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Úvod 

Problematika ochrany zvířat je v současné době celosvětově aktuálním tématem a obecně 

lze zaznamenat stoupající tendenci úrovně ochrany zvířat ve světě, zejména pak v Evropě. 

S ohledem na moderní pojetí zvířete jakožto živého tvora pociťujícího bolest a utrpení dochází 

postupně v civilizovaných a vyspělých zemích ke změně právního statusu zvířete, kdy zvíře již 

není vnímáno pouze jako věc a předmět vlastnictví, ale pohlíží se na něj jako na živou bytost. S tím 

pochopitelně souvisí postupné zvyšování úrovně ochrany zvířat, a to jak v oblasti práva 

soukromého, tak práva veřejného. V této diplomové práci bych se chtěl zabývat trestněprávní 

ochranou zvířat, přičemž bych rád osvětlil jednotlivé druhy a způsoby ochrany zvířat, podrobněji 

rozebral trestné činy a sankce postihující týrání zvířat a jiné nevhodné zacházení blížící se týrání. 

Současná trestněprávní úprava bude analyzována de lege lata, a to konkrétně ust. § 302, § 302a a 

§ 303 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Detailněji se hodlám zaměřit především na novelu 

trestního zákoníku z loňského roku, tedy na zákon č. 114/2020 Sb., který výrazně zasáhl do právní 

úpravy týrání zvířat, když zejména zavedl novou skutkovou podstatu, a to trestný čin chov zvířat 

v nevhodných podmínkách, rozšířil katalog druhů trestů o trest zákazu držení a chovu zvířat a 

rovněž upravil skutkové podstaty dalších trestných činů. V souvislosti s výše zmíněnou novelou 

trestního zákoníku se budu ve své práci věnovat také komparaci předchozí a současné právní 

úpravy, zhodnotím její význam a dopad na rozhodovací praxi soudů, předložím úvahy de lege 

ferenda jaká by trestněprávní úprava ochrany zvířat měla být a do jaké míry se novelizovaná právní 

úprava ideálnímu stavu blíží a v neposlední řadě zmíním dopad této novely na skutkové podstaty 

trestných činů chránící jiné zájmy a hodnoty (zejména chránící lidský život a zdraví) a možnou 

potřebu zpřísnění trestních sankcí u ostatních trestných činů s ohledem na rozsah ochrany 

poskytované zvířatům. Dále poskytnu srovnávací pohled české trestněprávní úpravy ochrany 

zvířat s právní úpravou jiných evropských zemí, přičemž jsem ke komparaci zvolil právní úpravu 

španělskou, nizozemskou, slovenskou a maďarskou, neboť každá z těchto právních úprav 

vykazuje určité specifické znaky.   

Primární cílem této práce je podrobně analyzovat trestněprávní úpravu ochrany zvířat 

v České republice de lege lata a zhodnotit možnosti de lege ferenda. Týká-li se struktury, tato 

diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které se dále podrobněji dělí. Cílem první kapitoly je 

vymezit a definovat jednotlivé základní pojmy v oblasti ochrany zvířat, rozlišit úpravu pojmů 

soukromoprávní a veřejnoprávní a s tím související odlišnosti a pojmová úskalí. Následuje druhá 

kapitola zaměřená na historický vývoj ochrany zvířat, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 

mezinárodní a evropské. Zmíním rovněž některé nejvýznamnější mezinárodní organizace 



 

7 

 

 

zabývající se ochranou zvířat. Třetí kapitola je věnována trestněprávní úpravě ochrany zvířat 

v rámci českého práva, tedy úpravě v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V této kapitole se 

budu podrobně zabývat jednotlivými trestnými činy, které problematiku týrání zvířat upravují a 

dále uvedu některé statistické údaje týkající se rozhodovací praxe českých soudů v této oblasti. 

Čvrtá kapitola bude pro tuto práci stěžejní, neboť podrobně rozebere novelu trestního zákoníku – 

zákon č. 114/2020 Sb. Zejména se zaměřím na změnu ust. § 302 TZ, zavedení zcela nového druhu 

trestu zákazu držení a chovu zvířat (tedy změnu trestního zákoníku) a dále zmíním s tím související 

změny trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Nastíním také některé důvody, které zákonodárce ke změně právní úpravy vedly, a značná 

pozornost bude věnována fenoménu tzv. množíren. Následovat bude nejčastější kritika nové 

právní úpravy, kdy se na nejčastěji uváděné argumenty pokusím adekvátně reagovat.  

