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku 

Dle § 4 odst. 3 ZOVP je chovatel tří a více psích fen starších dvanácti měsíců povinen zaslat 

oznámení o počtu chovaných fen a místě jejich chovu KVS nejpozději do sedmi dnů ode dne, 

kdy byl tento počet dosažen.  

Tuto oznamovací povinnost nemá osoba, která chová zvířata na základě živnostenského 

oprávnění, protože jí oznamovací povinnost vyplývá ze ZOPT a na osobu, u které držení psa 

upravuje jiný právní předpis, jako jsou chovatelé služebních psů, vodicích psů, asistenčních 

psů, loveckých psů atd.  

Tato povinnost má být nástrojem proti tzv. množírnám, kde často dochází k chovu 

v nevyhovujících podmínkách a má napomoci úředním veterinárním lékařům získat přehled 

o možném výskytu těchto míst za účelem jejich případného prověřování.44 

11.1.1. Problém tzv. množíren a chovu bez PP 

Termín „množírna“ je pojem, který často zaznívá z médií, nicméně není upraven českým 

právním řádem. Jedná se o blíže nedefinovaný způsob chovu nebo držení zvířat, zejména pro 

komerční účely, který mohou doprovázet některé závadné jevy jako je nedostatečná péče 

o zvířata a daňové úniky při jejich prodeji.45 

V množírnách je často chováno velké množství zájmových zvířat na malém a nevhodném 

prostoru jako jsou sklepy, garáže nebo chlévy. Za týrání ve smyslu § 4 ZOPT označil krajský 

soud chov velkého počtu psů na malém prostoru, protože je nutné mít na paměti i psychickou 

pohodu zvířat, možnost jejich pohybu a též možnost alespoň určité formy soukromí pro každého 

z nich.46 

V posledních letech se zvedá zájem veřejnosti o tuto problematiku. Existence množíren v naší 

republice je do značné míry způsobena velkou oblibou chovu domácích zvířat a jejich relativně 

                                                 

44 SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985, 

s. 28. 

45 RENNEROVÁ, Zuzana. Množírny psů de lege lata. Právní Prostor [online]. 25.9.2015 [cit. 2018-02-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mnozirny-psu-de-lege-lata 

46 Krajský soud v Ostravě, 22 A 69/2013-30, [NSS 3760/2015] 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mnozirny-psu-de-lege-lata
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dobrou cenovou dostupností. Množírny se specializují na chov módních plemen, především 

koček a psů. Velice žádaná jsou malá plemena psů jako čivava, yorkshirský teriér nebo bišonek 

u koček jsou naopak žádaná velká plemena např. mainská mývalí kočka a ragdol. 

Cílem množíren bývá dosáhnout co nejvyššího výdělku při minimálních nákladech. Množitelé 

připouští samice při každém hárání nebo mrouskání a ty rodí, dokud jim to jejich fyzický stav 

umožní. V množírnách dochází ke křížení jedinců bez ohledu na jejich zdraví, původ 

a povahové či exteriérové vlastnosti. Výjimkou není ani příbuzenská plemenitba či chov na 

nemocných zvířatech, v důsledku čehož bývají mláďata nemocná nebo s vrozenými vadami. 47 

Množírnám specializujícím se na kočky nahrává i podoba průkazu původu. Průkaz obsahuje 

jméno chovatelské stanice, název plemene, barvu a registrační kód. Neobsahuje popis znaků 

ani fotografii zvířete. (viz Příloha č. 4) Protože čipování ani tetování u koček není povinné, 

nelze jednoznačně identifikovat, zda patří průkaz dané kočce.  

Proto často můžeme nalézt inzeráty, kdy pokud chcete kočku s průkazem původu, je cena vyšší 

než pokud chcete stejného jedince bez průkazu původu. Množitelé to často zdůvodňují tím, že 

průkaz může dostat jen určitý počet jedinců v daném vrhu. Tato informace ale není pravdivá. 

Pokud někdo skutečně zaplatí cenu vyšší, může obdržet průkaz jiného jedince nebo padělek 

průkazu.  

Další problematický aspekt chovu zvířat jsou chovatelé, chovající zvířata bez průkazu původu. 

Tímto jednáním poškozují zejména ekonomické zájmy chovatelů zvířat s PP, neboť tím snižují 

tržní hodnotu zvířat. Navíc kupující zde nemá záruku, zda jde o skutečně jím vybrané plemeno 

nebo pouze jeho křížence. Často se chovem zvířat bez PP zabývají i výše zmíněné množírny. 

Pro ilustraci rozdílů cen mezi jedinci s průkazem původu a bez něho, lze využít výše zmíněné 

nyní velice oblíbené plemeno mainské mývalí kočky. Cena této kočky bez průkazu původu se 

pohybuje kolem 5000 Kč, přičemž se často může jednat i o křížence s kočkou domácí. Cena 

jedince tohoto plemene, určeného pro další chov, se pohybuje mezi 20 – 50 tis. Kč. Protože 

činnost množitelů zasahuje i do ekonomických zájmů registrovaných chovatelů, ti se snaží 

zabránit tomu, aby se jim do rukou dostávali reprodukčně schopní jedinci. Proto většina koťat 

                                                 

47 RENNEROVÁ, Zuzana. Množírny psů de lege lata. Právní Prostor [online]. 25.9.2015 [cit. 2018-02-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mnozirny-psu-de-lege-lata 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mnozirny-psu-de-lege-lata
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je prodávána pouze jako mazlíček, kdy je v kupní smlouvě stanovena podmínka kastrace, jejíž 

provedení musí majitel do určitého data doložit, jinak mu hrozí vysoká smluvní pokuta. 

Nicméně zde pak záleží na chovateli, je-li ochoten tuto smluvní pokutu v případě nedodržení 

povinnosti kupujícím vymáhat soudní cestou. 

Další možností je provádění kastrace mláďat ještě před prodejem. Dříve byla kastrace 

prováděna jen u dospělých jedinců, nicméně se ukazuje, že dřívější kastrace nezpůsobuje velké 

problémy a výhodou pro kupujícího je to, že již nemusí nést riziko komplikací při operaci. Cena 

takto prodávané mainské mývalí kočky se pohybuje okolo 10 tis. Kč.48  

Z výše uvedených důvodů, někteří chovatelé volají po právním postihu reprodukce zvířat bez 

PP. Nicméně je třeba si uvědomit, že PP není žádný zákonem stanovený doklad, ale jen průkaz 

vydávaný příslušným chovatelským spolkem. Tyto spolky mají povahu zájmového spolku 

a nemají exkluzivitu k chovu daného plemene (i když ta může částečně vyplývat z uznání 

spolku mezinárodními chovatelskými organizacemi). Zákaz takového jednání by navíc mohl 

omezit i vznik nových plemen. 

11.2. Povinnost označování čipem 

Dle § 4 odst. 1) ZOVP je chovatel povinen zajistit platné očkování proti vzteklině u psů, lišek 

a jezevců držených v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců. V § 4 odst. 4) ZOVP je pak platnost 

tohoto očkování u psů podmíněna skutečností, že zvíře splňuje podmínky na označení zvířat 

v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních 

podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Takto označen nemusí být pes, 

který byl před 3. červencem 2011označen čitelným tetováním. Je povinností chovatele zajistit, 

aby identifikační číslo psa (alfanumerický kód, který je možno zobrazit transpondérem49) bylo 

zaznamenáno v dokladu o očkování psa.  

Pokud tedy nebude pes řádně označen, může být chovateli uložena pokuta za porušení 

povinnosti mít platné očkování psa, ve výši až 20 000 Kč dle § 71 odst. 2) písm. a) ZOVP.  

                                                 
48 viz příloha č. 5 

49 Transpondér v češtině označujeme jako mikročip. Pokud se tento mikročip dostane do dosahu čtečky, zachytí její signál, 

přijme její energii a modulovanou do tvaru identifikačního kódu mikročipu ji odrazí. Vyslaný kód se pak zobrazí na displeji 

čtečky zároveň s datem a časem čtení. Čtečka - přečtení kódu mikročipu [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: 

http://www.identifikace.cz/oznacovani-ctecky.aspx 
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Kritiku veřejnosti vzbudila zejména skutečnost, že ač zákon ukládá povinnost  čipování, 

nestanovuje povinnost zavést číslo čipu do příslušného registru. Neexistuje také žádný jednotný 

registr, ale pouze několik registrů, které zřizují soukromé subjekty.  
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12. Povinnosti a registrace provozovatelů útulků pro zvířata 

Pojem útulek je definován v § 3 odst. 1 písm. kk) ZOVP jako zařízení poskytující dočasnou 

péči toulavým a opuštěným zvířatům, přičemž pojem toulavé zvíře, opuštěné zvíře a zařízení je 

definováno v § 3 ZOPT. Zařízením je třeba rozumět stavbu či jiné prostory včetně pohyblivých 

zařízení, v nichž je provozována činnost se zvířaty. 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu v čl. 1 odst. 4 definuje útulek pro zvířata 

jako zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata ze zájmových chovů držena ve 

významném množství. Národními předpisy pak musí být upraveno přijímání toulavých zvířat. 

Pokud se někdo rozhodne provozovat útulek, musí dle § 42 odst. 6) minimálně 14 dnů před 

zahájením činnosti požádat KVS o jeho registraci. V žádosti musí být mimo jiné uveden druh 

útulku, kapacita a zaměření na hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu.  

Registrované subjekty jsou zařazeny do systémů kontrol prováděných SVS. Registrace se týká 

i spolků poskytujících dočasnou péči zvířatům (tzv. „dočasky a azyly“), provádí odchyt zvířat 

nebo provozuje záchytné kotce, kde dochází k pravidelnému odchytu více zvířat a následné 

krátkodobé péči. 

Povinnosti, které mají útulky, se naopak nevztahují na jednotlivé fyzické osoby, kterým svěřila 

zvíře obec nebo registrovaný útulek. Zde se může jednat o svěření zvířete vyžadující speciální 

péči, které není schopno dané zařízení poskytnout. Například zvíře, které je nutno chovat pouze 

v bytě či exotické zvíře vyžadující odbornou péči.  

Pokud provozovatel útulku provádí zároveň odchyt zvířat, musí mít k dispozici FO, která 

absolvovala odbornou průpravu a získala osvědčení o způsobilosti k této činnosti dle 

§ 42 odst. 2) ZOVP. Pouze osoby s tímto osvědčením pak mohou v útulcích o zvířata pečovat.50 

Další povinnosti provozovatelů útulků jsou stanoveny v § 25 odst. 3 ZOPT, podle kterého 

provozovatel útulku musí poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, při výkonu státního 

dozoru poskytnout „tyto informace a doklady: 

                                                 

50 Ochrana zdraví zvířat a péče o jejich pohodu: Povinná registrace útulků pro zvířata. Státní veterinární správa [online]. [cit. 

2020-02-16]. Dostupné z: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/ 
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- Provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů 

stanovených zvláštními právními předpisy, 

- seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, 

hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů, 

- seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání, adresy, kde budou 

zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí-evidenci 

úniků zvířat z útulku, 

- doklad o odborné způsobilosti.“ 
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13. Evidence CITES 

13.1. Regulace mezinárodního obchodu – CITES 

Počátkem šedesátých let dvacátého století se mezinárodní společenství začalo zabývat 

problematikou ohrožení biodiverzity v důsledku uspokojování poptávky mezinárodního 

obchodu. V roce 1973 ve snaze zabrzdit bezohledné využívání přírody a zabránit vyhubení 

některých druhů zvířat a rostlin byla přijata Washingtonská úmluva o mezinárodním obchodu 

s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) neboli CITES. Tato 

úmluva nabyla platnosti v červenci 1975.51 

Jejím účelem je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, 

jejichž odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je rozsáhlý a je také jedním s podstatných 

faktorů, který může mít za následek vyhynutí některých druhů v přírodě.  

Nástrojem regulace obchodu je systém vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), 

vystavovaných příslušnými výkonnými orgány členských zemí. Tato povolení jsou nezbytná 

pro přesun exemplářů CITES přes hranice států. Ohrožoval-li by takový obchod daný druh na 

přežití, povolení by nebylo vydáno.52   

Na úrovni EU je stěžejním právním předpisem nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 

1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 

s nimi. Pramenem vnitrostátní právní úpravy regulace obchodu s exempláři CITES je zákon 

100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů. 

V praxi se vůči exemplářům CITES uplatní i podmínky přepravy zvířat a péče o zájmová 

zvířata upravená v ZOVP a pro zajištění jejich welfare se uplatní i ZOPT. 53 

                                                 

51 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související: komentář. Praha: Linde, 2005. ISBN 

80-720-1512-5. s. 11. 

52 Co je CITES. Česká inspekce životního prostředí [online]. 2016 [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: http://www.cizp.cz/Co-je-

CITES 

53 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 419 – 420. 
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Zákon č. 100/2004 Sb. stanovuje systém povinné registrace některých exemplářů CITES, 

způsob kontroly příslušných státních orgánů, sankce za porušení zákona, ale i způsob nakládání 

se zabavenými exempláři. 54 

                                                 

54 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související: komentář. Praha: Linde, 2005. ISBN 

80-720-1512-5. s. 30. 
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14. Povinnosti pořadatelů veřejných vystoupení se zvířaty a svodů 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu v článku 9) stanovuje, že zvířata 

v zájmových chovech nemohou být použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže 

a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna 

pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice. 

Vnitrostátním předpisem, který upravuje podmínky konání veřejného vystoupení je ZOPT, 

který v § 8 stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jeho organizování 

stanoven pořadatel, který odpovídá za jeho přípravu, průběh a kontrolu. 

Za veřejné vystoupení se již nepovažují svody zvířat, ty nyní povolují obce dle § 46 písm. a) 

ZOVP. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských 

zvířat různých chovatelů. 55  

14.1. Veřejné vystoupení zvířat vs. svod 

Dle § 8 odst. 1. ZOPT se veřejným vystoupením rozumí jednorázové nebo opakované 

provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to 

i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, 

reklamy, soutěže, za účelem podnikání nebo činnosti, při které vznikne doklad o zvířeti, který 

je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje 

svod zvířat.  

Svod zvířat je definován v § 3 písm. e) ZOVP podle kterého, se svodem zvířat rozumí 

soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-

li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.  

Nejčetněji pořádaným svodem jsou svody koní, pod ně lze zařadit závody, parkurové, 

westernové či jiné soutěže nebo hromadné vyjížďky. 

Pojem svod se týká i farmové zvěře jako jsou jelenovití, muflonovití nebo divoká prasata. Dále 

pak zvířat jako je tur domácí, ovce, kozy, prase domácí, osli atd. nejčastěji se v těchto případech 

bude jednat o chovatelské výstavy nebo aukce.  

                                                 

55 Státní veterinární správa [online]. [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/verejna-

vystoupeni-a-svody-zvirat/ 
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Rozdíl mezi veřejným vystoupením zvířat a svodem spočívá také v kategorizaci zvířat. 

V případě výstavy psů, koček, exotických živočichů půjde o veřejné vystoupení. Pokud se však 

bude konat výstava skotu, prasat či výstava nebo soutěže koní půjde o svod.   

14.2. Povinnosti pořadatelů veřejných vystoupení se zvířaty 

Pořadatelem veřejného vystoupení může být dle § 8 odst. 2) ZOPT fyzická nebo právnická 

osoba pořádající nebo provádějící veřejné vystoupení, která má povinnost zajistit, aby při 

veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna rozpoznat zjevné příznaky 

zhoršeného zdravotního stavu zvířat, zjistit změny v chování zvířat, určit, zda celkové prostředí 

je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat 

a organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení. 

Každý pořadatel je dle § 8 odst. 3) ZOPT povinen oznámit nejméně čtrnáct dnů přede dnem 

konání veřejného vystoupení Krajské veterinární správě a příslušné obci místo a datum konání; 

druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit a údaje umožňující identifikaci 

osoby pořadatele. Současně musí také předložit seznam činností se zvířaty. 

Povinností pořadatele je také poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení 

zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je 

se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat dle ZOPT a kontrolovat jejich dodržování 

v průběhu veřejného vystoupení. 

Pořadatel je také oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat 

pořádání veřejného vystoupení až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené 

podmínky porušila, vyloučit a její zvíře vyřadit. 

Od roku 2012 došlo ke zmírnění právního režimu veřejných vystoupení, kdy předchozí právní 

úprava vyžadovala oznámení vymezených údajů o plánovaném vystoupení 14 dní před jeho 

konání KVS, souhlas místně příslušné obce s pořádáním veřejného vystoupení a schválený řád 

ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Toto schvalování provádělo ve správním řízení 

Ministerstvo zemědělství.56 

                                                 

56 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 336. 
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14.3. Povinnosti pořadatelů svodů 

Jak bylo uvedeno výše, svodem se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů 

na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.  

Povinnosti pořadatele svodu jsou upraveny v § 9 a následujících ZOVP. Svod lze pořádat pouze 

pod státním veterinárním dozorem a s povolením obce k jeho konání. Před podáním žádosti 

o povolení svodu si pořadatel musí vyžádat od KVS podmínky pro konání svodu. Pořadatel 

musí zajistit jejich dodržování.  

Místně příslušná KVS stanoví pro každý svod podmínky individuálně dle aktuální nákazové 

situace. Podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Níže jsou 

uvedeny některé příklady veterinárních podmínek obvykle stanovených pro svod koní: 

- Označení a evidence koní: Koně musí být doprovázeni průkazem koně. Při dostizích 

a závodech musí být průkazy k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru 

u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní. 

- Povinná vakcinace a vyšetření: V průkazu koně musí být uvedena platná vakcinace proti 

influenze koní (chřipce koní). Kůň musí být laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní 

s negativním výsledkem, vyšetření nesmí být starší než dvanáct měsíců. 

- Veterinární přejímka koní musí být provedena soukromým veterinárním lékařem, zajištěným 

pořadatelem. Koně, kteří přejímkou neprojdou, se svodu nesmí zúčastnit.57 

                                                 

57 Svod zvířat: Veterinární podmínky. Státní veterinární správa [online]. [cit. 2020-09-04]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/ 
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15. Orgány působící na úseku ochrany, chovu a podnikání se zvířaty 

15.1. Ministerstvo zemědělství - ÚKOZ 

Ministr zemědělství zřizuje jako svůj poradní orgán Ústřední komisi pro ochranu zvířat 

(ÚKOZ). 

Předseda a členové této komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem zemědělství a to po 

dohodě s ministrem životního prostředí.  Členy komise navrhují příslušné státní orgány 

a právnické osoby zabývající se ochranou nebo chovem zvířat. 

Orgány ÚKOZ  jsou předseda a rada. Rada je tvořena předsedou a čtyřmi místopředsedy 

volenými z členů ÚKOZ, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ÚKOZ mezi 

jejími zasedáními a koordinuje činnost výborů.  

ÚKOZ se člení na výbory: 

- výbor pro ochranu hospodářských zvířat (VOHZ), 

- výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech (VOZZCH), 

- výbor pro ochranu volně žijících zvířat (VOVŽZ) 

- výbor pro ochranu pokusných zvířat (VOPZ). 

Podstatnou funkcí tohoto orgánu je vydávání stanovisek a vyjádření, k aktuálním problémům 

ochrany zvířat. 58 

15.2. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 

Kompetence Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ve věci veterinární péče vymezuje § 45 

ZOVP. Tato ministerstva mohou vydávat zvláštní veterinární opatření k zajištění ochrany 

zdraví lidí a zvířat, území státu a životního prostředí před nákazami, jinými onemocnění nebo 

zdravotně závadnými živočišnými produkty.  