Za sekundární cíl této práce mohu označit úvahy, zda je dána souvislost mezi týráním zvířat 

a násilnou trestnou činností páchanou na lidech, přičemž tyto úvahy rovněž podložím 

sociologickými studiemi. Pátá a poslední kapitola pak poskytne komparativní studie české právní 

úpravy ve vztahu k zahraničním právním úpravám. Porovnávat budu právní úpravu Španělska, 

Nizozemska, Slovenska a Maďarska, přičemž u každé země nejdříve zmíním nejdůležitější právní 

předpisy a následně provedu analýzu trestních zákonů zejména představím předmětné skutkové 

podstaty z oblasti týrání zvířat. V úplném závěru kapitoly zhodnotím úroveň české právní úpravy 

ochrany zvířat ve srovnání s právní úpravou ostatních evropských států. 

V diplomové práci budu využívat jak metodu deskriptivní, tedy popis platné právní úpravy, 

tak zejména metodu analytickou, a to podrobným rozborem jednotlivých právních institutů. 

V některých kapitolách rovněž pracuji s metodou komparativní, jejímž smyslem je zjištění 

standardu úrovně právní ochrany zvířat v českém právním řádu ve vztahu k právním řádům jiných 

evropských států.  
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1 Základní pojmy v oblasti ochrany zvířat proti týrání 

Na úvod je klíčové vymezit a definovat pojmy, se kterými bude v této práci operováno. Jak 

již název napovídá, základním stavebním kamenem této diplomové práce je pojem zvíře. Již zde 

však vyvstává problém jednoznačného vymezení pojmu zvíře, neboť právní předpisy českého 

právního řádu nepracují s tímto pojmem vždy zcela jednotně. Obsah pojmu zvíře variuje v prvé 

řadě v právu soukromém a veřejném jako celku, avšak rozsah pojmu zvíře a vymezení různých 

jeho subkategorií je proměnlivý rovněž v rámci jednotlivých právních oborů soukromého, a 

především veřejného práva. Aby problematika pojmosloví této oblasti nebyla příliš jednoduchá, 

nalezneme v českých právních předpisech kromě pojmu zvíře také pojmy živočich nebo zvěř.1 

Tyto další pojmy ovšem nehrají až tak důležitou roli a pro účely této práce bude klíčovým pojem 

zvíře, a to především ve smyslu úpravy práva veřejného.  

Z pohledu práva soukromého došlo s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) k významné změně v pojetí zvířat jakožto živých tvorů. Zatímco starý občanský 

zákoník, tedy zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „SOZ“), považoval zvíře za věc 

movitou hmotnou, a tedy stěžejní ochrana zvířat spočívala v zákonné úpravě práva vlastnického2, 

tj. základním východiskem pro ochranu zvířat byl čl. 11 Listiny základních práv a svobod ČR3, 

OZ zavádí jakousi „třetí“ kategorii, když vedle osob a věcí je upraven také pojem živé zvíře, 

dochází tedy k tzv. dereifikaci zvířat.4 Pojem zvíře je v soukromém právu definován v ust. § 494 

OZ následovně: „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.“5 Na tomto místě se nabízí otázka: došlo tedy zavedením této „třetí“ 

kategorie k praktické změně právního statusu zvířat? Odpověď zní nikoli. Zvíře může být i nadále 

ve vlastnictví konkrétní osoby, může být předmětem závazkových právních vztahů (smlouva 

kupní, smlouva darovací atd.), tedy zvíře de facto zůstává v právním smyslu věcí, pokud to 

v daném případě nebude odporovat povaze zvířete jako živého tvora. Význam tohoto nového 

zakotvení postavení zvířat je tedy spíše morální a etický.6 

 
1 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. Vědecký časopis 

České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 9. 
2 RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 

2006, č. 2, s. 29. 
3 Čl. 11 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 
4 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. Vědecký časopis 

České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 17. 
5 § 494 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
6 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. Vědecký časopis 

České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 18. 
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Jak je patrné z důvodové zprávy k OZ, soukromé právo chápe zvíře nejen jako obratlovce, 

ale rovněž jako bezobratlé, pokud jsou schopni cítit bolest nebo stres. Přesněji uvádí důvodová 

zpráva k OZ následující: „Pojetí zvířete v občanském zákoníku je širší, než v platném zákoně na 

ochranu zvířat, který jako veřejnoprávní předpis a výslovně jen pro své účely omezuje pojem 

zvířete na živé obratlovce odlišné od člověka (§ 1 zák. č. 246/1992 Sb.). Toto zúžené pojetí platí 

jen pro zvláštní úpravu v zákoně na ochranu zvířat, ale neuplatní se v občanském právu. Ze 

soukromoprávního hlediska jsou zvířaty i nejen obratlovci, ale i bezobratlí, jsou-li schopni cítit 

bolest nebo stres. Tento přístup je přímo v zákonném textu vyjádřen poukazem na povahu živého 

tvora. Živým tvorem ve smyslu tohoto ustanovení nejsou jenom obratlovci.“7 OZ také, podobně 

jako veřejnoprávní předpisy, zavádí kategorizaci zvířat, a to ve vazbě na základní soukromoprávní 

instituty. Jedná se především o oblast existence, vzniku a zániku vlastnického práva ke zvířeti a 

dále o otázky spojené s povinností hradit škodu způsobenou zvířetem. Soukromé právo se, na 

rozdíl od práva veřejného, drží stran označování různých skupin zvířat po staletí ustálené 

terminologie, kupříkladu rozlišuje tradičně zvířata na divoká a domácí.8  

Stále je však nutné mít na paměti ust. § 3029 odst. 2 OZ, které říká, že ustanovení právních 

předpisů z oboru práva veřejného nejsou dotčena, tedy ustanovení právních předpisů veřejného 

práva mají aplikační přednost před ustanoveními OZ. Jako příklad této aplikační přednosti lze 

uvést přepravu živých zvířat, kdy se na podmínky upravující přepravu a nakládání se zvířaty, 

jakožto předmětem přepravy, budou aplikovat příslušné právní předpisy o ochraně zvířat, a nikoli 

ustanovení OZ.9  

Dalšími pojmy, se kterými bude pracováno, jsou například pojmy ochrana zvířat, týrání 

zvířat nebo welfare zvířat, přičemž tyto pojmy budou podrobněji rozebrány a definovány dále 

v této kapitole. Rovněž pojem zvíře tak, jak ho upravují veřejnoprávní předpisy, bude vymezen 

v následujících subkapitolách, když tématem této práce je trestněprávní ochrana zvířat, tj. obor 

práva veřejného.  

1.1 Zvíře a živočich 

Výše jsem vymezil, jakým způsobem pracuje s pojmem zvíře soukromé právo a jak jej 

definuje OZ. Nyní se zaměřím na úpravu obsaženou v předpisech veřejného práva, přičemž tato 

úprava je rozmanitější a více diferenciovaná. 

 
7 Důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s. 120. 
8 Tamtéž s. 120-121. 
9 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. Vědecký časopis 

České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 19-20. 
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V českém právním řádu je ochrana zvířat proti týrání součástí práva veřejného a 

významnější rozvoj zaznamenává tato oblast od 90. let 20. století. S ohledem na to, že s pojmem 

zvíře a jeho podkategoriemi pracuje celá řada právních předpisů, je nutné určit rozsah a obsah 

pojmů v jednotlivých zákonech, přičemž jednou z klíčových otázek je, zda pojem zvíře zahrnuje 

pouze obratlovce nebo také bezobratlé.10 Pouze jeden právní předpis však pojem zvíře definuje. 

Tímto předpisem je zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále 

jen „ZOZPT“). Již dle preambule ZOZPT jsou zvířata, stejně jako člověk, živými tvory, kteří jsou 

schopní na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu 

ze strany člověka. Samotná definice zvířete je pak obsažena v ust. § 3 písm. a) ZOZPT a zní takto: 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však 

plod nebo embryo“.11 Zvířetem je tedy dle ZOZPT pouze živý obratlovec (výjimku lze nalézt 

v ust. § 3 písm. j) bod 2., kde je uvedeno, že pokusným zvířetem se rozumí také živý hlavonožec, 

který je nebo má být použit k pokusům), přičemž za obratlovce je nutno pro potřeby ZOZPT 

považovat ptáky, savce, plazy, obojživelníky a ryby. ZOZPT dále upravuje určité kategorie zvířat, 

a to dle dvou kritérií. Prvním kritériem je způsob života zvířete ve vztahu k člověku a na základě 

tohoto lze zvířata dělit na zvířata v lidské péči a zvířata volně žijící. Jak lze logicky dovodit z účelu 

ZOZPT, tj. ochrany zvířat před týráním, důraz je kladen zejména na kategorii zvířat v lidské péči, 

když právě zvířata v péči člověka jsou nejčastější obětí týrání. Druhým kritériem je účel chovu a 

takto lze rozlišit zvířata na hospodářská, zájmová a pokusná. Pro účely této práce však jednotlivé 

kategorie zvířat nejsou až tak významné. Klíčovým je pojem zvíře jako takový. 

Dalším právním předpisem, který pracuje s pojmem zvíře a který je z hlediska praktického 

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

(dále jen „veterinární zákon“). Definice zvířete samotného ve veterinárním zákoně chybí. V ust. § 

3 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona je definována pouze podkategorie zvířat, a to zvířata 

hospodářská.12 Zajímavostí je zahrnutí včel a hmyzu určeného k lidské spotřebě do této kategorie. 