Dále vykonávají státní veterinární dozor prostřednictvím lékařů MO nebo MV, kteří se dle 

§ 3 odst. 1) písm. gg) ZOVP považují za úřední veterinární lékaře. Tito lékaři vykonávají dozor 

                                                 

58 E-AGRI [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/kontakty/ustredni-komise-

pro-ochranu-zvirat/ 
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v objektech důležitých pro obranu státu, vojenských újezdech a v zařízeních spravovaných MV 

v souvislosti s plněním jeho úkolů. Mohou také použít opatření uvedená v § 53 ZOVP. MO 

může navíc vydávat závazné posudky dle § 56 odst. 3) ZOVP ke stavbám nebo zařízením pod 

státním veterinárním dozorem a dle § 45 odst. 2) písm. a) vystavovat pasy psům, kteří jsou 

používáni k plnění služebních úkolů.59 

15.3. Státní veterinární správa 

Státní veterinární správa je zřízena na základě ZOVP, ve znění pozdějších předpisů, jako 

správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy 

s celorepublikovou působností. 

Stěžejní právní předpisy pro výkon dozoru nad péčí o pohodu zvířat jsou zákon č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.  

V těchto předpisech jsou stanoveny požadavky jak zvířata správně chovat a starat se o ně a také 

jsou zde uvedeny zakázané postupy chovu a manipulace se zvířaty.  Definované standardy jsou 

však považovány za minimální a jedná se zejména o požadavky na zajištění základních 

biologických, fyziologických a etologických potřeb zvířat. Některá pravidla týkající se zajištění 

péče o pohodu zvířat jsou stanovena pouze obecně. 60 

Další oprávnění SVS spočívá v provádění hraniční veterinární kontroly, protože zvířata, 

živočišné produkty a ostatní veterinární zboží dovážené z třetích zemí musí při vstupu na území 

ČR projít stanovištěm hraniční veterinární kontroly. Tuto kontrolu je oprávněno provádět 

oddělení pohraniční veterinární kontroly zřízené na mezinárodním letišti Václava Havla 

v Praze, spadající pod Městskou veterinární správu v Praze patřící pod SVS nebo pohraniční 

veterinární stanice členského státu viz § 32 ZOVP. Po provedení těchto kontrol získá zboží 

Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) a po splnění dalších celních formalit může být 

vpuštěno na území státu. Toto dozoruje Celní správa České republiky.61  

                                                 
59 SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985, 

s. 236 – 237. 

60 Státní veterinární správa: Ochrana zdraví zvířat a péče o jejich pohodu [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/  

61 Celní správa České republiky: Veterinární zboží a zvířata [online]. 8.3.2018 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: 

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/fyzicke-osoby/letecka-doprava/prilet/mimo-eu/Stranky/veterinarni-

zbozi-a-zvirata.aspx 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/
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15.4. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

Obecní úřady mají dle § 46 ZOVP schvalovací pravomoc, kdy mohou vymezit trh nebo tržiště, 

určené k prodeji zvířat a spadající pod veterinární dozor. Provozovatelem trhu či tržnice je pak 

fyzická nebo právnická osoba, která je povinna dodržovat podmínky dle § 25 ZOVP. Obecní 

úřad posléze povoluje konání trhů a taktéž stanovuje místa určená pro svody zvířat. Pořadatel 

svodu je povinen požádat KVS o stanovení podmínek svodu a až na základě těchto podmínek 

rozhoduje obecní úřad o povolení konání svodu.  

Rada obce má pravomoc v přenesené působnosti na návrh KVS vydávat, měnit a ukončovat 

mimořádná veterinární opatření závazná pro území obce, činí tak formou nařízení dle § 102 

zák. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích. 

Dle § 46 písm. c) může sama nebo ve spolupráci s jinou obcí či osobou zřídit a provozovat 

útulek pro zvířata. Obec je v takovém případě povinna hradit náklady spojené s odchytem 

a izolací opuštěného zvířete, pokud není znám jeho chovatel. Obec může částečně ušetřit 

náklady na odchyt zvířete, pokud tuto činnost vykonává městská policie, a nemusí tak hradit 

náklady soukromým subjektům provádějící odchyt. 

Obce dále spolupracují s ostatními orgány státní správy ve věcech veterinární péče při 

zdolávání nákazových situací. Pokud v této souvislosti vzniknou obci mimořádné náklady, 

může požádat stát o jejich proplacení.62 

15.4.1. Zvláštní opatření  

ZOPT dává jako nástroj k prosazování právní ochrany zvířat v praxi možnost ukládání 

zvláštních opatření. Níže uvedená opatření dopadají přímo na konkrétního chovatele 

a konkrétní zvíře. Těmito opatřeními je možno uložit konání nebo naopak zdržení se něčeho, 

aby mohlo dojít k odstranění zjištěných nedostatků. Všechna tato opatření ukládá obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, kromě závazného pokynu k odstranění zjištěných nedostatků, 

které ukládá KVS.63 

 

                                                 

62 SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985, 

s. 238 – 240. 

63 MÜLLEROVÁ, Hana, David ČERNÝ a Adam DOLEŽAL. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, 

biologie a práva. Praha: Academia, 2016. Právo - etika - společnost. ISBN 978-80-200-2601-9, s. 693. 
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Závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků 

Jedná se o správní rozhodnutí dle §22 odst. 1. písm. l ZOPT, kterým inspektor veterinární 

správy v souvislosti s provedenou kontrolou vysloví, jakou povinnost chovatel porušil a stanoví 

způsob odstranění nedostatků a termín do kdy má tak učinit. 

Zákaz chovu zvířat  

Toto opatření by mělo zamezit pachateli v pokračování týrání téhož nebo jiných zvířat. 

Pro uložení tohoto opatření musí být dle § 27b odst. 1) ZOPT důvodné obavy, že pachatel 

přestupku bude v týrání zvířete pokračovat, zejména jde-li o pachatele, který byl za týrání 

zvířete v posledních třech letech potrestán. Opatření se uloží, neposkytne - li pachatel týranému 

zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav, nebo začne chovat další zvířata stejným 

způsobem, za který byl v minulosti v souvislosti s jiným zvířetem potrestán. 

Taková osoba musí být usvědčena jako pachatel přestupku. Toto opatření nelze uložit 

samostatně bez uložení pokuty. Uložení tohoto opatření musí být podloženo dostatečnými 

argumenty dokládající důvodnost uvedené obavy a závažnost činu, za který se opatření ukládá, 

nesmí být ale tak nízká, aby uložená pokuta byla na dolní hranici sazby stanovené za přestupek.  

Uplatňování tohoto opatření je v praxi složité nejen kvůli nekonkrétnosti daného ustanovení 

a nestanovení pravidel pro jeho vydání (např. na jakou dobu se má opatření uložit a zda zákaz 

vztahovat jen na určité druhy zvířat nebo obecně na všechny). Stejně tak je problematické, že 

pro uložení tohoto opatření nesmí být závažnost přestupku tak nízká, aby byla uložena pokuta 

při dolní hranici sazby. Tím je totiž vyloučena jeho aplikace v případech, kdy je nízká pokuta 

uložena v důsledku sociálního postavení pachatele, který hromadí psy nebo kočky. Toto se týká 

i dalších opatření. 

Propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete 

Dle § 27 b odst. 2) ZOPT je možno odejmout  zvíře pachateli týrání a tak zabránit jeho dalšímu 

týrání. Pokud je zvíře odebráno nebo zabráno, ztrácí jeho majitel vlastnické právo, které 

přechází na stát. Toto opatření částečně řeší problém, kdy majitel není ochoten uhradit náhradní 

péči o zvíře. Zabrání týraného zvířete se dle § 27 písm. c) uplatní tam, kde týrané zvíře náleží 

osobě, kterou nelze za přestupek stíhat (nízký věk, nepříčetnost). V ostatních případech se 

uplatní propadnutí zvířete. 
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Umístění zvířete do náhradní péče  

Podle § 28a odst. 1 písm. a) ZOPT na návrh krajské veterinární správy může obecní úřad obce 

s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do 

náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno. Při uložení 

tohoto opatření je chovatel povinen zvíře vydat, nestane-li se tak, může příslušný orgán zvíře 

odejmout tomu, kdo ho má u sebe. V takovém případě je osoba provádějící odnětí oprávněna 

vstupovat do prostor, kde je zvíře chováno, toto právo však naráží na zásadu nedotknutelnosti 

obydlí dle čl. 12 listiny práv a svobod. 

Náklady na zvíře umístěného do náhradní péče hradí jeho vlastník. Tuto péči provádí pečovatel, 

tj. osoba, která má zkušenosti s chovem daného druhu zvířat na základě smlouvy uzavřené 

s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Nejčastěji se jedná o útulky pro opuštěná 

zvířata. 

Nařízení předběžné náhradní péče  

Dle § 28 c) odst. 1 ZOPT obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnutím nařídit 

předběžnou náhradní péči o týrané zvíře, jestliže lze v následném správním řízení očekávat 

uložení propadnutí týraného zvířete, jeho zabrání nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete 

do náhradní péče. Tento institut umožňuje bezprostředně po provedené kontrole okamžitě 

odebrat týrané zvíře tam, kde hrozí, že ponechání zvířete po dobu správního řízení u chovatele 

by mohlo způsobit zhoršení jeho stavu či úhyn.  

Vydání tohoto opatření může být prvním úkonem v řízení o předběžném opatření a je okamžitě 

vykonatelné aniž by byla vyžadována přítomnost chovatele. Jedině tak může plnit svou funkci 

okamžité pomoci týranému zvířeti. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Pokud v následném správním řízení není uloženo propadnutí, zabrání nebo rozhodnutí 

o umístění zvířete do náhradní péče, může chovatel podat žádost o navrácení zvířete dle § 28 

c) odst. 2.  

V praxi by pak toto opatření mělo probíhat tak, že k případu vyjíždí veterinární inspektor spolu 

s kompetentním pracovníkem obce s rozšířenou působností. Inspektor pak na místě konstatuje 

porušení ZOPT a pracovník obce ústně vyhlásí rozhodnutí o předběžné náhradní péči, které 

následně vyhotoví písemně. Týrané zvíře je poté odebráno a předáno pečovateli. Předpokladem 

úspěšné aplikace tohoto opatření, je nutná dobrá spolupráce příslušných orgánů. Bohužel ne 
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vždy vše probíhá tak hladce. Problémem může být i neochota obecních úřadů uložit a hradit 

předběžnou péči, kterou sice mohou následně po chovateli vymáhat, jenže s nejistým 

výsledkem. 

Nařízení snížení počtu zvířat 

Dle § 28 a odst. 1 písm. b) ZOPT může na návrh krajské veterinární správy, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich 

usmrcení v souladu se ZOPT, dochází-li k jejich týrání. Toto nařízení má povahu správního 

rozhodnutí. 

Snížení počtu zvířat může být provedeno prodejem, darováním, případně jejich usmrcením, 

jsou-li týrána. Opatření se vztahuje jak na hospodářská zvířata, tak na zvířata v zájmových 

chovech. Aplikovat toto opatření lze jak u špatně prováděných chovů hospodářských zvířat, tak 

i u tzv. množíren či v případech hromadění zvířat. Odvolání proti tomuto opatření má odkladný 

účinek, což v praxi komplikuje okamžitou nápravu. 

Nařízení pozastavení činnosti  

Dle § 28a odst. 1 písm. c) ZOPT může opět na návrh KVS obecní úřad nařídit chovateli 

pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby, než odstraní závady. Nejedná se 

o zákaz činnosti ani není povinností chovatele zajistit náhradní péči o zvířata.  

O ukončení pozastavení činnosti rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností 

na základě odborného vyjádření KVS, která posoudí, zda došlo k odstranění závad. 

Nařízení utracení zvířete 

V § 28a odst. 1 písm. d) ZOPT je zakotvena možnost, nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení 

zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona. Vždy musí být dán důvod 

k usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) ZOPT, tedy slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké 

poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, je-li další 

přežívání zvířete spojeno s trvalým utrpením. Toto nařízení je použitelné v případě, že jeho 

chovatel s utracením nesouhlasí. 

Nařízení chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou  

Dle § 28a odst. 1 písm. e) může obecní úřad na návrh KVS nařídit chovateli, aby umožnil 

provádění péče o zvíře jinou osobou a to na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech 
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chovatele, kde se zvíře nachází. Toto opatření má za cíl zajistit řádnou péči osobou odlišnou 

od vlastníka. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.64 

15.5. Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů 

Tyto orgány jsou upraveny v § 23 ZOPT. Obecně je státním orgánem příslušným 

ke schvalování projektů pokusů ústřední orgán státní správy věcně příslušný podle předmětu 

činnosti uživatele pokusných zvířat.  

Ministerstvo životního prostředí je dle § 23 odst. 2) písm. a) ZOPT příslušné ke schvalování 

pokusů na volně žijících zvířatech. Výjimku tvoří dle písm. b) zvířata použitá v kurzech 

spadajících pod úsek ochrany zvířat proti týrání, tam pokusy schvaluje příslušné ministerstvo. 

Dle písm. c) pak projekt pokusu prováděného veřejnou výzkumnou institucí Akademie věd 

České republiky schvaluje Akademie věd České republiky. 

15.6. Živnostenské úřady 

Živnostenské úřady dle zákona č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech dle § 1) rozlišuje 

Obecní živnostenské úřady tj. odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Krajské 

živnostenské úřady, tedy odbory krajských úřadů a Živnostenský úřad České republiky.  

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon dále jen ŽZ) 

obecní živnostenské úřady mimo jiné přijímají ohlášení živností a žádosti o koncesi a také 

provádí živnostenskou kontrolu. 

Následující text je zaměřen na živnostenská oprávnění vztahující se k podnikání s živými 

zvířaty, protože v některých případech je složité určit, které živnostenské oprávnění je nutné 

vlastnit pro provozování dané činnosti. 

Nejméně nároků je kladeno na získání ohlašovací živnosti volné dle § 25 ŽZ, pro jejíž 

provozování není nutné prokazovat odbornou ani jinou způsobilost, postačí splnění všeobecné 

podmínky dle § 6 odst. 1 ŽZ, mít plnou svéprávnost a být bezúhonný. 

Předmětem této živnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Z tohoto předmětu podnikání vyplývá rozsah živnostenského 

                                                 

64 MÜLLEROVÁ, Hana, David ČERNÝ a Adam DOLEŽAL. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, 

biologie a práva. Praha: Academia, 2016. Právo - etika - společnost. ISBN 978-80-200-2601-9, s. 693 -700. 
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oprávnění k provozování živnosti volné dle § 28 odst. 1) ŽZ, který zahrnuje veškeré činnosti, 

které jsou živností a nejsou obsahem některé z živností řemeslných, vázaných nebo 

koncesovaných.65 

Vodítkem k výběru správného živnostenského oprávnění je nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

o obsahových náplních jednotlivých živností. 

Z živnosti volné se jako obor činnosti opravňující k podnikání se zvířaty často používá 

pronájem a půjčování věcí movitých, v němž je dle výše zmíněné vyhlášky zahrnut 

i pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména 

hospodářských, bez obsluhy. Typickým příkladem tak budou agroturistické jízdárny, které 

půjčují koně na vyjížďky, jejichž předmětem není výcvik jezdců, ale pouze výlet do přírody.  

Další obor činností chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) zahrnuje chov 

psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických 

a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z těchto vlastních chovů. 

Typickým příkladem tak budou chovatelské stanice psů a koček nebo teraristé chovající 

hlodavce. Obsahem tohoto oboru není obchod se zvířaty pro zájmové chovy, drezúra zvířat, 

veterinární činnost a provozování zoologických zahrad. 

Tento obor činnosti zahrnuje také výcvik psů, drobných domácích zvířat a výcvik koní. Cílem 

tohoto výcviku však nesmí být příprava zvířete pro artistická vystoupení. V praxi půjde 

o výcvik psů na tzv. „cvičácích“ nebo obsedání koní. Problematická je situace, pokud se 

výcviku účastní kůň i jeho jezdec. Pokud se však jedná o pokročilého jezdce a cílem výcviku 

je učit koně, případně učit jezdce, jak naučit koně jezdeckým cvikům (toto je možno považovat 

za obor činnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti), měla by být živnost volná dostačující. Jiná situace nastává, pokud je 

účelem činnosti výuka jezdce, tam je pak vyžadována živnost vázaná, o čemž bude pojednáno 

dále. 

Pod obor činnosti chov zvířat a jejich výcvik je dále zahrnuto provozování hotelů, útulků 

a jiných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav 

                                                 

65 KAMENÍK, Petr. Živnostenský zákon: Zákon o živnostenských úřadech: komentář. Vydání druhé. Praha: Wolters Kluwer, 

2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-658-8. (ASPI) 
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u drobných domácích a jiných zvířat. Příkladem jsou zejména psí hotely a psí salony, nelze sem 

však zahrnout úpravu kopyt, to je obsahem živnosti řemeslné kovářství, podkovářství. 

Ohlašovací činnosti vázané jsou vyjmenovány v příloze 2 ŽZ, pro získání těchto 

živnostenských oprávnění je obvykle požadováno dosažení určitého stupně vzdělání někdy 

i praxe. Vázané živnosti uplatňované v souvislosti s chovem zvířat jsou: 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

o obsahových náplních jednotlivých živností, tato živnost zahrnuje nákup zvířat pro další prodej 

a prodej zvířat určených pro zájmové chovy (akvarijních ryb, malých hlodavců, exotických 

zvířat apod.). Vlastník tohoto oprávnění může také prodávat zvířata z vlastního chovu, prodávat 

krmiva a pomůcky pro zvířata v zájmovém chovu. Asi nejtypičtějším příkladem využití tohoto 

oprávnění bude provozování kamenných obchodů se zvířecími potřebami a zvířaty. 

Drezúra zvířat dle nařízení č. 278/2008 Sb. je obsahovou náplní této živnosti výcvik zvířat, 

který je má připravit na vystupování před veřejností zejména v cirkusech, varieté 

a v obrazových mediích. Tento pojem se nesmí zaměňovat se základní jezdeckou disciplínou 

drezúrou koní. Výcvik koně k této disciplíně může provádět vlastník živnosti volné, naopak 

příprava koní pro volnou drezúru koní v cirkusovém varieté by pod tuto vázanou živnost již 

spadala. 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví 

Nařízení č. 278/2008 Sb. obsahovou náplň definuje jako výuku dovedností příslušného 

sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny. 

S činností může souviset i půjčování sportovního nářadí a náčiní či vedení veřejných 

tělovýchovných a sportovních škol. Pro provozování této živnosti je dle ŽZ kromě vzdělání 

požadována i profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti. Toto 

živnostenské oprávnění by měla mít osoba, která se zabývá výukou jízdy na koni, zejména 

mládeže. Pro zisk tohoto oprávnění je důležité vzděláni v oblasti tělovýchovy a je tak zřejmé, 

že smyslem těchto požadavků je zejména bezpečnost vyučované osoby. V praxi je tato činnost 

často provozována pod živností volnou.  
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15.7. Česká obchodní inspekce 

S Českou obchodní inspekcí se na úseku podnikání se zvířaty můžeme setkat buď jako 

s orgánem státního dozoru nebo jako konciliátorem při mimosoudním řešení spotřebitelských 

sporů. 

V rámci dozorové kompetence dle § 2 zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci 

kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh 

výrobky, nabízejí nebo poskytují služby a dále dle § 23 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele (ZOS) dozor nad ochranou spotřebitele, není – li tímto dozorem pověřena jiná 

instituce. 

Medializované jsou případy, kdy inspektoři ČOI provádí kontroly během prodeje vánočních 

kaprů, předmětem kontroly je zejména poctivost prodeje dle § 3 odst. 1) písm. a) ZOS kdy je 

povinností prodávajícího prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství 

a umožnit  překontrolování správnosti těchto údajů spotřebitelem. Kontrolu dodržování tohoto 

ustanovení vykonává ČOI i u výrobků, které by na první pohled mohly spadat pod jiný 

dozorový orgán např. kontrola poctivosti prodeje krmiv a výrobků pro zvířata. Do její 

kompetence také spadají případy diskriminace spotřebitele, kdy není umožněn osobě s vodícím 

psem vstup do provozovny. 