Veterinární zákon tak bude ve většině případů uplatňován na obratlovce, u bezobratlých půjde 

spíše o výjimky (v ust. § 10 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona jsou sice vektorem označeni jak 

obratlovci, tak bezobratlí, nicméně z praktického hlediska uplatňování veterinárního zákona půjde 

především o obratlovce).  Pojem zvíře obsahuje řada dalších právních předpisů, aniž by ho nějak 

definovala. Lze se tedy jen domnívat, co vše lze pod pojem zvíře v takových případech zahrnout, 

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

časopis České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 9. 
11 § 3 písm. a) zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
12 § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
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avšak lze mít za to, že pojem zvíře je v tomto smyslu širší a dopadá nejen na obratlovce, ale také 

na bezobratlé.13 Jako příklad lze uvést zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, zákon České národní 

rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nebo zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon).  

V českém právním řádu však nalezneme právní předpisy, které používají namísto pojmu 

zvíře pojem živočich. Takovým právním předpisem je zejména zákon České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v ust. § 3 odst. 1 písm. d) definuje volně žijícího 

živočicha jako jedince živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně.14 Jako 

další právní předpisy užívající pojmu živočich lze uvést zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách 

provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), 

zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy (tzv. zákon CITES) či zákon č. 

115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. 

Týká-li se rozsahu pojmu živočich, lze dovodit, že pojem živočich je širší než pojem zvíře, neboť 

zahrnuje celou živočišnou říši, tedy i živočichy bezobratlé, když jedinou výjimkou, kterou nelze 

pod pojem živočich podřadit, je člověk. Lze shrnout, že s pojmem živočich pracuje především 

právo životního prostředí v souvislosti s ochranou druhů v rámci ochrany biologické rozmanitosti, 

kdežto pojmu zvíře je užíváno spíše v oblasti ochrany zvířat jakožto jedinců před protiprávním 

chováním člověka (zejména mučením a jiným obdobným zacházením).15  

Již střídměji se lze setkat v českém právním řádu s pojmem zvěř užívaným v zákoně č. 

449/2001 Sb., o myslivosti. Zvěř je zde definována v ust. § 2 písm. b) jako „obnovitelné přírodní 

bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů…“. Konkrétní výčet druhů 

zvěře je pak uveden v ust. § 2 písm. c) a d) téhož.16 Z výčtu konkrétních druhů zvěře uvedených 

v písm. c) a d) je zřejmé, že zákon o myslivosti pod pojem zvěř zahrnuje vybrané druhy savců a 

ptáků, tedy pouze obratlovce.  

Pro obor práva trestního je základním výkladovým ustanovením ust. § 134 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), a to konkrétně věta druhá: „Ustanovení o věcech se 

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

časopis České společnosti pro právo životního prostředí, 2014, č. 35, s. 11. 
14 § 3 odst. 1 písm. d) zák. České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
15 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. Dny práva - 2010: 4. ročník mezinárodní konference 

pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 12. 
16 § 2 písm. b), c), d) zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
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vztahují i na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského těla, nevyplývá-li z jednotlivých 

ustanovení trestního zákona něco jiného.“17 Ochrana živým zvířatům je TZ poskytována 

především prostřednictvím ustanovení o majetkových trestných činech (např. krádež, poškození 

cizí věci), ale také v rámci jiných trestných činů, jakými je například týrání zvířat dle ust. § 302, 

chov zvířat v nevhodných podmínkách dle ust. § 302a či zanedbání péče o zvíře z nedbalosti dle 

ust. § 303 TZ. Od živých zvířat je nutno odlišovat zvířata mrtvá, neboť mrtvá zvířata a jejich části 

se bez dalšího považují za věci.18  

1.2 Ochrana zvířat 

Pojem ochrana zvířat není pouze termínem právním, ačkoli jeho náplň je značně 

specializovaná a odborná. Ochrana zvířat je především tématem společenským a odborným, 

přičemž velký důraz je kladen na prvky etické, neboť zvířata je nutno považovat, stejně jako 

člověka, za živé tvory, schopné na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a z tohoto důvodu si 

zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.19 Hlavním smyslem a cílem právních 

předpisů na úseku ochrany zvířat je ochrana všech druhů zvířat, nehledě na říši, kmen, třídu či 

čeleď, a to zejména v souvislosti s různorodými činnostmi člověka (především v souvislosti 

s chovem zvířat) za různých podmínek a situací.20 

Pod pojem ochrana zvířat nezařazujeme pouze ochranu proti týrání, ale ochrana dopadá 

rovněž na další činnosti a životní podmínky, které jsou v rozporu s povahou zvířete jakožto živého 

tvora pociťujícího utrpení a bolest. Za takové činnosti lze označit například poškozování zdraví 

zvířat, bezdůvodné usmrcování, všechny formy propagace týrání zvířat (např. zveřejnění popisu 