Spotřebitelé mohou využít zprostředkování mimosoudního urovnání sporu mezi spotřebitelem 

a obchodníkem v rámci mimosoudního řešení sporů (alternative dispute resolution dále jen 

ADR). Musí se dle § 20 d ZOS jednat o spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování 

služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, služeb obecného zájmu 

nehospodářské povahy a s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. 

Podnikatel je dle § 14 ZOS povinen spotřebitele informovat jasným, srozumitelným a snadno 

dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro 

daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo 

služby věcně příslušný.  
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Není –li dána působnost orgánů uvedených v § 20 e ZOS v písmenech a) až c)66 je subjektem 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt 

pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (aktuálně Sdružení českých spotřebitelů z. ú.). 

Pod tuto zbytkovou působnost spadá právě prodej živých zvířat, krmiv, výrobků pro zvířata, 

ale i poskytování veterinární péče, úprav srsti, podkovářských služeb apod. 

Podmínkou pro zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je postavení 

prodávajícího jako podnikatele a kupujícího jako spotřebitele. Nelze tedy řešit prodej zvířat či 

zboží mezi nepodnikajícími fyzickými osobami, mezi podnikateli nebo právnickými osobami 

(i když se jedná třeba o zájmový spolek).67 

ADR je poskytováno spotřebiteli bezplatně a dle § 20t odst. 1) ZOS, musí být jeho řešení 

ukončeno do 90 dnů od zahájení, ve složitějších případech lze jeho trvání prodloužit až na 

180 dnů. Podnikatel je při ADR dle § 20s ZOS povinen úzce spolupracovat a poskytnout 

součinnost potřebnou k jeho efektivnímu průběhu. 

Předpokladem úspěšného průběhu ADR je aktivně spolupracující a komunikující obchodník. 

Proto se nedá předpokládat úspěch tohoto řízení v případě tzv. množíren a podvodných 

podnikatelů, kteří z pochopitelných důvodů nebudou mít na dohodě se spotřebitelem zájem 

a často ani nebudou na výzvu k vyjádření reagovat. Obecný subjekt ADR nemá pravomoc vydat 

ve věci závazné rozhodnutí, které by bylo vymahatelné. Pokud strany nedospějí k dohodě, pak 

se může spotřebitel svého nároku domáhat podáním žaloby k civilnímu soudu.  

Pokud podnikatel nárok spotřebitele neuzná, nehrozí mu žádná sankce. Jiná situace nastane, 

pokud podnikatel neposkytne subjektu ADR součinnost, v takovém případě mu může být ze 

strany ČOI  uložena pokuta ve správním řízení dle § 24 odst. 7 písm. z) ZOS až do výše 

1 milionu Kč. 

Vzhledem k tomu, že aplikace ustanovení OZ při prodeji zvířat se může zdát neprávníkům 

komplikovaná, bývá konciliace ze strany ČOI v těchto případech většinou úspěšná neboť 

                                                 

66 Těmito subjekty jsou např. ERÚ, který řeší spotřebitelské spory v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství nebo 

ČTÚ, řešící spory v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. 

67 Dle § 2 odst. 1 a) ZOS se spotřebitelem rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti. 
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k nedorozumění mezi stranami často dochází z nepochopení právní úpravy, a tak vyjádření 

nezávislé třetí osoby vede k dohodě stran.  

Níže je uvedeno pár reálně řešených sporů v rámci ADR. 

Zákonná odpovědnost za vady 

Spotřebitelka zakoupila štěně německého ovčáka, u kterého se druhý den projevilo průjmové 

onemocnění s krví. Spotřebitelka vyhledala veterinárního lékaře, který štěně léčil a také 

kontaktovala podnikatelku, ohledně této záležitosti. Podnikatelka však stav štěněte přičítala 

očkování a náklady vynaložené kupující na veterinární péči se jí zdály přemrštěné, tudíž se 

nechtěla dále situací zabývat. Z veterinárního vyšetření však bylo zřejmé, že štěně bylo 

nakaženo bakteriemi Clostridie a Giardie. Následně se ukázalo, že štěně navíc trpí luxací kloubu 

a nutná operace by převýšila kupní cenu zvířete. 

Na tuto situaci je třeba aplikovat § 2161 OZ, tedy projeví-li se vada v prvních šesti měsících od 

koupě, uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že zvíře trpělo vadou již při převzetí. Důkazní 

břemeno je na straně prodávajícího.  

Prodávající také odpovídá, že zvíře (obdobně jako jakákoliv věc) nemá při převzetí vady. Pokud 

zdravotní stav zvířete nebyl v pořádku a navrhovatelka na tuto skutečnost nebyla upozorněna, 

jedná se o vadu. Pokud bylo plnění poskytnuté prodávajícím vadné, jedná se o porušení smluvní 

povinnosti a odpovídá za takto způsobenou újmu. 

Musela-li tedy spotřebitelka vynaložit náklady na neodkladnou léčbu zvířete, může také žádat 

jejich náhradu. Dle § 2970 občanského zákoníku se za účelně vynaložené náklady považují 

i náklady, které podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel 

v postavení poškozeného. V tomto případě by bylo sporné, zda by rozumný chovatel nechal 

provést operaci několikrát převyšující cenu zvířete nebo nechal u zvířete provést eutanazii. 

Judikatura v této věci zatím chybí.  

OZ dle § 2169 nabízí pro uplatnění práv z vadného plnění možnost odstranění vady dodáním 

nové věci bez vady, dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu 

z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. 

Zde však bylo nutno přihlédnout k ustanovení § 494 OZ, podle kterého má živé zvíře zvláštní 

význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí, ustanovení 
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občanského zákoníku o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém 

to neodporuje jeho povaze. 

V případě prodeje štěněte, které si již k majitelce vytvořilo citové pouto a stejně tak i majitelka 

k němu, připadala reálně v úvahu pouze přiměřená sleva z kupní ceny a náhrada vynaložených 

nákladů za veterinární péči.  

Strany tohoto sporu nakonec uzavřely dohodu o narovnání, dle které podnikatelka vrátila 

spotřebitelce celou kupní cenu štěněte. Spotřebitelka by při vyhraném soudním řízení mohla 

teoreticky dostat vyšší částku, nicméně na dohodu přistoupila z důvodu ušetření času 

a finančních prostředků vynaložených při soudním řízení.  

Odpovědnost za zvíře převzaté do psího hotelu 

Další spor se týkal úhynu psa s průkazem původu, který byl přijat do psího hotelu. Provedená 

pitva bohužel nebyla schopna jednoznačně prokázat příčinu úmrtí, nicméně při pitvě vyšlo 

najevo, že pes nějakou dobu nepřijímal potravu. Spotřebitel ve sporu také tvrdil, že psovi nebyla 

poskytnuta veterinární péče ihned poté, co se u něj projevili zdravotní potíže. 

 Zde je na místě aplikace ustanovení § 2944 OZ, kdy každý, kdo od jiného převzal věc, která 

má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že 

by ke škodě došlo i jinak.68 

Toto ustanovení zakládá povinnost k náhradě škody, která nastala v období od převzetí věci do 

jejího opětovného vydání, a to bez ohledu na zavinění.  

Liberačním důvodem může být skutečnost, že by ke škodě došlo i jinak. Tedy i v případě, že 

by ke škodě došlo i bez předání zvířete podnikateli. Nestačí pouhá možnost vzniku téže škody 

i jinak, ale je třeba, aby ke stejné škodě muselo nutně dojít. Ke škodě může vést vnitřní nebo 

vnější příčina.69 

V daném případě nebylo jisté, zda by ke škodě (úhynu) došlo i kdyby pes nebyl v hotelu. Navíc 

podnikatel měl teoretickou možnost škodě zabránit, kdyby byla včas zajištěna veterinární péče.  

                                                 

68 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 2109/2003 

69 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 9788074002878, s. 1660 

– 1663.  
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Vzhledem k zvláštní povaze předmětu úschovy – zvířete, nebyla pochopitelně možná náhrada 

škody uvedením věci do předešlého stavu a tak byla požadována náhrada škody v penězích, jak 

předpokládá § 2951 OZ. 

Bylo ještě potřeba vyřešit problém skutečné hodnoty psa. Zatímco nákupní cena štěněte byla 

několik desítek tisíc, cena dospělých jedinců často klesá, často jej můžete obdržet i zadarmo. 

Na druhou stranu bylo nutno vzít v potaz např. možnou chovnou hodnotu psa. Pochopitelně by 

bylo možné nechat vypracovat znalecký posudek, nicméně strany sporu se nakonec dohodly na 

konkrétní částce.  

15.8. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Právní postavení tohoto ústavu upravuje zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zřizuje Ministerstvo zemědělství 

jako specializovaný orgán státní správy, který má za úkol dle § 2 zákona č. 147/2002 Sb. 

provádět kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, 

půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, vinohradnictví a chmelařství, ochrany 

proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.  

Chovatelů zvířat se dotýká působnost ÚKZÚZ  zejména v oblasti krmiv, kde provádí úřední 

kontroly týkající se dodržování legislativy při výrobě a uvádění krmiv, eliminace nejčastějších 

rizik bezpečnosti krmiv, monitoring krmiv zaměřený na výskyt mykotoxinů, mimořádné 

kontroly vyžádané externími subjekty, včetně kontrol RASFF a registrační kontroly výroby 

a uvádění krmiv. 

S kontrolami tohoto ústavu se tak setkávají faremní výrobci krmiv pro vlastní chov 

a  ekologicky hospodařící zemědělští podnikatelé (např. kontrola pastevního chovu zvířat). 

Ústav také provádí kontrolu hygieny krmiv a kontrolu prevence, tlumení a eradikace TSE (tzv. 

přenosné spongiformní encefalopatie).70  

                                                 

70 POLÁKOVÁ, Šárka. Výroční zpráva z úředních kontrol 2018: Zpráva o činnosti Sekce zemědělských vstupů za rok 2018 

[online]. [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/628571/Zprava_o_cinnostech_SZV_za_rok_2018_souhrn.pdf 
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15.9. Česká plemenářská inspekce 

Jedná se o organizační složku státu, která byla zřízena Zákonem č. 154/2000 Sb. o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 

(plemenářský zákon dále jen PZ)  a nahradila tak Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu 

hospodářských zvířat. 

Česká plemenářská inspekce (ČPI) dle § 24 PZ kontroluje povinné subjekty tj. chovatele, 

uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, provozovatele 

jatek, provozovatele líhní, provozovatele shromažďovacích středisek, obchodníky, dopravce, 

uživatelská zařízení, asanační podniky, účastníky Národního programu zda  dodržují povinnosti 

stanovené tímto zákonem.  

Dále projednává přestupky, ukládá zvláštní opatření, kontroluje jejich splnění  a také kontroluje 

plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU v oblasti šlechtění, plemenitby, 

označování a evidence zvířat. 

Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování a evidenci provádějí kromě 

inspekce také orgány veterinární správy. 

Zvláštní opatření, která může ČPI dle § 25 PZ ukládat jsou zákaz prodeje nebo nákupu 

plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, spermatu nebo vaječných buněk a embryí; zákaz 

prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo 

včel, nebo likvidaci včelstev; zákaz plemenitby; zákaz dalšího líhnutí. 

V případě turů může dle § 25 odst. 3) PZ nařídit utracení zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost 

během dvou pracovních dnů, přičemž chovateli za takto utracené zvíře nepřísluší náhrada.  

Pokud některé ze zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, 

průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence, může být uložen 

zákaz přemísťování všech zvířat dle § 25 odst. 3 b) PZ. 

 Dle § 25 odst. 3 písm. c, d může být uložen zákaz přemisťování zvířat. Tento zákaz se může 

vztahovat jen na zvířata špatně označená nebo na všechna zvířata v závislosti na procentu 

nesprávně označených zvířat.  
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15.10. Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

Tato inspekce vykonává dozor v oblasti kvality potravin a potravinových doplňků, jejich 

označení a uvádění alergenů. Provádí zejména komplexní kontroly bezpečnosti a jakosti 

potravin.71  

Do její kompetence spadá také kontrola baleného masa, zpracovaných masných výrobků i sýrů. 

Tyto kompetence vyplývají z § 16 odst. 4) a 5) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích. 

15.11. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

(ÚSKVBL) 

Dle § 16 zákona č. 378/2007 Zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, 

ÚSKVBL provádí nezávisle hodnocení a sledování účinnosti, bezpečnosti a kvality 

veterinárních léčivých přípravků. Jeho činnost má za cíl zvýšení dostupnosti a bezpečnosti léčiv 

ve veterinární praxi. 

ÚSKVBL sídlí v Brně, jedná se o správní úřad s celostátní působností, který je podřízen 

Ústřední veterinární správě. 72 

15.12. Myslivecká stráž 

Dle § 12 zákona č. 449/2001 Sb.  o myslivosti (dále jen ZOM) musí uživatel honitby pro 

každých započatých 500 ha navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné 

myslivecké stráže. Ve vztahu k chovu zvířat je důležité oprávnění myslivecké dle § 14 odst. 1 

písm. e) ZOM podle kterého je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, 

kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 

sloužící k bydlení pronásledují zvěř, je - li nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá 

se vzdálenost od oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, 

na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Stráž je také oprávněna usmrcovat 

kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící 

k bydlení.  

                                                 

71 Státní zemědělská a potravinářská inspekce: Kontrolní činnost SZPI [online]. [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: 

https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx 

72 17.11. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: O ÚSKVBL [online]. [cit. 2020-02-05]. Dostupné z: 

http://www.uskvbl.cz/ 
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Další oprávnění dopadající na chovatele zvířat je ustanovení § 14 odst. 1 písm. g), dle kterého 

může usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá 

hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve 

vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován. 

Otázkou zůstává, zda v době, kdy je jednoduché pořídit kamerový záznam a tak je možné 

dodatečně ztotožnit majitele psa, následně po něm požadovat náhradu škody a uložit mu správní 

postih, má být toto opatření využíváno. Usmrcením domácího zvířete samozřejmě nebude 

postižena jen osoba, která zanedbala nad zvířetem dozor, ale i ostatní rodinní příslušníci, třeba 

i děti. Navíc toto opatření nemá být trestem, nicméně v tomto případě je trestem velice přísným.  

Velice vágně je koncipována možnost myslivecké stráže usmrcovat kočky. Nesmí být 

opomíjena skutečnost, že ty jsou polodivokým způsobem chovány kvůli své schopnosti lovit 

především hlodavce. Přiměřený počet koček je tak lepší ochranou zejména u rodinných domů 

než pokud se majitelé těchto obydlí rozhodnou zbavovat hlodavců různými jedy. Plenění 

ptactva, které je kočkám často přičítáno, bude povětšinou probíhat na sídlištích, zahradách 

apod., kde je koncentrace ptactva větší. Jeho ochrana by měla hlavně spočívat ve vytváření 

dostatečných úkrytů před predátory (např. výsadba trnitých keřů, ponechání starých stromů) 

a zabránit úbytku jejich biotopů v souvislosti se zemědělskou činností. 

Kočka potulující se na poli může lovit hlodavce a v tu chvíli nemusí škodit, nicméně se může 

stát snadným cílem myslivecké stráže. Navíc jen těžko si lze představit situaci, kdy by 

myslivecká stráž nemohla odehnat lovící kočku např. střelbou do vzduchu. 

Pokud někde v přírodě vznikne kolonie opuštěných koček, je třeba toto řešit pomocí kastračních 

programů, přemístěním koček apod., ale není v souladu se zákonem, aby za pomocí myslivecké 

stráže probíhala jejich regulace. Pokud by myslivecká stráž neměla tuto pravomoc, mohlo by 

to v závěru zlepšit pohled veřejnosti na myslivost obecně. V období od 1. 3. 2018 do období 

31. 3. 2019 bylo dle oficiální statistiky usmrceno mysliveckou stráží 301 psů a 11 450 koček.73 

I chov koček polodivokým způsobem by se měl do budoucna změnit a to zejména povinným 

čipováním, evidencí a kastrací jedinců, kteří nejsou určeni k chovu. Také by mohl být vybírán 

přiměřený poplatek za kočky, stejně jako je tomu v případě psů. Důležité je zamezit 

                                                 

73 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. Český statistický úřad [online]. 

[cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91233401/1000051904.pdf/ab51a1a9-

1a5a-484e-afeb-f59ae45f6775?version=1.0 
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nekontrolovanému množení koček, které probíhá zejména u zemědělských usedlostí. Kočky tu 

jsou chovány proti hlodavcům, ale nemusí jim být poskytována dostatečná veterinární péče. Při 

tomto způsobu chovu koček se také často objevuje týrání zvířat ve formě zbavování se koťat 

např. topením nebo jejich předávání k výcviku loveckých psů. 
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16. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

Základní těžiště ochrany zvířat v českém právním řádu spočívá v právu veřejném.  Platná 

veřejnoprávní úprava ochrany zvířat je založena na vysokém počtu právních předpisů, které 

můžeme rozdělit do skupin na přímé nástroje ochrany zvířat a nepřímé. Přímými nástroji 

rozumíme předpisy, které obsahují pravidla chování týkající se zákazů a postihů vlastního 

týrání zvířat nebo chování s ním bezprostředně související např. ZOPT. 

Jako nepřímou ochranu lze označit pravidla chování obsažena v právních předpisech 

upravujících zacházení se zvířaty jako živými tvory v závislosti na jejich druhu, případně právní 

důsledky jejich porušení (např. veterinární předpisy, předpisy o šlechtění a plemenitbě).74 

Stěžejním předpisem právní ochrany zvířat proti týrání je zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat 

proti týrání.   

Účelem tohoto zákona je dle § 1 ZOPT chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými 

pociťovat bolest a utrpení před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez 

důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. 

Toto vymezení je tak důležitým interpretačním vodítkem při výkladu jednotlivých ustanovení 

tohoto zákona, stejně tak by se měl účel zákona brát v potaz při případných novelizacích 

zákona. Příkladem může být změna názvu v právní úpravě regulace tzv. nebezpečných druhů 

zvířat na kategorii druhů zvířat vyžadující zvláštní péči.  Kromě změny názvu tak došlo 

i k posunu v jejím pojetí, což bylo odůvodněno účelem zákona, který má chránit zvířata před 

člověkem, proto nedává smysl, aby tento zákon příliš akcentoval ochranu člověka před 

nebezpečnými druhy zvířat.75 

Obecné postuláty vyjadřující účel, cíle a zásady platné uvnitř daného odvětví nazýváme právní 

principy. Tyto mohou mít původ v dokumentech mezinárodního práva či v legislativě EU. 

Většinou jsou uznávanou součástí teorie daného oboru a pouze některé bývají výslovně 

formulovány v jednotlivých právních normách. Obecné principy českého práva ochrany zvířat, 

                                                 

74 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, .s 269 -270. 

75 tamtéž s. 303-304. 
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které byly poprvé souhrnně formulovány v knize Ochrana zvířat v právu vydané v roce 2013,76 

jsou následující: 

16.1. Princip vysoké hodnoty zvířat 

Princip je třeba vnímat jako dílčí aspekt uznání vysoké hodnoty živočišné říše (včetně člověka), 

neboť zvířata jsou jen jednou z jejich součástí. Živočišná říše má nenahraditelnou hodnotu 

a význam pro existenci života na naší planetě. Z toho důvodu předpisy ochraňující zvířata před 

utrpením a týráním přirozeně navazují na ochranu živočichů, jako druhů v celé šíři ochrany 

přírody.  

Tento princip je výrazem uznání faktu, že zvířata jako živé a cítící bytosti mají hodnotu sami 

o sobě a nelze ji omezovat na jejich užitečnost pro člověka. Jsou stejně jako člověk a jiní 

živočichové naší planety součástí jejího ekosystému a součást bohatství její biodiverzity. 

Odmítnutí nahlížení na zvířata jako na výrobní prostředky určené k užitku člověku umožnilo 

zrod právní ochrany zvířat.  Tento princip je vyjádřen jak v preambuli zákona na ochranu zvířat 

proti týrání: „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.“, 

tak i v § 494 NOZ: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. 

Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve 

kterém to neodporuje jeho povaze.“ 

16.2. Princip péče 

Domestifikace změnila způsob života zvířat, v důsledku čehož došlo i k pozvolným 

anatomickým a fyziologickým změnám a změnám jejich přirozeného chování. Tato zvířata tak 

mnohdy ztratila schopnost přežít ve volné přírodě a člověk proto nese odpovědnost za jejich 

životní podmínky. Tuto odpovědnost lze chápat jak ve smyslu obecném, tak ve smyslu 

odpovědnosti konkrétního chovatele vůči určitému zvířeti, které má ve svém držení. V tomto 

druhém smyslu se již tento princip do právních norem promítá. V řadě norem tak nalezneme 

detailní vymezení povinností a zákazů pro chovatele a další osoby se zvířaty nakládajícími. 

Rozvoj lidské civilizace si vynutil i zákonná ustanovení vztahující se k ochraně a péči volně 

žijících zvířat.    

                                                 

76 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 303-310. 
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Zákon na ochranu zvířat proti týrání neobsahuje pozitivní vymezení obecné povinnosti 

chovatele poskytovat zvířatům náležitou péči. Tato formulace je však obsažena 

v § 4 odst. 1) ZOVP, kde stanovuje povinnost chovat zvířata způsobem, v prostředí 

a podmínkách, které odpovídají jejich biologickým potřebám, fyziologickým funkcím 

a zdravotnímu stavu, přičemž je nutné předcházet poškození jejich zdraví. 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání však vymezuje povinnost zajistit odpovídající péči pro 

chovatele vybraných kategorií zvířat a to v § 12 odst. 1, podle kterého je chovatel povinen 

zajistit s ohledem na druh hospodářského zvířete, stupeň jeho vývoje, adaptaci a domestikaci, 

životní podmínky odpovídající jeho fyziologickým a etologickým potřebám tak, aby mu nebylo 

působeno utrpení a byla zajištěna jeho pohoda v souladu se získanými zkušenostmi 

a vědeckými poznatky. Dále v § 13 odst. 1 je stanovena povinnost pro chovatele zájmových 

zvířat, spočívající v zabezpečení přiměřených podmínek pro zachování fyziologických funkcí 

a biologických potřeb zvířete tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození jeho zdraví 

a učinit opatření proti úniku. Zvíře také nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, 

jestliže chovatel není schopen zabezpečit přiměřené podmínky pro zachování jeho 

fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže 

adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. 

Při uplatňování tohoto principu je nutné brát v potaz jeho mentální a znalostní rozměr. 

K vykonávání správné a řádné péče je nutné mít dostatečné znalosti dispozic, chování a potřeb 

daného druhu. Je důležité, aby chovatelé měly přístup k výsledkům vědeckého poznání 

a motivaci své znalosti zvyšovat. V české právní úpravě se tento aspekt promítá do české právní 

úpravy např. zákazem prodeje či darováním zájmově chovaných druhů zvířat osobám do 15 let 

věku bez souhlasu rodičů (resp. osobám s omezenou způsobilostí bez souhlasu opatrovníka) 

nebo možnost chovat druhy zvířat vyžadující zvláštní péči až pro osoby po dovršení 18 let věku. 

16.3. Princip snižování utrpení 

Tento princip se kromě zákazu týrání projevuje v řadě povinností při nakládání se zvířaty, 

jejichž účelem je zabránit zbytečnému nebo nepřiměřenému utrpení.  

Zákaz týrání zvířat je základním prvkem všech právních úprav ochrany zvířat na světě. 

Zakázané týrání zahrnuje úmyslné formy krutého jednání vůči zvířatům i týrání z nedbalosti 

neposkytováním náležité péče. Aby předpisy o zákazu týrání zvířat nebyly bezzubé, je nutné, 
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aby týrání zvířat zakládalo deliktní odpovědnost. Nejtěžší formy týrání jsou ve vyspělých 

státech standardně vymezeny jako trestné činy. 

Tento princip je také promítnut ve všech zákazech a povinnostech, stanovujících preventivní 

opatření, kterými se předchází nepřiměřenému nebo neodůvodněnému utrpení zvířat (např. 

právní úprava usmrcování zvířat, regulace přepravy zvířat apod.)  

16.4. Princip zákazu usmrcení bez zákonného důvodu 

Ačkoliv se využití zvířat člověkem v řadě případů neobejde bez jejich usmrcení, toto 

usmrcování nemůže být předmětem svévole nebo libovůle. Český právní řád poskytuje oproti 

právním řádům jiných zemí vyšší ochranu, když taxativně stanoví legitimní důvody k usmrcení 

zvířete. Nezákonné jsou případy usmrcení zvířete z důvodu nadpočetnosti, finanční nouze, 

nechtěnosti i z důvodu, že v minulosti napadlo člověka.  

16.5. Princip respektování přirozených potřeb zvířat 

Na přirozené potřeby zvířat není v některých typech chovů, ať už hospodářských, pokusných 

nebo i zájmových zvířat brán potřebný ohled. Velice palčivá je problematika velkochovů, které 

je věnována pozornost ze strany aktivistů i odborníků. Vytváření co nejpřirozenějších 

podmínek v chovu zvířat by tak mělo být základem welfare.  

V České právní úpravě je snaha tyto podmínky naplňovat vázáním pravidel chovu na biologické 

a etologické potřeby daného druhu. Například u hospodářských zvířat stanovením způsobu 

umístění zvířat, denního režimu, chovu ve skupinkách apod. tento princip je však nezbytné 

nadále posilovat i v budoucích právních úpravách mimo jiné i v zájmových chovech. 

16.6. Princip odpovědnosti chovatele 

Každý je odpovědný za následky protiprávního chování vůči zvířatům, právě jejich život, 

zdraví a welfare jsou oním zákonem chráněným zájmem. Základní odpovědnost má v tomto 

případě chovatel, nutno dodat, že se tento pojem nekryje s pojmem vlastník. Tato odpovědnost 

je prosazována v režimu deliktní odpovědnosti za trestné činy, přestupky, či správní delikty. 

16.7. Princip odbornosti a kvalifikace 

Tento princip je modifikací principu péče a souvisí také s principem zákazu týrání. Tento 

princip je patrný například v přestupkovém řízení. To, zda byly naplněny znaky týrání zvířete, 

je považováno za otázku odbornou, kterou je oprávněn posoudit pouze orgán veterinární správy 
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i když samotné řízení vede orgán obce. Dalším příkladem může být odbornost osob, která je 

vyžadována při některých specifických nakládání se zvířaty za účelem snížení jejich utrpení 

a bolesti.  Prokázání takové kvalifikace je vyžadováno například pro porážení zvířat, nakládání 

s pokusnými zvířaty nebo péče o zvířata v útulcích či záchranných stanicích.  

16.8. Princip subsidiarity využití zvířete 

Princip, dle něhož má být živé zvíře využito k určitému účelu jen tehdy, kdy není k dispozici 

jiné řešení, se v české právní úpravě uplatňuje pouze u pokusných zvířat. Dle § 18 (ZOPT) 

nesmí uživatel pokusných zvířat pokus provést a státní orgán příslušný ke schvalování projektů 

pokusů nesmí pokus schválit, je-li pro dosažení výsledku dostupná jiná metoda či zkušební 

strategie, která nevyžaduje použití živého pokusného zvířete, a která je uznána dle předpisů EU. 

Rozšiřování alternativních metod k pokusům na zvířatech je jednou z priorit EU v oblasti 

animal welfare. Rozšiřování této zásady mimo oblast pokusů není v současné době očekáváno.  

16.9. Princip Transparentnosti 

Princip transparentnosti, zejména pak právo na svobodný přístup k informacím a zajištění 

aktivního informování občanů ze strany orgánů veřejné správy i dalších subjektů, je důležitou 

složkou politiky životního prostředí a zemědělské politiky, včetně oblasti ochrany zvířat.  

Princip transparentnosti se promítá např. ve vedení záznamů a evidenci v různých oblastech 

ochrany zvířat a jejich předávání na vyšší úroveň, kde jsou zpracovány pro účely celostátních 

i dílčích statistik (např: Program ochrany zvířat77) i pro účely orgánů EU. 78 

                                                 

77 SVS ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat Ministerstva zemědělství vydává každoročně informační bulletin s tímto 

názvem, ve kterém je komplexně zhodnocena situace na úseku ochrany zvířat v Česku v předchozím roce. 

78 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 303 - 310. 
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17.  Přestupky  

Při chovu nebo podnikání se zvířaty je možné dopustit se řady přestupků proti právním 

předpisům. Může se jednat o přestupky v oblasti silničního provozu, daňové povinnosti, 

ochrany spotřebitele a dalších, které není možno obsáhnout v rámci této práce. Proto se v této 

kapitole budeme věnovat pouze přestupkům  dle ZOPT a ZOVP.  

17.1. Přestupky podle ZOPT 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání ve své sedmé části rozlišuje skutkové podstaty přestupků 

fyzických osob a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Jednotlivé přestupky 

jsou strukturovány dle subjektu (pachatele) přestupku ve vztahu k nakládání se zvířaty 

(postavení chovatele, pořadatele, vedoucího projektu pokusů, chovatele hospodářských zvířat 

atd.).79 

Za přestupky fyzických osob je možno dle § 27 odst. 12) ZOPT uložit pokutu do výše 500 000 

Kč a společně s ní uložit zákaz činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat na dobu až 

5 let. U právnických osob je možno dle § 27a odst. 20) ZOPT uložit pokutu do výše 500 000 

Kč a společně s ní uložit zákaz činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat na dobu až 

5 let. 

Přestupky jsou uvedeny v § 27 a § 27a ZOPT. Přestupků se např. dopustí osoba, která propaguje 

týrání zvířat, týrá zvíře nebo utýrá zvíře, usmrtí zvíře bez zákonného důvodu, přepravuje zvíře 

v rozporu se zákonem atd.  

Dle § 27 odst. 1 b) ZOPT se osoba dopustí přestupku tím, že týrá nebo utýrá zvíře. Pojem týrání 

je vymezen v § 4 ZOPT, kde najdeme soupis jednání, které lze očekávaně zahrnout pod pojem 

týrání. Výjimkou je však ustanovení písm. i) podle kterého, je zakázáno podávat zvířeti bez 

souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně 

v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou. 

Potud by bylo vše jasné, nicméně ustanovení dále pokračuje: … nebo úpravu kopyt 

a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost 

podle zvláštního právního předpisu, za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony. Toto 

                                                 

79 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-584-5, s. 380-381. 
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ustanovení je platné od roku 2013. Do té doby bylo celkem běžné, že někteří chovatelé koní si 

úpravu kopyt prováděli samostatně.80  

Některé úpravy kopyt navíc vyžadují neodkladnost např. odštípnutí kopyta, kdy je třeba 

zabránit dalšímu štěpení nebo specifický stav kopyt, kdy je třeba provádět rašplování několikrát 

týdně a pro žádného podnikatele, kteří jsou navíc velmi vytíženi, nebude finančně zajímavé 

kvůli takovému drobnému zákroku navštěvovat klienta. Naopak neprovést tuto úpravu kopyt 

by mohlo znamenat zhoršení zdravotního stavu zvířete. Je tedy otázkou, zda toto ustanovení 

má za úkol ochranu zvířat proti týrání nebo se spíše jedná o snahu eliminovat osoby poskytující 

tyto služby za úplatu bez platného živnostenského nebo jiného oprávnění. V takovém případě 

by měl být zachován postih dle norem upravujících primárně podnikání a nikoliv ZOPT. 

Více pochopitelná je podobná změna právní úpravy u ZOVP, kdy dříve mohli veterinární 

technici provádět kastrace některých zvířat a následně legislativa změnila okruh osob, které 

smějí tuto činnost vykonávat.81 Zde se totiž jedná o odbornou činnost vyžadující práci 

s narkózou a dalšími léčivými přípravky. V rozsudku ze dne 14. 10. 2015, č. j. 1 As 14/2015-

24, NSS, byla řešena i interpretace přechodného ustanovení tehdy platného ZOVP s výsledkem, 

že veterinární technik nemůže nadále provádět kastrace, jelikož se jedná o nepravou 

retroaktivitu, která je obecně přípustná, kdy se na existující právní vztah neaplikují v průběhu 

jeho trvání právní předpisy ve stavu účinném v době vzniku právního vztahu, ale ty, jak se 

postupně mění v průběhu času. 

17.2. Přestupky podle ZOVP 

ZOVP také rozlišuje přestupky fyzických osob a přestupky podnikajících fyzických osob 

a právnických osob. U přestupků nepodnikajících FO osob je správněprávní odpovědnost 

založena na subjektivní odpovědnosti, tj. naplnění znaků přestupků vlastním zaviněním. Zákon 

dle § 71 odst. 2) rozlišuje tři skupiny typové nebezpečnosti s možností uložit pokutu v horní 

hranici 20 000 Kč, 50 000 Kč nebo 100 000 Kč.82  

                                                 

80 KYSILKA, Karel. Kdo smí upravovat kopyta koní [online]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/kdo-

smi-upravovat-kopyta-koni 

81 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Ochrana zvířat proti týrání. Soudní rozhledy. 2020, č. 1, s. 2-6. 

82 SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985, 

s. 394. 
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Jako přestupky s nejnižší sazbou je klasifikováno nesplnění některé z povinností chovatele nebo 

některý z požadavků na přemístění a vnitrostátní přepravu zvířat; nesplnění povinností 

pořadatele svodu nebo porušení požadavků na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných 

produktů. 

Může se jednat o porušení povinností v § 4 ZOVP, kdy je chov zvířat provozován způsobem 

neodpovídajícím jejich biologickým potřebám, není jim v případě potřeby zajištěna veterinární 

péče; nenaočkování psů, jezevců nebo lišek držených v zajetí proti vzteklině nebo nenahlášení 

chovu tří a více psích fen.  

Ve druhé skupině najdeme přestupky postihující porušení povinností k ochraně před nákazami 

a nemocemi; nedodržení požadavků na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných 

produktů; vykonávání některé z činností bez potřebného povolení nebo schválení tímto 

orgánem atd. 

Nejpřísnější postih pak zákon stanoví za nesplnění nebo porušení některé z povinností 

vyplývající z mimořádných veterinárních opatření. 

U přestupků FO podnikajících a právnických osob je správně - právní odpovědnost založena na 

principu objektivní odpovědnosti, tj. na odpovědnosti bez zavinění, kdy se při odpovědnosti za 

protiprávní stav k míře zavinění nepřihlíží.  

Ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) až v) obsahují obecné skutkové podstaty přestupků. Typová 

nebezpečnost je zde taktéž rozdělena do čtyř skupin s možností uložit pokutu při horní hranici 

ve výši 300 000 Kč, 500 000 Kč, 1000 000 Kč a 2 000 000 Kč. 

Ustanovení § 72 odst. 2 obsahují zvláštní skutkové podstaty, kdy pachatelem může být pouze 

zvláštní subjekt a to soukromý veterinární lékař, soukromý veterinární technik nebo výrobce či 

distributor pasů. Tyto přestupky mají jednotnou typovou nebezpečnost s horní hranicí pokuty 

ve výši 50 000 Kč. 83 

NSS se v rozsudku ze dne 29. 7. 2016, č. j. 2 As 173/2016-20 zabýval situací, kdy 

se stěžovatelka domáhala zrušení sankce ve výši 18 000 Kč za správní delikt podle § 72 odst. 2 

písm. b) ZOVP, kdy se jednalo o porušení povinnosti stanovené v § 64 odst. 3 téhož zákona, 

                                                 

83 SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985, 

s. 395. 
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vykonáním odborného veterinárního úkonu, jenž neodpovídal její dosažené odborné 

způsobilosti. Stěžovatelka jako soukromá veterinární technička provedla utracení kočky, 

přičemž byla klientem natočena na videozáznam a ten byl následně zaslán SVS.84 

Stěžovatelka namítala nezákonnost pořízení videozáznamu. Soud shledal, že osoba, která 

pořídila videozáznam, nebyla nasazena orgánem veřejné moci (ve smyslu agenta provokatéra 

dle § 158 e zákona 141/1961 Sb. trestního řádu). Dle NSS tak pořízený záznam obstál 

i z hlediska proporcionality, neboť zájem na odhalení a potrestání protiprávní činnosti 

převažuje nad dotčením práva stěžovatelky na její soukromí. Stížnost stěžovatelky proto byla 

zamítnuta.85 

                                                 

84 Rozsudek NSS č. j. 2 As 173/2016-20  

85 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Ochrana zvířat proti týrání. Soudní rozhledy. 2020, č. 1, s. 2-6. 
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18. Trestné činy  

18.1. Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami 

Pachateli, který v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, 

zpracuje, doveze, vyveze, opatří apod.  jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

exemplář chráněného druhu a spáchá tento čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, může 

být udělen trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci dle 

§ 299 odst. 1 TZ. Pokud se jedná o jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha, 

který je přímo ohrožen vyhubením nebo vyhynutím, je pachatel postižitelný i když se jedná 

o méně než 25 ks jedince daného druhu viz § 299 odst. 2 TZ. 

18.2. Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti 

Tohoto trestného činu se dle § 300 TZ dopustí ten, kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní 

předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody atd. jedince zvláště chráněného druhu 

živočicha ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu 

živočicha přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. Za toto jednání může být pachateli 

uložen trest odnětí svobody v délce jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Objektem těchto trestných činů dle § 299 a § 300 TZ je zájem na ochraně biodiverzity 

živočišných druhů, které jsou na pokraji vyhynutí nebo jsou v přírodě vzácné. Tato ustanovení 

umožňují trestní postih za porušení ZOPK a na něj navazujících právních předpisů a předpisů 

vycházejících z úmluvy CITES.86 

18.3. Týrání zvířat 

Skutková podstata ustanovení § 302 odst. 1) písm. a), b) spočívala v týrání zvířete zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, či týráním surovým nebo trýznivým způsobem veřejně 

nebo na místě veřejnosti přístupném.  

                                                 

86 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. 

Student (Leges). ISBN 9788075021205. s. 791. 
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Za toto jednání mohl být pachateli uložen trest odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci. 

Objektem tohoto trestného činu týrání zvířat je zájem na ochraně zvířat, tj. živých tvorů 

schopných pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich 

bezdůvodným usmrcením, byť způsobené i z nedbalosti člověkem. Toto formulace vyplývá 

z § 1 odst. 1 ZOPT, která navozuje i skutkovou podstatu uvedenou v § 303.87 Obecně je pojem 

týrání vymezen v § 4 ZOPT. 

Důležitou změnu trestního zákoníku přinesla novela zákonem č. 114/2020 Sb., kterým se mění 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále 

jen Novela). Tato Novela vstoupila v platnost dne 24. 3. 2020 a nabyla účinnosti 

dne 01. 06. 2020.  

Novela zvyšuje trestní sazbu u základní skutkové podstaty uvedené v § 302 odst. 1) na odnětí 

svobody na šest měsíců až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Aby došlo k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu, postačuje nyní týrat zvíře 

surovým nebo trýznivým způsobem, nikoli zvláště surovým nebo trýznivým způsobem jako 

za předchozí právní úpravy.  

Podle původního znění § 302 odst. 2) TZ mohl být odnětím svobody na jeden rok až pět let 

nebo zákazem činnosti potrestán pachatel, který byl za čin uvedený v odstavci 1 v posledních 

třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo způsobil-li týranému zvířeti takovým činem trvalé 

následky na zdraví nebo smrt. 

Tento odstavec stanovoval přísnější postih speciální recidivy, kdy trestní odpovědnost vázal na 

předchozí odsouzení či potrestání. Předchozí trest nemusel být pouze trest odnětí svobody, ale 

i peněžitý trest, trest propadnutí věci či zákaz činnosti. 88 

                                                 

87 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-790-4. (ASPI) 

88 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2017. Glosátor. ISBN 978-80-

7502-230-1. S. 410. 
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Toto pravomocné odsouzení muselo být pro takový trestný čin, kdy se na pachatele nehledí 

jako by odsouzen nebyl. Potrestáním se rozumí pravomocné odsouzení a zároveň (byť 

částečný) výkon trestu.  

Doba posledních tří let se počítala od právní moci dřívějšího rozsudku nebo od skončení výkonu 

dříve uloženého trestu do spáchání nynějšího trestného činu. Tento trestný čin mohl být spáchán 

i z nedbalosti (§ 16, 17 TZ), a to i nevědomé. Hrubá nedbalost nebyla vyžadována.89 

Po provedené Novele bude dle § 302 odst. 2) pachatel potrestán odnětím svobody na jeden rok 

až pět let nebo zákazem činnosti, pokud spáchá čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, 

jako člen organizované skupiny nebo pokračuje v páchání takového činu po delší dobu. 

Původní znění § 302 odst. 3) TZ umožňovalo pachatele potrestat odnětím svobody na jeden rok 

až pět let, při spáchání činu na větším počtu zvířat byť z nedbalosti. 

Pro specifikaci pojmu „větší počet zvířat“ nelze použít § 138, který stanovuje hranice výše 

škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci. Někteří 

zastávají názor, že by mohlo jít o více než dva zvířecí jedince, týrané najednou nebo postupně. 

Dle soudní judikatury se však musí jednat o nejméně sedm zvířat.90 Stalo se tak v rozhodnutí  

R 18/2012-II, kde  nejvyšší soud pro stanovení tohoto počtu vyšel z rozhodnutí č. 39/1982 Sb., 

dle něhož se u trestného činu obecného ohrožení podle § 272 TZ pojmem „vydání lidí“ ve 

smyslu většího počtu rozumí nejméně sedm osob.91 

Za tento trestný čin byli pachatelé potrestáni podmíněným trestem v případě chovu psů 

v prostorech rekreační chaty, bez možnosti pohybu ve venkovním prostředí. Chovatelé navíc 

z jiných než zdravotních důvodů omezili výživu svých psů, neboť jim nezajistili dostatek 

krmiva. Psi si dále vzájemně způsobovali utrpení napadáním mezi sebou, přičemž slabší jedinci 

neměli možnost úniku, také jim nebylo umožněno vyměšovat mimo své teritorium, neměli 

k odpočinku suché a čisté místo a nemohli pečovat o srst, v důsledku čehož bylo nejméně 

dvanáct psů ve velmi špatném stavu.92 

                                                 
89 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-790-4 (ASPI) 

90 tamtéž 

91 viz usnesení Nejvyššího soudu 8 Tdo 657/2011 

92 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 6 Tdo 1400/2013-19 



82 

 

Po Novele právní úprava § 302 odst. 3) TZ stanovuje trest odnětí svobody na dvě léta až šest 

let za spáchání činu uvedeného v odst. 1) na větším počtu zvířat, způsobí-li takovým činem 

týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, nebo spáchá-li takový čin opětovně. 

K přijetí Novely vedla kritika za ukládání podmíněných trestných činů za týrání zvířat. Pokud 

došlo k uložení nepodmíněného trestu, pak se většinou jednalo o souběh s dalšími trestnými 

činy nebo porušení podmíněného trestu.  

Zvýšením trestních sazeb by se mělo zamezit situaci, kdy osoba odsouzená za týrání zvířete 

nemohla dostat nepodmíněný trest odnětí svobody, pokud se jednalo o prvopachatele. To 

vyplývá z ustanovení § 55 TZ, kdy za trestné s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody 

nepřevyšující pět let lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, pouze pokud by vzhledem 

k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. 

Soudcům tato podmínka v praxi znemožňovala uložit v těchto případech nepodmíněný trest 

odnětí svobody.93 

 

18.4. Chov zvířat v nevhodných podmínkách 

Novela zavádí novou klasifikaci trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách. 

Dle § 302a odst. 1) se jej dopustí ten, kdo chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách 

a tímto jednáním ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy. Přísněji bude 

potrestán dle § 302a odst. 2) TZ ten, kdo stejně jedná za účelem obchodu, anebo kořistí 

z takového chovu. 

Tato úprava reaguje na negativní fenomén tzv. množíren, protože stávající trestněprávní úprava 

neumožňovala jejich postih, dokud nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání 

zvířat nebo jiného.  

Činnost množíren je mnohdy organizovaná a vysoce výdělečná. Jedinci jsou prodáváni 

za tisícové až desetitisícové částky, proto postih správními sankcemi ve výši několika desítek 

                                                 

93 PLICKA, Robert. Novela trestního zákoníku nejen zpřísnění trestu za týrání zvířat: prezentace. In: Hlas zvířat [online]. 

[cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-

sazeb-za-tyrani-zvirat 

 

https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-sazeb-za-tyrani-zvirat
https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-sazeb-za-tyrani-zvirat
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tisíc není efektivní. Dle statistik Ministerstva spravedlnosti se za rok 2016 – 2018 nepovedlo 

odhalit žádnou organizovanou trestnou činnost v této oblasti.94 

18.5. Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

Dle § 303 TZ 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, 

může být potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci. Pokud tímto činem způsobí smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat, 

hrozí mu odnětí svobody až dvě léta. 

Objektem je zájem na ochraně zvířat, v prvním odstavci je k zavinění požadovaná hrubá 

nedbalost, jedná-li se o větší počet zvířat, postačuje pouhá nedbalost.95 

18.6. Pytláctví 

Dle § 304 TZ, kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, 

na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř či ryby v hodnotě 

nikoli nepatrné, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci může být 

pachatel potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, získá-li pro sebe nebo 

pro jiného větší prospěch, spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost 

chránit životní prostředí nebo ho spáchá zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným 

způsobem nebo v době hájení, nebo byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 

potrestán. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně živé přírody, zvěře a ryb, před 

neoprávněnými zásahy závažnější povahy v podobě protiprávního lovu.96 

                                                 

94 PLICKA, Robert. Novela trestního zákoníku nejen zpřísnění trestu za týrání zvířat: prezentace. In: Hlas zvířat [online]. 

[cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-

sazeb-za-tyrani-zvirat 

95 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-790-4.(ASPI) 

96 tamtéž 

https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-sazeb-za-tyrani-zvirat
https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-sazeb-za-tyrani-zvirat


84 

 

Pytláctví nemusí být pouze lovem bez platných oprávnění, ale zahrnuje i protiprávní usmrcení, 

jejímž cílem nebylo získání trofeje nebo masa zvěře, ale například odstřel nebo trávení zvěře, 

kterou někteří považují za „škodnou“ např. sovy, vlci. Nelegálně usmrcený živočich musí být 

zvěří, pokud se jedná o zvíře, které se mezi zvěř nepočítá, může se jednat o přestupek proti 

ZOPK nebo může být naplněná skutková podstata jiného trestného činu. 97  

18.7. Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivými a jinými 

látkami ovlivňující užitkovost hospodářských zvířat 

§ 305 TZ postihuje toho, kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, 

zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, 

androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látku 

určenou ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující takovou látku. 

Za toto jednání může být pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci. 

Stejný trest hrozí tomu, kdo v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva za účelem 

zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává. 

Spáchání tohoto činu vyžaduje alespoň nepřímý úmysl, objektem trestného činu je ochrana 

hospodářských zvířat, tento čin může mít dopad i pro zdraví a život lidí, zejména využívajících 

potravinářských produktů z těchto zvířat.98 

18.8. Šíření nakažlivé nemoci zvířat 

Dle § 306 TZ může být sankcionován odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci ten, kdo byť i z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo 

rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně 

žijících zvířat. Pokud tímto činem způsobí rozšíření takové nemoci, může být potrestán odnětím 

svobody až na tři léta. 

                                                 

97 STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon, aneb, Právní příručka nejen pro ornitologa. Praha: Česká 

společnost ornitologická, 2004. ISBN 80-902216-9-6. s. 27. 

98 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-790-4.(ASPI) 
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Objektem tohoto trestného činu je ochrana před nebezpečím zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 

nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat. Vzhledem 

k využívání potravinářských produktů z těchto zvířat, může být sekundárně ohroženo i lidské 

zdraví.99 

Tyto nakažlivé nemoci zvířat jsou na základě ustanovení § 308 TZ uvedeny v příloze 2 nařízení 

vlády č. 453/2009 Sb. Příloha uvádí téměř 40 nemocí rozdělených do sedmi podskupin dle 

druhu zvířat, kterých se týká. První skupinou jsou nákazy společné více druhům zvířat, (sem 

patří např: slintavka a kulhavka, vzteklina, tuberkulóza). Druhou skupinou jsou nakažlivé 

nemoci skotu (např: plicní nákaza skotu), dále se jedná o nákazy ovcí a koz (mor malých 

přežvýkavců), nákazy koní (infekční anémie koní, vozhřivka), nákazy prasat (africký mor 

prasat), nákazy drůbeže (aviární influenza) a také nákazy ryb (infekční nekróza pankreatu). 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že se nejedná pouze o choroby, které jsou známé pouze mezi 

chovateli daných zvířat, ale některé znají i naprostí laici neboť šíření některých z těchto nákaz 

nezůstává bez mediální pozornosti a přijatá opatření proti jejich šíření se řady obyvatel již 

dotkly. 

Jedná se o ohrožovací trestný čin, postačí tedy pouhé nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 

nakažlivé nemoci, které však musí být bezprostřední, nestačí pouze abstraktní. Zavlečení 

znamená vyvolání nebezpečí nakažlivé nemoci zvířat v chovech nebo u volně žijících zvířat 

v místě, kde nebyl zaznamenán výskyt takové nemoci. Rozšířením se míní zvýšení nebezpečí 

nakažlivé nemoci zvířat v místě, kde se již vyskytuje v epidemické podobě.100 

18.9. Poškození cizí věci 

Skutková podstata tohoto majetkového trestného činu se používá při postihu pachatele, který 

neoprávněně usmrtil cizí zvíře, které je dle trestního zákoníku považováno za věc. 

Dle § 228 ten, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci.  

                                                 

99 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-790-4.(ASPI) 

100 tamtéž 
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Předmětem útoku musí být věc, která nenáleží pachateli. Zničením se rozumí úplné 

znehodnocení věci (např. usmrcení zvířete) a poškozením její částečné znehodnocení. 

Učiněním věci neupotřebitelné nedojde k porušení její hmotné podstaty, nicméně ta už nemůže 

sloužit ke svému účelu (např. vypuštění divokého zvířete z klece).101   

Pokud by se pachatel tohoto jednání dopustil vůči zvířeti ve svém vlastnictví, přicházel by 

v úvahu postih např. dle § 302 TZ.  

Soudní praxe dovodila jako trestný čin poškození cizí věci i úmyslné zastřelení psa, bez splnění 

podmínek uvedených v zákoně o myslivosti.  

Příkladem je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR R 27/1984. Obviněný při snížené viditelnosti 

vystřelil ze vzdálenosti 26 m loveckou brokovou zbraní na psa, ačkoli viděl, že pes sedí ve 

značně členitém terénu zarostlém trávou a křovinami. Z toho soud dovodil, že nebyly splněny 

podmínky k usmrcení psa dle tehdy platného zákona o myslivosti, zejména když pes, který byl 

uvázán na obojku s vodítkem, se nevzdálil z vlivu svého vedoucího, který ležel vedle něho 

v trávě a při střelbě byl zraněn. Obviněný usmrcením psa, který měl hodnotu 600 Kčs, zničil 

věc J. V. Obviněný tedy naplnil znaky přečinu proti majetku v socialistickém a v osobním 

vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb. 

Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1014/2015 „se nemůže  jednat 

o krajní nouzi, pokud osoba, která jednání v ní namítala, měla specifické postavení, v jehož 

rámci vykonávala zákonem stanovené oprávnění – v tomto případě myslivecká stráž – a to svým 

chováním hrubě porušila, když nedodržela zvláštním předpisem stanovenou povinnost, resp. 

vybočila z mantinelu, které jí normy vytyčují.“ V tomto případě obviněný v menší ve 

vzdálenosti kratší než 200 m od nejbližší trvale obydlené nemovitosti zastřelil psa rasy 

německého ovčáka, přičemž způsobil škodu ve výši 10 000 Kč. Obviněný byl odsouzen 

okresním soudem za poškození cizí věci dle § 228 TZ, krajský soud toto rozhodnutí zrušil 

a překvalifikoval jednání na zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TZ, 

přičemž ve svém rozhodnutí (str. 6) uvedl, že vzhledem ke změně právního posouzení zvířete 

podle § 494 NOZ není toto již věcí. 

                                                 

101 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. 

Student (Leges). ISBN 9788075021205. s 675. 
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Dovolací soud však připomněl, že věcí v trestněprávním pojetí, které je určující pro posouzení 

jednání v intencích § 228 TZ, je nutno rozumět i živá zvířata, protože § 134 TZ výslovně 

stanoví, že ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, nestanoví-li ustanovení TZ něco 

jiného.102 

Tento případ je zajímavý i argumentací obviněného, kdy svůj čin považoval za projev krajní 

nouze, protože měl za to, že střílí na toulavého (bezcenného) psa, který pronásledoval srnce, 

a hrozilo jeho stržení a zadávení. Hodnota srnce (15 900 Kč podle ceníku v roce 2010, byť lze 

připočíst rovněž chovnost srnce či očekávanou trofej), měla být dle jeho názoru porovnávána 

s hodnotou psa, ať již toulavého, a pokud ne, pak takového, jehož cena je dána prodejními 

možnostmi v době spáchání daného skutku. Soud se však s touto námitkou neztotožnil. 

18.10. Poškozování spotřebitele 

Dle § 253 odst. 1) TZ ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že 

poškozuje spotřebitele šizením na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve 

větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, může 

být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.  

Toto ustanovení tedy nezakazuje vyrobit a uvést na trh nekvalitní výrobky, práce a služby, ale 

je zakázáno zatajit to, že jsou nekvalitní. Zatajování těchto skutečností poškozuje spotřebitele 

v právu rozhodnout se o nákupu výrobků, zadání provedení prací a využití nabízených služeb 

se znalostí všech podstatných skutečností.103 

 V první kvalifikované skutkové podstatě dle § 253 odst. 2) TZ hrozí pachateli peněžitý trest 

nebo odnětí svobody až na pět let, pokud tento čin spáchá jako člen organizované skupiny, 

získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo byl-li pro takový čin 

v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový 

čin propuštěn.  

Druhá skutková podstata (§ 253 odst. 3) umožňuje odnětí svobody pachateli v délce dvou až 

osmi let, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu. 

                                                 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1014/2015 

103 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4.(ASPI) 
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Tuto skutkovou podstatu trestného činu lze využít k postihu množitelů a překupníků, kteří 

odpírají spotřebitelům jejich práva. Může se jednat o uvádění vědomě nepravdivých informací 

při prodeji zvířat, falšování očkovacích průkazů, průkazu původu a ostatních dokumentů nebo 

zatajení zdravotního stavu, věku a ostatních vad prodávaného zvířete. 

U tohoto trestného činu je možný jednočinný souběh s trestným činem neoprávněného 

podnikání dle § 251 TZ104, což v případě tzv. „množíren zvířat“ by mohla být častá situace 

a bylo by na místě, aby orgány činné v trestním řízení zahajovali v těchto případech trestní 

stíhání pro tyto přečiny.  

18.11. Neoprávněné podnikání 

Dle § 251 TZ kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, 

obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti. 

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem může být pachatel potrestán, 

způsobí-li značnou škodu, nebo  získá-li pro sebe nebo jiného značný prospěch. Způsobí-li 

škodu velkého rozsahu, nebo získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, hrozí pachateli 

trest v rozmezí dvou až osmi let. 

Větším rozsahem se rozumí soustavná činnost provozována zpravidla minimálně šest měsíců 

(č. 5/1996 Sb. rozh. tr.) a mělo by se jednat o činnost srovnatelnou s výkonem zaměstnání, 

vykonávanou s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Pro posouzení zda byl spáchán trestný čin, pak 

není rozhodná výše výdělku, může tak být postihnuta i osoba, jejíž neoprávněné podnikání 

skončilo ztrátově (č. 9/2010 Sb. rozh. tr.). Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze 

fyzická osoba.105  

18.12. Trestní odpovědnost právnických osob 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen 

TOPO) umožňuje trestní postih právnických osob. Vyloučena je trestní odpovědnost 

                                                 

104 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. 

Student (Leges). ISBN 9788075021205, s. 717. 

105 tamtéž s. 713. 
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právnických osob dle § 6 odst. 1) TOPO u České republiky a územních samosprávných celků 

při výkonu veřejné moci. Dle § 6 odst. 2) pak majetková účast těchto právnických osob v jiné 

právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost této jiné právnické osoby.  

Původně TOPO vymezoval konkrétně jednotlivé trestné činy, u kterých bylo možno uplatňovat 

trestní odpovědnost právnických osob. Zákon č. 183/2016 Sb. novelizoval TOPO a stanovil 

rozsah trestní odpovědnosti právnických osob na všechny trestné činy uvedené v TZ, mimo 

výslovně uvedených konkrétních trestných činů, na které se trestní odpovědnost PO 

nevztahuje.106 

V § 7 TOPO jsou pak vyjmenovány zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, kterých 

se právnická osoba nemůže dopustit. Patří sem např.: vražda novorozeného dítěte matkou 

dle §142 TZ, soulož mezi příbuznými dle § 188 TZ, opilství § 360 TZ a další. 

V tomto výčtu nejsou a tudíž se tak právnická osoba může dopustit všech trestných činů proti 

životnímu prostředí, šíření nakažlivé nemoci zvířat, poškození cizí věci, neoprávněného 

podnikání ale i poškozování spotřebitele. Tedy těch činů, o kterých pojednává práce 

v předcházejících kapitolách. 

Soud tedy může právnické osobě dle § 20a) TOPO uložit trest zákazu držení a chovu zvířat až 

na dvacet let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře. 

18.13. Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat 

Do TZ na základě Novely přibyl trest dle § 74a zákaz držení a chovu zvířat, který může být 

uložen až na deset let, dopustil - li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem 

nebo péčí o zvíře. Trest spočívá v zákazu držení, chovu a péče o zvíře po dobu výkonu tohoto 

trestu. Lze jej uložit i jako samostatný trest, pokud vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu, osobě a poměrům pachatele, uložení jiného trestu není třeba. 

Novelou došlo i ke změně Zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen TŘ), 

do nějž byl nově vložen  § 350 aa) s názvem „výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat.“ Pokud 

je tento trest uložen, je do něj započtena doba, po kterou měl odsouzený zakázáno držet nebo 

chovat zvířata, která jsou předmětem zákazu, na základě rozhodnutí nebo opatření orgánu 

                                                 
106 ŠÁMAL, Pavel. § 7 [Trestné činy]. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. 

Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. ISBN 9788074005923 s. 135. 
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veřejné moci před právní mocí rozsudku. Proti rozhodnutí o trestu zákazu držení a chovu zvířat 

je přípustná stížnost. 

Pokud odsouzený chová, drží, nebo pečuje o zvíře, které je předmětem zákazu, může být na 

jeho návrh stanovena přiměřená lhůta k zajištění péče o toto zvíře dle § 350 aa) odst. 2). 

Kontrolu výkonu tohoto trestu pak dle § 350 ab TŘ vykonává KVS, v jejímž obvodu 

se odsouzený zdržuje nebo má trvalé bydliště. Příslušná KVS obdrží od předsedy senátu opis 

rozhodnutí, které je zasláno též organizaci, u které obviněný pracuje, pokud v rámci své práce 

pečuje o zvířata, která jsou předmětem zákazu. 

KVS je oprávněna u odsouzeného provést namátkovou kontrolu obydlí, jiných prostor 

a pozemků, které užívá, přičemž odsouzený jí k této kontrole musí poskytnout součinnost. 

Pokud KVS zjistí porušení výkonu tohoto trestu, bezodkladně tuto skutečnost sdělí PČR.  
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19. Právní úprava ochrany volně žijících živočichů 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanovuje pravidla pro nakládání z druhy 

volně žijících živočichů i v rámci péče o jedince chovaných v uměle vytvořených podmínkách.  