či vyobrazení navádějícímu k týrání zvířat), opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit či vyhnat a 

odnímání volně žijících druhů zvířat z jejich přirozeného prostředí.21  

S ohledem na to, že ochrana zvířat je v současném právním řádu upravena v celé řadě 

právních předpisů, jejichž rozsah je značně obsáhlý, člení teorie ochranu zvířat na dvě oblasti – na 

přímou ochranu zvířat proti týrání a na nepřímou ochranu zvířat proti týrání. Oblast přímé 

ochrany zvířat proti týrání obsahuje právní normy zakazující a postihující činnosti považované za 

týrání zvířat. Mezi právní předpisy přímé ochrany zvířat lze zařadit např. vyhlášku č. 208/2004 

Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vyhlášku č. 4/2009 Sb., o 

 
17 § 134 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
18 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 826. 
19 Preambule zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
20 Portál Státní veterinární správy [online]. [cit. 17. února 2021]. Dostupné na: https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/.  
21 § 1, 2, 6 zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/
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ochraně zvířat při přepravě, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, či již hojně zmiňovaný zákon 

České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Oblast nepřímé ochrany zvířat 

proti týrání oproti přímé ochraně zahrnuje zacházení se zvířaty odlišné od týrání a chrání 

především pohodu a zdraví zvířat (tzv. welfare zvířat). Lze tedy říci, že ačkoli primárním cílem 

nepřímé ochrany zvířat není ochrana proti týrání, právní normy nepřímé ochrany zvířat přesto 

svým obsahem k ochraně zvířat různým způsobem přispívají. Jako příklad právních předpisů 

nepřímé ochrany zvířat lze uvést zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 91/1996 Sb., 

o krmivech, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti či zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny.22 

Ústředním orgánem státní správy zabývajícím se ochranou zvířat je v České republice 

Ministerstvo zemědělství. Jako poradní orgán slouží ministru zemědělství Ústřední komise pro 

ochranu zvířat (ÚKOZ), jejíž působnost upravuje ZOZPT a v jejímž čele je předseda. Klíčovým 

správním úřadem v resortu Ministerstva zemědělství je pak Státní veterinární správa zřízená na 

základě veterinárního zákona. Státní veterinární správa vykonává zejména dozor nad zdravím 

zvířat, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu a dále chrání státní území před 

možným zavlečením nebezpečných nákaz a nemocí. Soustavu Státní veterinární správy tvoří 

Ústřední veterinární správa se sídlem v Praze, krajské veterinární správy a Městská veterinární 

správa v Praze. V čele Státní veterinární správy stojí ústřední ředitel.23  

1.3 Týrání zvířat 

Pojem týrání zvířat bývá chápán jako jednání člověka, kterým je úmyslně či nevědomky 

ubližováno zvířeti, a to zejména tím, že je poškozováno zdraví zvířete, dochází ke zhoršování 

životních podmínek, fyziologickému strádání či nemožnosti žít nerušený a plnohodnotný život. 

Ve většině případů se jedná o činnost, která vede k trvalému poškození zdraví zvířete nebo 

dokonce v extrémních případech k usmrcení zvířete, přičemž k tomuto může docházet buďto 

následkem přímého útoku na zvíře, nebo nepřímo vlivem zanedbání základní péče o zvíře.24 

Výčet jednání považovaných za týrání zvířat je uveden v ZOZPT, konkrétně v ust. § 4 odst. 

1. Tento výčet je značně rozsáhlý, nicméně jedná se o výčet demonstrativní. V ust. § 4 odst. 1 

nalezneme 23 konkrétně popsaných způsobů týrání zvířat v písmenech a) až x). Ve většině 

 
22 Informační bulletin Státní veterinární správy, č. 3/ 2019 [online]. [cit. 17. února 2021]. Dostupné na: 

https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib1903.pdf. 
23 Portál Státní veterinární správy [online]. [cit. 17. února 2021]. Dostupné na: https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/.  
24 Zpravodajský server ČTK. I zvířata mají svá práva I. – Zákaz týrání [online]. [cit. 17. února 2021]. Dostupné na: 

https://web.archive.org/web/20080319120603/http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/index_view.php?id=68

047. 