Ochrana přírody a krajiny se dle § 2 odst. 2) písm. b) ZOPK zajišťuje i obecnou ochranou druhů 

planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, ale také zvláštní ochranou vzácných či 

ohrožených druhů, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním 

předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných 

zařízení. 

Tento zákon pracuje s pojmem živočich. Pod tímto pojmem je nutno vnímat všechna vývojová 

stádia jedince, tedy i vejce. V ochraně volně žijících živočichů nalezneme přímé souvislosti 

s ochranou zvířat proti týrání. Děje se tak zejména v situaci, kdy se jedinec volně žijícího 

živočicha dostává do péče člověka (např. handicapovaný živočich) nebo je s ním jinak 

nakládáno. To se týká i jedinců zvláště chráněných druhů a exemplářů CITES.  

Další souvislost mezi ochranou druhů a ochranou zvířat proti týrání můžeme nalézt v oblasti 

regulace tzv. nepůvodních druhů zvířat, kdy i tito jedinci jsou chráněni proti týrání dle ZOPT, 

nicméně zde nastává konflikt ochrany před jejich usmrcováním ve vztahu k nutnosti regulace 

jejich populace z důvodu ochrany původních druhů fauny a flóry.107  

19.1. Ochrana volně žijících živočichů 

Základem obecné ochrany živočichů je stanovení minimálního režimu pro zachování všech 

autochtonních druhů volně žijících živočichů na území ČR. Tyto druhy musí být chráněny před 

ničením, poškozováním sběrem, či odchytem, ke kterému nesmí dojít v takové míře, aby mohlo 

dojít k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo 

ke zničení jejich ekosystému. 108 

V § 5 odst. 3) ZOPK jsou stanoveny povinnosti fyzickým a právnickým osobám při provádění 

zemědělských, lesnických a stavebních prací, vodohospodářských úpravách, v dopravě 

a energetice tak, že při těchto činnostech nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin 

a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky 

                                                 

107 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 414. 

108 tamtéž, s. 414. 
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i ekonomicky dostupnými prostředky. Nezajistí-li toto povinná osoba sama, uloží zajištění či 

použití takovýchto prostředků Orgán ochrany přírody.  

19.2. Ochrana ptáků 

S ochranou ptáků v celoevropském měřítku souvisí Natura 2000. Jedná se o soustavu 

chráněných území, které měly vytvářet všechny státy Evropské unie. Tato soustava zabezpečuje 

ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského 

pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či endemické.109 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládaly dva právní předpisy EU na ochranu přírody. 

S tématem této práce souvisí směrnice 2009/147/ES. Ta nahradila směrnici 79/409/EHS 

o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“).110 

Tato směrnice zajišťuje komplexní ochranu ptáků na území členských států EU. Jejími hlavními 

principy jsou: ochrana všech přirozeně vyskytujících druhů ptáků, ochrana jedince, hnízda, 

vajec i stanovišť. Vymezením ptačích oblastí zajišťuje územní ochranu vybraným druhům 

ptáků, reguluje lov a jiné využívání některých druhů ptáků, umožňuje regulaci některých druhů 

ptáků z konkrétně stanovených důvodů (např: ochrana lidského zdraví). 

Ptačí oblasti 

Území vymezená k ochraně ptačích druhů se nazývají ptačí oblasti (Special Protection Areas, 

SPA). Jejich příkladem mohou být rybníky, lesní komplexy, části zemědělské krajiny atd. Ptačí 

oblasti vyhlašuje vláda jednotlivých států. 

Evropská komise společně se členskými státy stanovila 181 druhů ptactva, které byly ohroženy 

na území EU. Členské státy pak museli pro tyto druhy, které se vyskytovaly na jejich území 

stanovit přiměřený počet ptačích oblastí, pro zajištění jejich dostatečné ochrany. V České 

republice byly navrženy ptačí oblasti například pro tyto druhy: čáp bílý, jeřábek lesní, kulíšek 

nejmenší, chřástal polní, ale i kormorán velký.111 

                                                 

109 Co je Natura 2000. AOPK ČR [online]. 19.9.2006 [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-

design3/sub-text.php?id=2102 

110 Druhým předpisem je směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin („směrnice o stanovištích“) 

111 MARHOUL, Pavel a Jan HORA. Natura 2000 v České republice Návrh ptačích oblastí: Česká společnost ornitologická. 

2002, s. 1-2. 
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Implementací směrnice č. 2009/147/ES došlo k zvláštnímu postavení druhové ochrany volně 

žijících ptáků, které se v samotném zákoně ZOPK věnuje § 5a) a 5 b).  

Tento zákon taxativně zakazuje úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících ptáků, 

poškozování nebo ničení jejich vývojových stádií, jejich úmyslné vyrušování, zejména během 

rozmnožování a odchovu mláďat a držení druhů jejichž lov a odchyt je zakázán.  

Zakázána je také přeprava, držení a chov za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků nebo 

výrobků z ptáků. Tyto zákazy mají relativní charakter a obsahující četné výjimky např. druhy 

na seznamu lovné zvěře.112  

Lovná zvěř je vymezena v § 2 písm. c) ZOM. Jedná se o druhy, které je možno obhospodařovat 

lovem při splnění řady podmínek jako je doba a způsob lovu, doba hájení apod. Při nedodržení 

některé z těchto podmínek může být konání lovce posouzeno jako pytláctví.113  

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanovují 

vyhláškou č. 166/2005 Sb. seznam druhů ptáku, na nakládání s nimiž se nevztahuje zákaz jejich 

držení, přepravy chovu a nabízení, to vše za účelem prodeje (např. kachna divoká, bažant 

obecný)  a seznam druhů, na něž se nevztahuje zákaz úmyslného usmrcování odchytu a držení 

(např.   husa velká, perlička kropenatá, vrána obecná).114 

Dle § 5b ZOPK může orgán ochrany přírody, při neexistenci jiného uspokojivého řešení, 

rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné 

v zájmu veřejného zdraví (ochrana před ptačími zoonózami), veřejné bezpečnosti 

(protipovodňová opatření u vodních děl v době hnízdění), v zájmu bezpečnosti leteckého 

provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním 

hospodářství. Odchylný postup zákon také připouští pro účely výzkumu a výuky, opětovného 

osídlení určitého území populací druhu, nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti 

rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.115 

                                                 

112 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 415. 

113 STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon, aneb, Právní příručka nejen pro ornitologa. Praha: Česká 

společnost ornitologická, 2004. ISBN 80-902216-9-6, s. 26. 

114 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-229-0. (ASPI) 

115 tamtéž 
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Zákon tak umožňuje dva typy rozhodnutí, jednak rozhodnutí vydané ve správním řízení 

orgánem ochrany přírody jako individuální správní akt, nebo  opatření obecné povahy vydané 

ministerstvem životního prostředí, pokud se bude týkat blíže neurčeného okruhu osob. Tato 

rozhodnutí musí obsahovat mimo jiné také označení druhů a množství ptáků, na které se tento 

odchylný postup bude vztahovat a způsob nebo metody povolené pro odchyt či usmrcování. 

Tyto metody musí být v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zákonem 

o myslivosti. 116 

V § 5a odst. 5) ZOPK je zakotvena povinnost subjektům v oblasti elektroniky, kdy každý, kdo 

buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit ho ochrannými 

prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Na tuto povinnost 

navazuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který nařizuje provést technická opatření 

k ochraně ptactva u nově zbudovaných stožárů vysokého napětí a provést technická opatření 

u stávajících stožárů  do 15 let ode dne nabytí účinnosti novely č. 158/2009 Sb. tohoto 

zákona.117 

19.3. Handicapovaní živočichové  

Dle § 3 ZOPT se handicapovaným zvířetem rozumí volně žijící zvíře, které je v důsledku 

zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě. Pod 

tuto definici lze zahrnout i oslabení živočicha parazity, hladem, otravou či narušení jeho 

přirozených vzorců chování (ztráta plachosti).  

Právní regulace pro nakládání s handicapovanými živočichy a provozování záchranných stanic 

upravuje ZOPK v § 5. Pravidla pro manipulaci s handicapovanými živočichy jsou upravena 

zákonem na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou ministerstva zemědělství č. 114/2010 Sb. 

o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, která mimo jiné upravuje vybavení a minimální 

velikost prostoru pro handicapovaná zvířata. 

Kdo se ujme živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně 

nebo trvale přežít ve volné přírodě, musí mu zajistit nezbytné ošetření, nebo jej předat 

provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha, u kterého je neschopnost přežít ve volné 

přírodě pouze dočasná, musí osoba, která jej má v péči, zamezit změnám tělesným nebo 

                                                 

116 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 415. 

117 tamtéž s. 416. 
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změnám chování, které by následně znemožnily jeho návrat do přírody. Jde-li o zvláště 

chráněného živočicha, postupuje se podle § 52 odst. 2. ZOPK. V takovém případě živočich 

musí být předán záchranné stanici. Stanice je povinna vést evidenci přijatých zvláště 

chráněných živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření. Při vypuštění tohoto živočicha zpět 

do volného prostředí, musí stanice oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody termín, místo 

a způsob vypuštění vyléčeného zvláště chráněného živočicha. 

Na péči a držení živočichů dočasně či trvale neschopných přežít ve volné přírodě se vztahuje 

vyhláška ministerstva životního prostředí č. 316/2009 Sb., která podrobně stanovuje podmínky 

vypouštění vyléčeného živočicha do volné přírody. Jedná se zejména o zdravotní stav 

živočicha, přednostní vypuštění v místě jejich nálezu, či vypouštění v ročním období 

odpovídající aktivitě daného druhu. Vyhláška dbá také na to, aby vypuštěním nebyli ohroženi 

volně žijící jedinci nebo populace.118  

19.4. Živočich odchovaný v lidské péči 

Jedná se o jedince živočišného druhu, který byl narozen a odchován v kontrolovaném prostředí, 

jako potomek rodičů získaný v souladu s právními předpisy, a u exempářů CITES  pak 

i s unijními nařízeními a Zákonem č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto 

druhů.  

Orgány ochrany přírody vydávají osvědčení o tom, že se jedná o jedince odchovaného v lidské 

péči. Na živočicha s tímto osvědčením se nevztahují zákazy dle §5a odst. 1) 2), např. držení, 

odchyt či prodej a § 50 odst. 2 např. chov v zajetí, přeprava atd. Takový živočich musí být 

nezaměnitelně a trvale označen dle čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 865/2006/ES. Pokud takové 

označení není možné, je nutno zajistit jiný trvalý způsob jeho identifikace.  

Subjekt držící živočicha odchovaného v lidské péči je povinen na žádost orgánu ochrany 

přírody předložit výše zmíněné osvědčení a umožnit prohlídku označení živočicha. Má–li orgán 

pochybnost o zákonném původu živočicha odchovaného v lidské péči, musí jeho držitel či 

                                                 

118 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 416 – 417. 
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vlastník poskytnout aktivní součinnost k ověření jeho původu (např. odběr krve pro test 

DNA).119 

19.5. Zvláštní druhová ochrana živočichů 

Tato ochrana je založena na zpřísněném režimu nakládání s vybranými, zvláště chráněnými 

druhy jednotlivých živočichů. Tito živočichové se nacházejí na seznamu stanoveném vyhláškou 

č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí. Na tomto seznamu jsou uvedeny tři kategorie 

chráněných živočichů.120 První kategorií jsou druhy prohlášené za kriticky ohrožené. 

Z bezobratlých živočichů zde nalezneme kudlanku nábožnou, jako zástupce ryb a kruhoústých 

drska menšího a mihuli potoční, jako zástupce obojživelníků lze uvést skokana skřehotavého, 

za zástupce plazů zmiji obecnou, za zástupce ptáků orla skalního a jako zástupce savců kočku 

divokou.  

Stejně systematicky jsou řazeni i zástupci druhů prohlášené za silně ohrožené, jimiž jsou: škeble 

rybničná, ježdík dunajský, blatnice skvrnitá, slepýš křehký, ledňáček říční, rys ostrovid. Třetí 

skupinu pak tvoří druhy ohrožené: čmelák, kapr obecný (sazan121), ropucha obecná, užovka 

obojková, jestřáb lesní a veverka obecná. 

Na tyto druhy se vztahuje široce pojatý zákaz zasahovat do jejich přirozeného vývoje jako 

odchyt, chov v zajetí, prodej výměna atd. ZOPT zakazuje odchyt jedinců původních, volně 

žijících druhů na území ČR pro chov ve farmovém, zájmovém chovu nebo chovu, jehož účelem 

je domestikace. Tento zákaz je absolutní a nelze požádat o obecnou ani individuální výjimku, 

nicméně ZOPK, taktéž zakazující odchyt zvláště chráněných druhů živočichů, dává možnost 

požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky z tohoto zákazu, které mohou být dle § 56 

uděleny jako individuální správní akt nebo opatření obecné povahy (např. možnost použít 

dravce k ochraně letišť).V zákonem vymezených případech je možné uzavřít smlouvu mezi 

orgánem ochrany přírody a fyzickou nebo právnickou osobou. Příkladem mohou být záchranné 

programy (např. záchranné chovy) či odchyt ptáků nebo netopýrů za účelem výzkumu.122 

                                                 

119 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 418 

120 tamtéž s. 419. 

121 Jedná se o původní divokou formu kapra. 

122 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 420-421. 
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19.6. Náhrada škod způsobená vybranými zvláště chráněnými druhy 

živočichů. 

Náhradu takto způsobených škod upravuje Zákon č. 115/2000Sb. o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ekonomické ztráty musí způsobit druh 

živočicha, který je explicitně stanoven zákonem a jejichž stavy není možné regulovat právem 

výkonu myslivosti.123 

Tento zákon v § 3 vyjmenovává tyto druhy živočichů: bobr evropský, vydra říční, los evropský, 

medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk (Canis lupus). Tento zákon upravuje v § 6 odst. 2. písm. a) 

i náhradu škody způsobené kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo). Až do 1. 4. 2013 byly 

tyto škody skutečně hrazeny. Poté již kormorán nebyl uveden ve vyhlášce jako zvláště chráněný 

živočich a rybáři tak ztratili právo na odškodnění, přičemž v zákoně toto právo i nadále zůstalo. 

Dne 1. 1. 2018 však nabyl účinnost zákon č. 197/2017, který novelizoval zákon č. 115/2000 

Sb. Škody na rybách tak byly od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 hrazeny do výše 100 % 

prokazatelně způsobené škody, a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 jsou hrazeny do výše 

80 % prokazatelně způsobené škody.124 

Zákon č. 115/2000 Sb. předně upravuje podmínky uplatnění náhrady škody po státu. Aby vznikl 

nárok na náhradu, musí vlastníci učinit řadu preventivních opatření. Jedná se o časová 

a technická opatření (ohradníky, použití psa apod.). Při zavádění těchto opatření musí dotčená 

osoba zajistit welfare zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání.  

 

                                                 

123 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9,  s. 420. 

124 Náhrady za škody způsobené kormoránem velkým. Ekolist.cz [online]. [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: 

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/nahrady-za-skody-zpusobene-kormoranem-velkym-103153/ 
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20. Historie vývoje právní úpravy Velká Británie 

Velká Británie je považována za kolébku novodobé právní úpravy ochrany zvířat. K obratu 

v nahlížení na životní podmínky zvířat došlo na přelomu 18. a 19. století pravděpodobně 

v návaznosti na rutinní zneužívání zvířat. Například M. Radford popisuje špatné životní 

podmínky hospodářských zvířat v Londýně sedmnáctého století. Přímo uprostřed města 

se nacházelo velké množství jatek. Obyvatelé tak mohli na vlastní oči vidět postupy tehdy 

považované za rutinní, přičemž dnes by se daly označit za týrání zvířat.  

Zájem o to, v jakých podmínkách zvířata žijí, přišel s obecnou vlnou humanismu na přelomu 

18. a 19. století. Došlo také ke změně paternalistického zemědělského stylu ovládaného 

zejména místními zvyky, který ustupoval urbanizované společnosti řízené z Londýna. S růstem 

měst a rozmachem průmyslu se využití zvířat zejména jako tažné síly dostávalo na okraj zájmu. 

Společnost se změnila a začal být tlak na vznik legislativy, která by zabránila krutému 

zacházení se zvířaty.125 

Soudy po dlouhou dobu považovaly domácí zvířata jednoduše za vlastnictví, které je nutno 

chránit zákonem. Samotná zvířata však žádnou ochranu nepožívala. Mezi roky 1671 až 1831 

bylo přijato více než padesát zákonů týkající se lovu, krádeží zvěře nebo pytláctví.  

Nejznámějším je tzv. Black Act z roku 1723, který jako trestný čin posuzoval zabití nebo krádež 

jelenů, vykrádání králičích doupat či nezákonný rybolov. Nezákonné bylo i zabití či zmrzačení 

dobytčete třetí stranou bez souhlasu majitele. V takovém případě mohl majitel žalovat pouze 

o odškodnění, pokud by nebyl prokázán zákeřný úmysl ze strany pachatele. Pachatel mohl být 

trestně odpovědný v případě, pokud by se zvířetem zacházel způsobem, který by obtěžoval 

veřejnost. Zákon byl zaměřen převážně na ochranu vlastnictví nebo veřejného pořádku. 126 

Požadavek na udržování veřejného pořádku se dá považovat za první zákonný důvod, pro který 

bylo možno alespoň omezeně chránit zvířata před krutým zacházením. Jako příklad lze uvést 

zákaz sportu spočívajícího v házení klacků a kamení na kohouta přivázaného ke kůlu za účelem 

jeho usmrcení (cock-throwing). Nicméně právní úprava týkající se veřejného pořádku nemohla 

zabránit týrání prováděného neveřejně či vlastníkem zvířete, kdy nedošlo k porušení 

                                                 

125 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 121-123. 

126 RADFORD, Mike. Animal Welfare Law in Britain: Regulation and responsibility. Oxford University Press, 2001. ISBN 

9780198262459, s. 28 -29. 
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vlastnického práva. Mnohé kruté praktiky se také považovaly za běžné (krutý postup při 

porážce, bití koní při práci). 

Dosavadní legislativa a změna morálního postoje části společnosti nebyla dostačující, proto 

byla částí veřejnosti požadována intervence parlamentu. Za přijetí takového zákona se postavil 

i právník a filozof Jeremy Bentham, jenž prosazoval myšlenku, že zákonodárce má zakázat vše, 

co může sloužit k tomu, aby vedlo ke krutosti. 

Impulsem pro diskuzi na parlamentní půdě byl na počátku 19. stol. boj za zákaz dráždění býků. 

Tzv. bull baiting spočíval v dorážení psů, zejména plemene buldok, na býka až do jeho 

vyčerpání. Tato zábava se vyskytovala na četných veřejných oslavách po celé Anglii. V této 

době se dále uskutečňovaly různé zvířecí zápasy a dráždění zvířat jako oficiální zábava. 

První zamítnutý návrh k zákazu tohoto sportu byl z roku 1800, k dalšímu jeho zamítnutí došlo 

v roce 1802.  Podobný osud měl i návrh zákona o prevenci úmyslného a svévolného týrání 

zvířat, který směřoval k ochraně domestikovaných zvířat, zejména koní a turů. Ten byl v roce 

1809 zamítnut z důvodu obavy, že by mohl negativně zasahovat do vlastnického práva. 

Zamítnut byl rovněž návrh zákona o zacházení s koňmi v roce 1821. 

Za první významný úspěch v oblasti welfare zvířat lze považovat přijetí návrhu zákona 

o zacházení s koňmi a skotem (tzv. Martin´s Act, pojmenovaný dle jeho navrhovatele, poslance 

za Irsko Richarda Martina) z roku 1822. Na základě tohoto zákona bylo za přestupek 

považováno bytí, zneužívání, zlé zacházení s koňmi, tury, ovcemi apod. Zákon stanovoval 

trestní sazbu od pokuty 10 šilinků až do dvouměsíčního vězení. Tento zákon se záhy ukázal 

jako obtížně vykonavatelný. Nicméně sám navrhovatel tohoto zákona nadále činil kroky, aby 

byla ochrana zvířat rozšířena na další druhy a činnosti. V roce 1835 byly novelou „Martinova 

zákona“ dráždění zvířat a zvířecí zápasy prohlášeny za protizákonné a působnost zákona 

se z dobytka (cattle) rozšířila i na jiné druhy zvířat (animals). 