https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/ib1903.pdf
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ochrana-pohody-zvirat-welfare/
https://web.archive.org/web/20080319120603/http:/www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/index_view.php?id=68047
https://web.archive.org/web/20080319120603/http:/www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/index_view.php?id=68047
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popsaných způsobů se jedná o určité aktivní konání člověka, kterým dochází k různě závažnému 

zásahu do integrity zvířete, jehož následkem je poškození zdraví zvířete. V určitých případech je 

však za týrání považováno, pokud určitá povinná osoba nekoná (omezování výživy), nebo nekoná 

způsobem, který ukládají právní předpisy (chov v nevhodných podmínkách, přeprava 

v nevhodných podmínkách).25 Týrat zvíře lze tedy jak aktivním konáním, tak opomenutím 

(nečinností). Krom výše zmíněných 23 vyjmenovaných způsobů týrání uvádí ZOZPT také jednu 

zbytkovou klauzuli, a to konkrétně v ust. § 4 odst. 1 písm. y), která za týrání považuje: „jiné 

jednání v rozporu s tímto zákonem, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“. Jako příklad 

některých způsobů týrání dle ZOZPT lze uvést: 

1. Nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly a neodpovídají jeho 

fyzickému stavu 

2. Omezování výživy či pohybu zvířete, podávání potravy způsobující jakoukoli 

bolest, utrpení či jiné poškození zvířete 

3. Chování zvířete v nevhodných podmínkách, zacházení či přeprava zvířete 

způsobem, který zvířeti způsobuje bolest nebo utrpení 

4. Usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení 

5. Opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo 

zvíře vyhnat 

6. Zbytková klauzule26 

ZOZPT však v ust. § 4 odst. 2 uvádí určité výjimky z výše zmíněného, kdy se za splnění určitých 

podmínek o týrání zvířat jednat nebude. Mezi tyto výjimky patří:  

1. Zákroky nebo činnosti spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo 

lidí v naléhavých situacích záchranných prací podle zvláštních právních předpisů 

(takovým právním předpisem je např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

2. Zákroky nebo činnosti prováděné podle schváleného projektu pokusů27 

Jak již bylo výše uvedeno, k týrání zvířat dochází při různých lidských úmyslných či 

nedbalostních činnostech. Mezi ty nejtransparentnější lze zařadit pašování ohrožených druhů 

živočichů v neodpovídajících úkrytech a schránkách, transport živých jatečních zvířat, 

nedodržování základních zoohygienických a krmných požadavků na chov jednotlivých druhů 

 
25 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 405. 
26 V podrobnostech viz § 4 odst. 1 zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
27 § 4 odst. 2 zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
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zvířat, porážení jatečních zvířat provedené v rozporu s platnými předpisy, prodej zájmových zvířat 

prováděný v rozporu s platnými předpisy, nedovolené nebo zakázané způsoby lovu volně žijících 

zvířat, využívání zvířat při drezúrách a dalších atrakcích (např. psí zápasy), chov divokých zvířat 

v podmínkách zoologických zahrad a zooparků při nerespektování příslušných právních předpisů, 

využívání zvířat k pokusným laboratorním účelům, špatné zacházení s chovaným zvířetem 

v domácnosti, případně při zbavení se zvířete nevhodným způsobem (např. při ztrátě zájmu rodiny 

o zvíře).28  

Nutno doplnit, že posouzení, zda-li se v konkrétním individuálním případě o týrání zvířete 

jedná či nikoli, je v kompetenci příslušného orgánu veterinární správy a tento orgán musí každý 

případ komplexně a důkladně prošetřit.   

1.4 Welfare 

„Welfare“ či někdy „welfare zvířat“ je pojem užíváný především v posledních desetiletích 

a úzce souvisí s ochranou zvířat. V českém pojetí bychom mohli pojem „welfare“ přeložit jako 

„životní pohoda zvířat“ či jen „pohoda zvířat“. Obecně je možné welfare definovat jako stav 

dokonalého fyzického a psychického zdraví zvířete žijícího v souladu se svým prostředím. Jedná 

se především o dobré životní podmínky, ve kterých zvíře žije, tj. zajištění dostatečné výživy, 

udržení fyzické i psychické zdatnosti a vhodné životní prostředí. Prvním milníkem pojmu „pohoda 

zvířat“ bylo vydání knihy Ruth Harrisonové Animal Machines (HARRISON., 1964) a vznik tzv. 