 Roku 1822 vznikla společnost pro prevenci krutého zacházení se zvířaty, která se v roce 1824 

přeměnila na společnost pro prevenci týrání zvířat (SPCA). Jejím účelem bylo zmírňování 

utrpení zvířat a podpora lidského přístupu k nim. Členové této společnosti šířili u veřejnosti 
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osvětu a obcházeli místa, kde mohlo docházet k týrání zvířat (např. jatky). Následně pak dávali 

podněty příslušným úřadům.127 

Ačkoli existence SPCA byla z počátku nejistá, vždy měla vlivné členy. Po nějakou dobu byl 

jejím předsedou i člen parlamentu. Roku 1835 zaslal zástupce společnosti dopis princezně 

Viktorii s žádostí o její podporu, která žádosti vyhověla. Když princezna Viktorie roku 1837 

nastoupila na trůn, převzala záštitu nad společností a v roce 1840 jí umožnila používat předponu 

Královská. Společnost začala užívat název Královská společnost pro prevenci týrání zvířat 

(„Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“ dále jen RSPCA).128 RSPCA 

i v dnešní době působí jako vůdčí organizace v oblasti tzv. zvířecí charity. 

20.1. Druhá vlna Britské legislativy 

V roce 1849 byl přijat zákon o prevenci týrání zvířat. Tato novela zpřísnila právní ochranu 

zvířat proti týrání. Díky jejímu rozsahu došlo prakticky k nahrazení zákona z roku 1835. 

Ochrana zvířat se nyní vztahovala k veškerým zvířatům („any animal, wheter domestic or wild 

nature“) a postihovala nejen chovatele, který týrání nezabránil, ale i pachatele bezprostředního 

týrání. Také zakazovala chovat zvířata k zvířecím zápasům nebo dráždění, stejně tak tyto 

aktivity provozovat. 

Zákon věnoval i pozornost používání psů jako tažných zvířat, které bylo v té době rozšířené, 

neboť jejich chov byl levnější a méně náročný než chov koní. V roce 1854 se podařilo prosadit 

zákaz takového používání psů na základě argumentace poukazující na nevhodnou anatomii psa 

pro způsob zápřahu za krk a záda. V tomto období také vznikl první psí útulek v Londýně.129 

20.2. První regulace pokusů na zvířatech 

Po roce 1860 docházelo v Británii díky rozmachu lékařského výzkumu k rozkvětu využívání 

zvířat pro experimenty. Experimenty na zvířatech měly za cíl snížit lidské utrpení, nicméně 

často byly velmi kruté. V roce 1870 vydala RSPCA doporučující směrnice pro osoby 

                                                 

127 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 124-127. 

128 RADFORD, Mike. Animal Welfare Law in Britain: Regulation and responsibility. Oxford University Press, 2001. ISBN 

9780198262459, s. 47 -48. 

129 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 127-128. 
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provádějící vivisekce. Tyto experimenty měly být prováděny, pokud je to možné, v anestezii 

a také neměla být zvířatům způsobována bolest a utrpení při veřejných demonstracích.  

Roku 1875 představili členové RSCPA návrh zákona o regulaci postupů při vivisekcích, podle 

kterého měly jakékoliv pokusy na zvířatech nově podléhat registraci a kontrole. Proti tomu 

se postavila vědecká komunita, která připravila alternativní návrh zákona, aby povolovány 

musely být pouze pokusy bolestivé.  

Komise založená vládou pro posouzení této věci vydala roku 1876 závěrečnou zprávu, podle 

které nedoporučila zakázat pokusy na zvířatech. Nicméně ty by měly probíhat bez zbytečného 

utrpení či bolesti a provádět by je mohly pouze školené osoby.  

Ve stejné době byla založena organizace Victoria Street Society for the Protection of Animals 

from Vivisection. Následně ale změnila název na National Anti-vivisection Society, která byla 

první společností brojící proti pokusům na zvířatech.  

Členové této společnosti se podíleli na přípravě zákona, který striktně vymezil podmínky, 

za kterých se pokusy mohou konat. Nicméně zákon byl značně zmírněn na popud vědecké 

a medicínské lobby. Jedná se o zákon o ochraně zvířat proti týrání z roku 1876 (Cruelty to 

Animals Act 1876). Zákon zakládal trestnost pokusů na živých zvířatech, které způsobovaly 

bolest, mimo těch prováděných za účelem rozvíjení fyziologických znalostí, šetření 

či prodloužení života nebo zmírnění utrpení. V zákoně byl stanoven systém kontroly, nutnost 

registrace zařízení pro provádění pokusů, systém licencí personálu a podmínky pro provádění 

pokusů.  

V roce 1911 byl přijat zákon o ochraně zvířat (The protection of Animals Act 1911), který 

zakotvil obecná ustanovení zakazující týrání, aby pokryl jeho nejrůznější způsoby u co 

nejširšího spektra druhů zvířat. Postihoval také nedbalost, tj.  nedostatečnou péči, která měla za 

následek utrpení zvířat a umožnil postihnout i osoby, které týrání neprovedly, nicméně jej 

umožnily (např. obstaraly zvíře). Soudy rovněž mohly rozhodnout o utracení zvířete, bylo-li to 

pro něj lepší s ohledem na jeho stav způsobený týráním, nebo zvíře odebrat a svěřit do péče 

organizaci na ochranu zvířat, která mu následně hledala nového majitele. Tento zákon se stal 
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základním pramenem úpravy ochrany zvířat, až do přijetí zákona Animal Welfare Act v roce 

2006. 130 

Zákony, které nebyly zrušeny přijetím Animal Welfare Act: 

- zákon o předvádění zvířat, 

- zákon o zájmově chovaných zvířatech, 

- zákon o chovu a prodeji psů, 

- zákon o nebezpečných volně žijících zvířatech.131 

                                                 

130 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 128-130. 

131 tamtéž s. 252. 
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21. Britský zákon o welfare zvířat a komparastika vybraných ustanovení 

s českou legislativou 

Britský zákon o welfare zvířat (Animal Welfare Act 2006) ve svém § 1 odst. 1),  (dále jen 

AWA), uvádí definici zvířete jako obratlovce s výjimkou člověka. V odst. 2) pak z ochrany 

tohoto zákona vyjímá embryonální a fetální stadia.132 V dalších odstavcích zákon připouští 

možnost, aby úřad státního tajemníka umožnil použití tohoto zákona i na bezobratlé či 

embryonální stadia zvířete, bude-li prokázáno, že pociťují utrpení.133  

21.1. Zákaz mrzačení a zákaz krácení ocasů u psů 

Dle § 5 je pak zakázáno provádět zákroky typu zmrzačení zohavení (anglicky mutilation), 

přičemž zákon toto jednání podrobněji nevymezuje a § 6 AWA stanovuje přímo delikt 

(anglicky Docking of dogs' tails) zkrácení psího ocasu. Vyjímkou, kdy je zkrácení ocasu 

povoleno, jsou psi, kteří mají od veterinárního lékaře certifikaci jako pracovní. 

Toto jednání v České republice postihuje ZOPT dle § 4 odst 1) písm. g), kde je také stanoven 

deklaratorní výčet takového jednání, např: kupírování uší, ničení hlasivek, řezání paroží apod.  

Dle § 7 odst. 3 písm c) je naopak povoleno krácení ocasu u psů mladších 8 dní, bez ohledu na 

plemeno a jeho využití.  

Vzhledem k tomu, že kupírování ocasu je v některých evropských zemích zakázáno a jinde 

dovoleno, měl by si každý majitel tento zákrok dobře rozmyslet, zejména chce-li se účastnit 

mezinárodních výstav, případně prodávat štěňata do zahraničí.  

21.2. Zákaz prodeje zvířat osobám mladším 16 let 

Dle § 11 AWA se dopustí deliktu zákazu prodeje zvířat osobám mladším 16 let, každý kdo 

prodá zvíře osobě, o níž má důvodné podezření, že nedovršila věku 16 let nebo umožní, aby 

taková osoba vyhrála zvíře jako cenu. 

ZOPT v § 13 odst. 4) písm. a) přímo stanovuje zákaz prodeje nebo darování zvířete v zájmovém 

chovu osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů, nebo jiné osoby mající k uvedené osobě 

                                                 

132VELKÁ BRITÁNIE. Animal Welfare Act 2006. Dostupné také z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/section/1 

133 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 254. 
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mladší 15 let rodičovskou odpovědnost. V § 13 odst. 5) je pak stanoveno, že chovatelem druhu 

zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let. 

Ustanovení se vztahuje na zvířata v zájmovém chovu, to ale neznamená, že by si nezletilí mohli 

bez omezení kupovat hospodářská zvířata. Omezení však vyplývá ze soukromoprávního 

předpisu občanského zákoníku, kdy dle § 31 OZ je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, 

způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. 

Lze tedy odvodit, že ke koupi hospodářských zvířat je nutné dosáhnout zletilosti, jinak 

je smlouva relativně neplatná. 

Obecný zákaz na prodej zvířat osobám mladším 16-ti let obsažený v AWA je přehlednější 

a jasnější než česká právní úprava. 

21.3. Kontroly, oprávnění ke vstupu 

Dle § 19 AWA může inspektor nebo policista vstupovat do objektů za účelem vyhledání zvířete, 

má-li důvodné podezření, že se v místě nachází zvíře, které trpí a pokud se nezmění situace, ve 

které se nalézá, bude trpět dále. Tuto pravomoc nelze uplatnit u žádné části budov, která se 

používá jako soukromé obydlí.134 Pokud situace vyžaduje okamžitý zásah a není možné čekat 

na vydání soudního příkazu k prohlídce, může inspektor ke vstupu do uzavřených prostor 

použít přiměřených prostředků. Tato oprávnění nelze využít v případě zařízení schváleným 

k pokusům na zvířatech. 

Pro vstup do obydlí je vyžadován soudní příkaz, který může být vydán, pokud byla uživateli 

obydlí podána informace, z jakého důvodu chce inspektor nebo policista do obydlí vstoupit, ten 

jim však vstup odepřel a následně mu byla předána informace, že bude zažádáno o vydání 

soudního příkazu, viz § 52 AWA.135 

Česká legislativa dle § 25 ZOPT umožňuje zaměstnancům zařazených v orgánu ochrany zvířat 

vstupovat do zařízení chovatelů či dodavatelů pokusných zvířat, do objektů sloužící k obchodní 

činnosti se zvířaty, na místa veřejných vystoupení, do útulků a do objektů v nichž jsou zvířata 

chována nebo usmrcována. Na rozdíl od Britské právní úpravy je možné vstupovat i do objektů, 

kde jsou prováděny pokusy na zvířatech. 

                                                 

134 VELKÁ BRITÁNIE. Animal Welfare Act 2006. Dostupné také z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/section/1 

135 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 258. 
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V případě naléhavé potřeby je možnost vyzvat k součinnosti policii ČR, která má pravomoc, 

dle § 40 odst. 2) písm. c) zákona 273/2008 Sb. Zákona o Policii České republiky vstoupit bez 

souhlasu uživatele do jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony vstupu, 

má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře. Pokud se jedná o podezření, že 

dochází k týrání zvířat v obydlí, podá KVS trestní oznámení a vše je pak řešeno v rámci 

trestního řízení, kdy soudce může povolit domovní prohlídku. 

21.4. Zákaz divokých zvířat v putovních cirkusech 

V roce 2019 byl přijat a v lednu 2020 vstoupil v účinnost zákon o divokých zvířatech 

v cirkusech tzv. Wild Animals in Circuses Act 2019. Tento zákon zakazuje používání divokých 

zvířat v putovních cirkusech v Anglii. Pro definici pojmu zvíře odkazuje tento zákon na §1 odst. 

1 AWA. Pojem divoké zvíře pak zákon definuje jako druh zvířete, který není běžně 

domestikován ve Velké Británii.136 

Mezi zvířata, která v cirkusech nejčastěji vystupovala, patřil zejména slon indický  a africký, 

medvěd baribal, lev, tygr dále pak zebry, sobi a velbloudi.137 

V České republice je prozatím zakázán dle § 14 a) odst. 1 písm. b) provádět u nově narozených 

primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf zvláštní 

výcvik pro provádění triků v cirkuse, divadelním představení, filmu apod. a za tímto účelem 

s nimi vstupovat na území státu. Povoleny však jsou řízené pohybové aktivity zvířat 

v zoologických zahradách.138 

                                                 

136 Dostupné z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/24/section/1/enacted 

137 , Born Free Foundation and RSPCA. . It’s time parliament changed its Act: The Circus in the UK [online]. 2006 [cit. 2020-

01-26]. Dostupné z: https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/wildlife/captivity/circuses 

138 V České republice momentálně probíhají kampaně, za zákaz vystupování volně žijících zvířat v cirkusech viz 

https://www.cirkusybezzvirat.cz/proc-cirkusy-bez-zvirat [cit. 2020-01-30] 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/24/section/1/enacted
https://www.cirkusybezzvirat.cz/proc-cirkusy-bez-zvirat
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22. Úvahy de lege ferenda 

22.1. Problematika tzv. krmičů a následného úhynu zvířat 

Ne všechna týrání zvířat jsou způsobena ve zlém úmyslu, dost často se tak stává z nevědomosti 

nebo lhostejnosti lidí. Příkladem je i podávání nevhodné potravy zvířatům a to jak divokým tak 

i domácím. Nevhodná strava způsobuje zvířatům zdravotní potíže, zejména bolesti a nezřídka 

úhyn. Nejčastější příčinou je podávání starého pečiva a zbytků lidské stravy zvířatům. Tento 

druh potravy není vhodný téměř pro žádná zvířata, nicméně je často podáváno hospodářským 

zvířatům, zejména koním, ovcím a kozám, ale i divokým ptákům, jako jsou labutě nebo kachny.  

V menším množství tato potrava zvířatům obvykle neublíží, nicméně v místech, kde je větší 

pohyb lidí, kteří chtějí zvířatům takto přilepšit (řeky v místech pod mostem, ohrady 

u turistických cest, zoo koutky), dochází ke zdravotním komplikacím a úmrtí zvířat velice 

často. Mediálně známým příkladem může být kobyla Sgurr z projektu vypuštění Koní 

z Exmooru do obory u Milovic, která byla přikrmována pečivem od neukázněných návštěvníků, 

což jí způsobilo těžkou koliku. Z tohoto důvodu musela být oddělena od divoce žijícího stáda 

a převezena na kliniku, což ji způsobilo nemalý stres. O pár let později uhynula v nízkém věku 

14 let. 139 

Tato událost není zdaleka ojedinělá, podobné zkušenosti má většina chovatelů hospodářských 

zvířat u frekventovaných míst nebo i zoologické zahrady, kdy mohou uhynout i velice vzácná 

zvířata. 

Obrana proti tomuto jednání bývá v praxi velice složitá. První snahou by mělo být zejména 

informování veřejnosti pomocí informativních tabulek. Dost často je ale lidé nerespektují.  

Zamezit vstupu osob ke zvířatům se zpravidla nedá. Ohrady zvířat nejsou z hlediska zákona 

považovány za součást lidského obydlí a není tak ani možné nezvané návštěvníky vykázat. 

Dle § 4 ZOPT písm. c) odst. 2 se za týrání zvířat považuje podávání potravy obsahující příměsi 

nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují. Toto ustanovení 

bohužel není dostatečné pro postih daného jednání. V zákoně by měl být výslovný zákaz krmení 

                                                 

139 Klisna Sgurr s hříbětem přežili kritickou noc [online]. 2015 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

http://www.jezdci.cz/clanky/Klisna-Sgurr-s-hribetem-prezili-kritickou-noc/ 
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cizích zvířat bez souhlasu majitele a také zákaz podávání nevhodných krmiv, zejména pečiva 

divokým zvířatům, včetně vodního ptactva.  

Přijetí podobného ustanovení zákona by zajisté vzbudilo mediální pozornost a dostalo by se 

do povědomí široké veřejnosti. Reálně udělované pokuty za takové jednání by nemusely být 

příliš vysoké. Nicméně majitelé zvířat by měli mít možnost na případné neodbytné krmiče 

zavolat policii, což by bylo jistě účinnější, než pouhé upozornění na cedulkách.  

22.2. Usmrcení zvířete bez zákonného důvodu 

V § 5 ZOPT odst. 1) je stanoven zákaz usmrcení zvířete bez zákonného důvodu, ve druhém 

odstavci jsou pak vyjmenovány důvody pro usmrcení zvířete např. kvůli produkci potravin, 

nevyléčitelné nemoci nebo bezprostřednímu ohrožení člověka. Pokud osoba usmrtí zvíře bez 

zákonného důvodu, dopustí se dle § 27 odst. 1) písm. d) ZOPK přestupku, za který mu může 

být jako FO uložena pokuta do 500 000 Kč. Za týrání zvířat neuděluje pokuty KVS, ale věc 

se předává obcím s rozšířenou působností.  

Takovéto jednání by nemělo být postihováno pouze jako přestupek, ale měla by se zavést nová 

skutková podstata trestného činu úmyslné usmrcení zvířete sloužícího člověku jako 

společník, bez zákonného důvodu. 

Postih dle ZOPK  není nedostatečný z důvodu možné citové vazby člověka ke zvířeti. Osoby, 

které mají tuto citovou vazbu, určitě netvoří v České republice zanedbatelnou menšinu. Zvířata 

sloužící lidem jako společník by měla být trestním zákonem chráněna. Ztráta domácího zvířete 

může způsobit velkou psychickou bolest a taková traumatická událost může mít negativní 

dopad na lidské zdraví.  

Jednání, kdy někdo úmyslně usmrtí něčí zvíře ze msty k danému člověku při řešení sousedských 

sporů nebo rozhazuje otrávené návnady v úmyslu usmrtit psy a kočky z nenávisti k daným 

druhům zvířat, bývá trestáno většinou jako přestupek a daný člověk zůstane navíc trestně 

bezúhonný.  

Poškozený chovatel bývá povětšinou s náhradou škody odkázán na civilní řízení. Zde má 

možnost domáhat se i ceny zvláštní obliby dle § 2969 odst. 2 OZ.  

Je-li možné v trestněprávní rovině postihovat usmrcení chráněných a cenných zvířat s hodnotou 

převyšující 5 000 Kč, měla by být stejná ochrana poskytována alespoň zvířatům sloužícím 

člověku jako společník (např. pes, kočka, kůň). 
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22.3. Přidělení projednávání přestupků proti týrání KVS 

Dalším problematickým aspektem je skutečnost, že řízení o přestupcích a ukládání sankcí je 

v kompetenci obcí s rozšířenou působností. Pro toto řízení je nezbytné vyžádat si závazné 

odborné vyjádření KVS, které stanoví, zda pachatel naplnil např. znaky přestupku týrání zvířat. 

Správní řízení pak zajišťuje orgán obce, se znalostí místních podmínek. Při novelizacích ZOPT 

bylo opakovaně navrhováno, aby v těchto případech vedly řízení orgány veterinární správy.140 

V menších obcích s rozšířenou působností často pod jednoho úředníka spadá více oborů 

činností a není vždy pravidlem, že by byl daný úředník vzdělán ve všech těchto problematikách. 

Naopak to v jeho agendě může být pouze okrajová záležitost. Z hlediska odbornosti by na tom 

byla SVS lépe, protože by tato problematika mohla představovat větší část agendy. 

Dalším argumentem, proč přesunout toto řízení na SVS je možná podjatost. Existují zde vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti s volenými představiteli města. Právě v menší obci s rozšířenou 

působností pak nastává problém, pokud má pachatel nějaké vztahy ať už pozitivní nebo 

negativní s okruhem osob v okolí starosty, zastupitelů, či samotných úředníků nebo pachatelem 

je místní významný podnikatel či významná osobnost v oblasti a úředníci s ním nechtějí být za 

zlé. 