Brambellovy komise ve Velké Británii v roce 1965, která stanovila pět svobod, které jsou nutné 

pro životní pohodu zvířat. Jedná se o svobodu lehnout si (1), natáhnout si končetiny (2), otočit se 

(3), vstát (4) a očistit se (5).29 Téměř o 30 let později v roce 1993 přijala ve Velké Británii Rada 

pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council) přepracovaná pravidla 

zvířecích svobod, kdy se jednalo o: 

1. Bezproblémový přístup k čerstvé vodě a krmivu, dostačující k zachování plného 

zdraví a síly zvířete 

2. Poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřeší a pohodlného místa k odpočinku 

3. Předcházení bolesti, zranění a nemoci včetně rychlé diagnózy a léčení 

4. Poskytnutí dostatečného prostoru, vhodného vybavení a společnosti zvířat téhož 

druhu 

 
28 CHMELÍK, Jan. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 

65-66. 
29 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 11-12. 
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5. Zabezpečení podmínek, jež vylučují mentální strádání30 

O 6 let později (1999) John Webster definoval pohodu zvířat (welfare) způsobem, který 

byl přijat Britskou radou pro ochranu hospodářských zvířat a v současné době je Websterova 

definice pohody zvířat využívána prakticky po celém světě. Jedná se o následující svobody: 

1. Svoboda od žízně, hladu a podvýživy – neomezený přístup ke krmivu a čerstvé 

vodě, dostačující k zachování zdravotního stavu a životní energie zvířete 

2. Svoboda od nepohodlí – zajištění odpovídajícího prostředí včetně přístřeší a 

vhodného místa k odpočinku 

3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci – zajištění prevence, rychlé diagnózy, léčení, 

očkování a další způsoby likvidace nákaz  

4. Svoboda uskutečnit normální chování – poskytnutí dostatečného prostoru, 

vhodného vybavení a společnosti zvířat stejného druhu 

5. Svoboda od strachu a úzkosti – zabezpečení podmínek vylučujících mentální 

strádání31 

Kromě uvedených pěti svobod navrhl John Webster ještě svobodu šestou, a to vykonávat 

svobodně a „osobně“ kontrolu nad životní pohodou, a tím se vyhnout utrpení a stavu umrtvující 

nečinnosti. Užití těchto zásad má význam především při vyhodnocování a porovnávání podmínek 

pohody zvířat, tedy podmínek, za jakých je se zvířaty nakládáno. Cílem je pak zajištění stavu 

fyzického i psychického zdraví zvířete, tedy životní pohody zvířete (welfare).32   

Významným dokumentem v oblasti welfare na mezinárodní úrovni je pak Deklarace o 

životní pohodě zvířat (Declaration on Animal Welfare), schválená na konferenci v Manile ve 

dnech 25. a 26. března 2003. Hlavním cílem této deklarace je celosvětové zviditelnění 

problematiky welfare zvířat a snaha o zlepšení podmínek, v nichž jsou zvířata, zejména 

hospodářská, chována.33 

 
30 WEBSTER, John. Welfare – životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu zvířat, 

1999, s. 11. 
31 ŠOCH, Miloslav, BROUČEK, Jan, ŠŤASTNÁ, Jana. Welfare hospodářských zvířat. In: 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, s. 33. 
32 MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kol. Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu 

filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016, s 643. 
33 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 12. 
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2 Historický vývoj ochrany zvířat 

Ochrana zvířat či obecně péče o zvířata sahá až do dob, kdy člověk zvířata domestikoval, 

tedy doby před 10 000 lety. Jako první legislativní počin týkající se úpravy zvířat lze zmínit 

Zákoník vladaře Urnammua z Uru (21. století př. n. l.), v jehož textu se objevují zmínky o 

dozorcích nad pastvou dobytka, což dokládá organizovanou péči o chovaná zvířata.34 Prvním 

právním předpisem, který určitým způsobem upravoval chov domácích zvířat, byl tzv. Kodex 

Lipit-Ištar pocházející z let 1934-1924 př. n. l. Kodex je pojmenován po svém tvůrci, sumérském 

králi Lipit-Ištarovi, pátém králi dynastie Isin. Kodex obsahuje především vlastnickou ochranu, 

tedy ochranu vlastníka zvířete, a dále uvádí některé tresty za poranění zvířete (kodex hovoří 

konkrétně o dobytčeti). Trestem byla ve většině případů povinnost uhradit určitou část ceny 

zvířete, např. za poranění kroužkem v nose byl viník povinen zaplatit 1/3 ceny dobytčete, za 

vypíchnuté oko 1/2 ceny zvířete, za zlomený roh 1/4 ceny zvířete a za poškození ocasu 1/4 ceny 

zvířete.35 Přibližně z období 19. – 18. století př. n. l. pocházejí Zákony z Ešnunny, které byly 

napsány v akkadštině na hliněných tabulkách. Tyto zákony upravovaly například poranění člověka 

nebo zvířete zvířetem, přičemž výše náhrady škody byla odstupňována podle společenského 

postavení oběti. Již širší veřejnosti známějším dílem je Chammurapiho zákoník z období 18. století 

př. n. l. Král Chammurapi vládl v letech 1792-1750 př. n. l. Starobabylonské říši a proslul 

především právě zákonodárstvím. Chammurapiho zákoník obsahoval, podobně jako Kodex Lipit-