Pokud by na základě těchto skutečností bylo proti účastníku řízení postupováno přísněji, 

má pachatel možnost podat alespoň odvolání. Na druhou stranu může dojít i k uložení 

nejnižšího možného trestu nebo upuštění od potrestání. Znalost místních podmínek, která má 

být v přenesené působnosti výhodou, se nakonec může ukázat jako nevýhoda. V takovém 

případě správní trestání nemůže plnit svou funkci. Přenesením vedení správního řízení na 

orgány veterinární správy by bylo možno tyto jevy částečně eliminovat. 

                                                 
140 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost (Academia). 

ISBN 978-80-200-2317-9, s. 381 – 382. 
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23. Závěr 

Zákony neberou v potaz jen ochranu a právní úpravu chovu zvířat, ale částečně reflektují 

i citové pouto mezi člověkem a zvířetem. Při vývoji právní ochrany chovu zvířat nebylo zřejmé, 

zda se chrání samotná zvířata nebo citlivost lidí vůči zvířatům. I v dnešní době máme zvýšenou 

trestní sazbu, pokud se  týrání zvířat někdo dopouští veřejně. Nicméně i v ostatních předpisech 

je třeba na toto citové pouto dbát.  

V naší legislativě bohužel není dostatečně reflektována citová újma způsobená člověku. To, že 

si někteří lidé vytváří ke zvířatům tak silné citové pouto a považují téměř za člena rodiny, je 

holý fakt a není to jen otázka moderní doby, ale podobné případy prochází celou historií lidstva 

bez ohledu na zrovna platnou právní úpravu. Zákony nebyly ke zvířatům nikdy příliš přívětivé, 

to ale v minulosti nebyly ani k lidem odlišné národnosti, barvy pleti, nemanželským dětem 

apod. Právo se postupně vyvíjí a v moderních právních systémech je snaha tyto nespravedlnosti 

narovnat. Děje se tomu tak i u zvířat.  

Velký posun v této oblasti přinesla Novela trestního zákoníku, která spočívá zejména 

ve zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat a zavedení nového trestného činu chovu zvířat 

v nevhodných podmínkách. Na přijetí této Novely panují různé názory, zejména ohledně 

zpřísnění trestní sazby za trestný čin týrání zvířat. Prvním důvodem, proč by toto zvýšení mělo 

být přijímáno pozitivně, je možnost soudců v těch nejbrutálnějších případech bez omezení 

uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody. Dále nebude možné podmíněně zastavovat trestní 

stíhání a dojde k hodnotovému vyjádření významu ochrany zvířat před úmyslným týráním 

ze strany násilníků s předpokladem, že Policie ČR nebude tyto případy s ohledem na nízkou 

trestní sazbu bagatelizovat.141 

Méně optimistický názor na přijetí Novely kritizuje zejména nesystémovost, neboť dosud 

požívaly nejvyšší trestněprávní ochrany jako nejvýznamnější právní statky život a zdraví, 

čemuž by měly odpovídat trestní sazby u jednotlivých trestných činů proti životu a zdraví. 

Novelou stanovená trestní sazba je stejná jako u trestných činů ublížení na zdraví dle 

§ 146 odst. 1 TZ a šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 odst. 1 TZ. U některých trestných 

                                                 

141 Advokátní deník: Poslanci odhlasovali novelu trestního zákoníku, trest za týrání zvířat se zpřísní [online]. [cit. 2020-09-

05]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2020/03/04/poslanci-odhlasovali-novelu-trestniho-zakoniku-tresty-za-tyrani-

zvirat-se-zprisni/ 
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činů je sazba za týrání zvířat dokonce vyšší např. u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle 

§ 147 TZ a ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 148 odst. 1 TZ.142 

Obecně se přikláním k pozitivnímu přijetí zpřísnění trestní sazby, za trestný čin týrání zvířat. 

V minulosti byly velice často ukládány podmíněné tresty nebo byl delikt hodnocen jako 

přestupek. Tato skutečnost byla veřejností přijímána velice negativně a není divu. Ačkoli dle 

právní teorie je předmětem útoku u tohoto trestného činu samotné zvíře, skutečnost může být 

jiná.  

Ilustrovat to můžeme na případu desetileté fenky Nely, jejímž majitelem byl osaměle žijící 

senior. Fenka seniorovi při venčení utekla na chodbu, ten uslyšel ránu a našel fenku mrtvou 

v krvi. Následně se k činu přiznal soused, věc měla být původně řešena jako přestupek a až po 

stížnosti advokáta byla věc řešena jako trestný čin. V roce 2019 byl pachatel potrestán trestem 

dvaceti měsíců odnětím svobody s podmíněným odkladem na tři roky a trestem zaplacení třiceti 

tisíc korun.143 Lze důvodně očekávat, že pachatel způsobil majiteli velké duševní útrapy, pokud 

usmrtil bytost, která byla jediným společníkem seniora v jeho obydlí.  

Z tohoto a obdobných případů je zřejmé, že přísné tresty za týrání zvířat nemají ochranou funkci 

pouze vůči zvířatům, ale i jejich majitelům. Nevole nad nedostatečným potrestáním pachatele 

nevyplývá pouze z lítosti ke zvířeti, ale i uvědomění si nedostatečné ochrany trestním právem, 

která je chovatelům zvířat poskytována. Pokud má osoba citový vztah ke zvířeti, může jí být 

celkem beztrestně způsobena závažná citová újma. Tato újma může mít dopad i na zdraví 

takové osoby. 

Náš právní řád sice umožňuje odčinění nemajetkové újmy, nicméně v případě zvířete by byl 

majitel nejspíše odkázán na civilní řízení, což nebude mít preventivní odstrašující účinek 

na případného pachatele.  

Dostáváme se do paradoxní situace, kdy úprava zaměřená primárně na ochranu zvířat 

sekundárně chrání i velkou skupinu osob mající ke zvířatům citovou vazbu. Pokud toto 

vezmeme v úvahu, lze zvýšení trestních sazeb hodnotit jednoznačně pozitivně.  

                                                 

142 JELÍNEK, Jiří. Advokátní deník: K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla [online]. [cit. 2020-09-05]. Dostupné 

z: https://advokatnidenik.cz/2020/08/19/k-nove-trestnepravni-ochrane-zvirat-aneb-trefit-kozla/ 

143 PLICKA, Robert. Novela trestního zákoníku nejen zpřísnění trestu za týrání zvířat: prezentace. In: Hlas zvířat [online]. [cit. 

2020-09-05]. Dostupné z: https://www.hlaszvirat.cz/kampane/14-novelizace-trestniho-zakoniku-zprisneni-trestnich-sazeb-za-

tyrani-zvirat 
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Měla - li změna právní úpravy TZ poskytovat ochranu zvířatům v hierarchii chráněných hodnot 

výrazněji než např. u ochrany majetku, čehož se mělo docílit kriminalizací závažných 

přestupkových jednání,144 mezerou v právní úpravě zůstává nekriminalizování jednání 

nezákonného usmrcení zvířete, aniž by se pachatel dopustil jeho týrání např. usmrcení střelnou 

zbraní.  Tehdy je pachatel odpovědný pouze za poškození cizí věci, pokud zvíře přesáhlo 

určitou hodnotu.  

Novela dále přinesla nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách dle § 302a TZ. 

Pozitivním přínosem by měla být možnost policie v případě nejzávažnějších organizovaných 

trestných činů nasazovat odposlechy a jednodušeji nařizovat domovní prohlídky.145 Toto je jistě 

kladný přínos Novely, nicméně zde je třeba vzít v potaz skutečnost, že „množírny“ budou 

provozovány dlouhodobě a za úplatu, tudíž tato činnost může být postihována jako trestný čin 

neoprávněného podnikání podle § 251 TZ.146 Pokud se jedná o množírnu, kde dochází k týrání 

zvířat ve velké intenzitě, došlo by pak k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat. 

O nutnosti zavést tuto novou skutkovou podstatu nejsem osobně přesvědčena, nicméně zde 

musíme počkat, co přinese praxe.  

Množení zvířat neprobíhá jenom v tzv. množírnách, ale hodně lidí jej používá jako přivýdělek. 

Často jsou psi chováni pouze v kotcích či chlívech a kočky jsou chovány v králíkárnách. Bude 

se jednat třeba i o jednu chovnou samici. Takový chov nemusí být posouzen jako týrání, ale 

zvířata chována tímto způsobem nejsou správně socializována a jejich plemenný standard ani 

zdravotní stránka nebývají dobré.  

Tito chovatelé by se měly dostat do většího zájmu živnostenských úřadů, kvůli neoprávněnému 

podnikání a následně pod dozorovou pravomoc ostatních orgánů kontrolujících podnikatele. 

Pak by mnozí lidé upustili od tohoto snadného přivýdělku. K narovnání trhu by také přispělo 

chování kupujících, kteří si budou zvíře kupovat po získání dostatečných informacích 

o chovateli, budou vědět, s kým kupní smlouvu uzavírají a budou následně důsledně uplatňovat 

práva z vadného plnění.  

                                                 

144 JELÍNEK, Jiří. Advokátní deník: K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla [online]. [cit. 2020-09-05]. Dostupné 

z: https://advokatnidenik.cz/2020/08/19/k-nove-trestnepravni-ochrane-zvirat-aneb-trefit-kozla/ 

145 Advokátní deník: Poslanci odhlasovali novelu trestního zákoníku, trest za týrání zvířat se zpřísní [online]. [cit. 2020-09-05]. 

Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2020/03/04/poslanci-odhlasovali-novelu-trestniho-zakoniku-tresty-za-tyrani-zvirat-se-

zprisni/ 

146 JELÍNEK, Jiří. Advokátní deník: K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla [online]. [cit. 2020-09-05]. Dostupné 

z: https://advokatnidenik.cz/2020/08/19/k-nove-trestnepravni-ochrane-zvirat-aneb-trefit-kozla/ 



112 

 

K tomu jim může pomoci postavení zvířete v OZ. Při uplatnění práv z vadného plnění je třeba 

brát v úvahu možnost citové vazby zvířete (v reálu bude spíše prokazatelná citová vazba 

vytvořená kupujícím ke zvířeti). Kupující se tak nemusí bát, že by uplatněním práv z vadného 

plnění přišel o zvíře a musel je vracet zpět do nevyhovujících podmínek, viz níže.  Prodávající 

pak bude muset zvážit, zda je schopen chovat a prodávat zvířata v požadované kvalitě nebo své 

„podnikání“ radši ukončit.  

Po zavedení nového občanského zákoníku se zdálo, že jím provedená dereifikace zvířat nebude 

mít valný dopad a měla by se spíše stát součástí norem veřejného práva.  Není to tak úplně 

pravda. Tento dopad může být patrný při uplatňování odpovědnosti za vady, kdy v závislosti 

na situaci je nutné při uplatňování práv z vady neaplikovat některé možnosti nabízené zákonem. 

Bude tomu tak zejména u jednotlivě určených zvířat, kdy si majitel se zvířetem již vytvořili 

citový vztah, čehož mohl využívat prodávající, aby se zbavil odpovědnosti z vadného plnění. 

Např. požadavkem na vrácení zvířete s tím, že ho utratí, ale vrátí kupujícímu kupní cenu. Nový 

majitel pak často oželel svá práva, aby uchránil dané zvíře. Pokud v takovýchto případech 

nedojde k aplikaci ustanovení o odstoupení od smlouvy a navrácení plnění zpět, může tak 

soukromoprávní norma zachránit život zvířete. Kladně bych hodnotila i korektiv rozumného 

chovatele, při hrazení nákladů na léčbu.  

Nejdříve občanský zákoník a následně trestní zákoník zlepšil postavení zvířete v našem 

právním řádu, přesto v něm přetrvává relikt, který v době, kdy se do popředí dostávají úvahy, 

zda je správné zvířata vůbec konzumovat, do moderní právní úpravy nepatří.  

Tímto reliktem je oprávnění myslivecké stráže usmrcovat domácí zvířata. Minimálně zde chybí 

povinnost myslivecké stráže zaznamenat okolnosti umožňující použití tohoto opatření (např. 

pořízením videonahrávky). Takovéto opatření by mělo smysl v případě, kdyby pes útočil 

na nějaké vzácné zákonem chráněné zvíře. Pak by toto oprávnění mělo spíše náležet stráži 

ochrany přírody. Většinou ale útočí na zvíře, které je určeno k lovu pro člověka. Z hlediska 

dopadu na ekosystém nebude příliš velký rozdíl to, zda srnu zakousne pes, vlk nebo bude 

zastřelena. Myslivecká stráž může v dnešní době pořizovat videozáznamy, následně dohledat 

majitele toulavých zvířat a udělovat pokuty, případně volit jiné způsoby odchytu toulavých 

zvířat.  

V moderním právním řádu, který neumožňuje jako preventivní opatření utratit zvíře, které 

zabilo nebo zranilo člověka (a jehož život a zdraví má být chráněno právním řádem nejvíce), 
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by neměla být zákonem zakotvena možnost usmrcovat domácí zvířata z důvodu ochrany 

myslivosti. 

Velké opatrnosti je třeba dbát i při dalších např. veterinárních opatřeních, při kterých dochází 

k usmrcování zvířat. Excesy, ke kterým došlo například při aplikaci opatření proti ptačí chřipce 

(utracení papouška žijícího v bytě, utracení holubů odolných vůči nákaze).147 Nebylo by od věci 

znovu tato opatření odborně přehodnotit a eliminovat preventivní utrácení pouze na nejnižší 

možné. 

Stranou zatím také zůstává problematika z hrubé nedbalosti či úmyslně usmrcených nebo 

poraněných zvířat na silnici. Doposud takovéto jednání nebylo stíháno, protože bylo těžko 

prokazatelné. Nicméně díky palubním kamerám v automobilech je možné, že i tyto případy 

začnou býti postihovány. 

Z předložené práce je patrná velká roztříštěnost právní úpravy chovu zvířat. Chovem zvířat 

se zabývá velká část obyvatel České republiky, a proto by se tato úprava měla do budoucna stát 

přehlednější. Obzvláště legislativa dopadající na chov a evidenci hospodářských zvířat je příliš 

složitá.   

                                                 

147 V důsledku opatření proti ptačí chřipce byla utracena i korela, žijící 20 let doma v kleci viz: IRozhlas: V Tisové dokončili 

likvidaci drůbeže kvůli ptačí chřipce [online]. 2007 [cit. 2020-09-08]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-

tisove-dokoncili-likvidaci-drubeze-kvuli-ptaci-chripce_200706222050_mhromadka 

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-tisove-dokoncili-likvidaci-drubeze-kvuli-ptaci-chripce_200706222050_mhromadka
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-tisove-dokoncili-likvidaci-drubeze-kvuli-ptaci-chripce_200706222050_mhromadka
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24. Zkratky 

ADR - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (Alternative Dispute Resolution) 

AWA - Animal Welfare Act 2006 

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

ČMSCH - Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

ČOI – Česká obchodní inspekce 

ČPI – Česká plemenářská inspekce 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

EZP – evidence zemědělských podnikatelů 

FO – fyzická osoba 

KVS – Krajská veterinární správa 

MO - Ministerstvo obrany  

MV - Ministerstvo vnitra 

NSS – Nejvyšší správní soud 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  

PO – právnická osoba 

PP – průkaz původu 

PZ –  Zákon č. 154/2000 Sb. plemenářský zákon  

RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

SFEU – Smlouva o fungování evropské unie 

SVS – Státní veterinární správa 
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TZ – Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 

ÚKOZ - Ústřední komise pro ochranu zvířat  

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚSKVBL - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

WTO – Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 

ZOPK - Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  

ZOPT – Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

ZOS – Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

ZOVP -  Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči  (veterinární zákon) 

ZOZ – Zákon č. č. 252/1997 Sb. o zemědělství 

ŽÚ – Živnostenský úřad 

ŽZ – Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
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(nařízení o průkazu koňovitých) 
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a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 
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Abstrakt 

Rigorózní práce Právní úprava chovu zvířat podává rámcový přehled o právních předpisech 

upravující tuto oblast.  

Právní úprava je obsažena ve velkém množství předpisů veřejného práva zejména v oblasti ochrany 

zvířat proti týrání. Aspekty týkající se podnikání a obchodu se zvířaty jsou z části upraveny 

i soukromoprávními předpisy. 

Pro celkový koncept práce je její část věnována mezinárodním úmluvám a Evropské legislativě.  

Ze sekundární evropské legislativy je část práce věnována několika vybraným nařízením 

a směrnicím upravující tuto oblast.  

Práce dále obsahuje kapitoly zabývající se právní úpravou proti týrání zvířat, veterinární péče 

a obchodování se zvířaty. Dále vymezuje rozdíly v evidenci hospodářských a zájmových zvířat.  

Práce se také zabývá problematikou podnikání se zvířaty, chovem zvířat s průkazem původu 

a tzv. množírnami, ale i provozem útulků pro opuštěná zvířata.  

Práce obsahuje kapitolu zabývající se kompetencemi a jejich rozdělení mezi orgány veřejné 

moci, s nimiž se chovatelé zvířat mohou ve své praxi setkat. U těchto orgánů jsou shrnuty 

některé jejich kompetence v dané oblasti a u vybraných orgánů je udělán právní rozbor témat, 

která nejsou v literatuře příliš zpracována (například živnostenské oprávnění pro výcvik zvířat 

nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů).  

V práci nechybí také kapitoly věnující se trestným činům a přestupkům. U trestných činů jsou 

popsány změny, které přinesla novela zákonem č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Po stručném popisu vývoje historie práva ve Velké Británii následuje komparatistika některých 

ustanovení Animal Welfare Act s tím, jak je daná problematika legislativně ošetřena v ČR.  

Možné budoucí úpravy vnitrostátní legislativy jsou  uvedeny v kapitole nazvané úvahy de lege 

ferenda. 

Klíčová slova 

chov zvířat, podnikání, evidence zvířat 

  



124 

 

Abstract 

The “ Legislation for breeding animals” thesis gives overview of laws and regulations in this 

area.  

The respective legislation is included in many acts and regulations of public law, mainly the 

laws protecting animals from abuse. Some aspects of entrepreneurship and animal trade are 

included in private law.  

One part of the thesis covers international agreements and European legislation. Out of 

secondary European legislation the thesis discusses some regulations relating to the topic.  

The thesis also contains chapters on legislature concerning animal abuse, veterinary care and 

animal trade. It states differences in record keeping of farm animals and pet animals.  

The thesis also deals with animal trade, farming, breeding facilities and animal shelters.  

The thesis contains a chapter on competencies and the distribution of competencies among the 

authorities. There is a list of some competencies relating to the topic at every authority, with 

some authorities there are issues which are rarely addressed in publications  (e.g. animal 

training licence or alternative dispute resolution for consumer disputes).  

The thesis also provides chapters on criminal acts and offences. Changes brought by act No. 

114/2020 Sb. which changes the act No. 40/2009 Sb., Criminal Code, as subsequently amended, 

are described in the thesis.  

After a short outline of history of law in Great Britain, a comparative study of Animal Welfare 

Act and its Czech counterpart follows.  

The possible future changes in Czech legislation are stated in the chapter Consideration de lege 

ferenda.  

Key words 

animal breeding, business, animal registration 
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Foto:  Foto Disney, Orrion Farms 

Viz: https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/vyslechteny-kun-vypada-jako-z-kresleneho-

filmu-odbornici-vzhled-odsuzuji-40048499 
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Příloh č. 5 

Inzerát chovatelské stanice 

 

Inzerát kočky bez PP 

 

  



 

 

Inzerce psů bez PP 

 

S návratem vlků do české přírody se do zájmu dostává chov pasteveckých psů. Pastevecký pes 

má být od mala vychováván se stádem a jeho cena se pohybuje v desítkách tisíc Kč. V ČR jako 

chovatelské velmoci lze podobného psa pořídit za několik tisíc. Pes vychovaný na dvorku 

bohužel nebude nejlepším hlídačem stád. 