Ištar, ochranu vlastnického práva, a to zejména úpravu náhrady škody způsobené zvířaty a na 

zvířatech. Všeobecně známá zásada „oko za oko, zub za zub“ pochází právě z Chamurapiho 

zákoníku, když tato zásada se mimo jiné projevovala také v oblasti vlastnického práva 

v souvislosti se zvířaty, kdy například uhynulé dobytče, které uhynulo z důvodu nedbalosti nebo 

špatného zacházení nájemce, musel nájemce vlastníkovi nahradit dobytčetem novým. Některá 

ustanovení zákoníku dokonce popisovala využívání zvířat k trestání lidí, pokud spáchali nějaký 

trestný čin. Jako příklad lze uvést trest usmýkání dobytkem na poli, uložený v případě, že se 

vlastník zvířete o zvíře řádně nestaral.36 Dle dostupných pramenů byl první novověký zákon na 

ochranu zvířat vydán v roce 1502 v osmanské říši za sultána Bayezida II. a obsahoval úpravu 

týkající se pracovních zvířat (oslů, koní apod.) a stanovoval podmínky, za jakých mělo být o 

taková zvířata pečováno. V roce 1635 byl v Irsku vydán zákon proti zapřahání do pluhu za ocas, 

který zakazoval jakékoli přivazování pracovních zvířat k nástrojům a postrojům za ocas. Tento 

 
34 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 96. 
35 ŠOCH, Miloslav, BROUČEK, Jan, ŠŤASTNÁ, Jana. Welfare hospodářských zvířat. In: 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, s. 31. 
36 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 96. 
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zákon výše popsané označil přímo jako týrání zvířat a stal se tak pravděpodobně prvním právním 

předpisem, který týrání zvířat jako takové sankcionoval. V období evropského středověku a raného 

novověku nebyla oblasti zvířecích práv věnována nijak velká pozornost. Zvířata byla považována 

za věci v právním smyslu, když toto pojetí bylo převzato z práva římského.37 Počátky novodobé 

ochrany zvířat sahají do období 18. a 19. století Velké Británie. V této době byly životní podmínky 

zvířat otřesné a obzvláště v přelidněném Londýně se lidé dennodenně setkávali s nelidsky krutým 

zacházením se zvířaty, avšak nikdo z nižších vrstev v 18. století toto nepovažoval za 

problematické a hodné pozornosti.38 Tématu ochrany zvířat se začínalo v této době postupně 

věnovat čím dál tím více autorů. Jako příklad lze uvést dílo Thomase Younga z Trinity College, 

ve kterém píše: „Zvířata jsou nadána schopností cítit potěšení a bolest a musíme vyvodit, že 

Stvořitel si přeje štěstí těchto svých bytostí, a zároveň, že lidskost vůči nim je mu milá, a krutost 

naopak. Toto beru jako základ práv zvířat, a to na základě stejného druhu argumentů, jako 

moralisté založili práva člověka.“39 Problémem byly zejména po staletí zakořeněné tradice, které 

zahrnovaly kruté zacházení se zvířaty a v podstatě sloužily pouze pro pobavení publika. Velmi 

populární byl například krvavý sport nazvaný házení na kohouta (cock-throwing), kdy lidé (často 

děti) házeli jeden po druhém na kohouta uvázaného ke kůlu klacky či špalky, dokud zvíře 

neusmrtili. Ještě náročnější byl boj za zákaz dráždění býků (bull-baiting), neboť se jednalo o 

oblíbenou zábavu městského obyvatelstva napříč Anglií. Ve zkratce se jednalo o dorážení zvláště 

vycvičených loveckých psů na býka, kdy ho trhali a kousali do této doby, dokud zvíře nepadlo. Za 

vlády královny Anny Stuartovny na počátku 18. století se tyto atrakce konaly v Londýně 2x týdně 

a populární byly i v dalších městech Anglie. Postupně se postoj určitých skupin obyvatel 

proměňoval a sílilo volání po zlepšení životních podmínek zvířat a zákazu dráždění býků a 

obdobných krutostí. O zlepšení životních podmínek zvířat se zasloužil také Jeremy Bentham, 

zakladatel utilitarismu, filosofického směru rozvíjejícího se v této době ve Velké Británii, když se 

v parlamentu dožadoval přijetí adekvátního zákona. Po řadě neúspěšných pokusů o přijetí zákona 

zlepšujícího životní podmínky zvířat byl v roce 1822 přijat návrh zákona o zacházení s koňmi a 

skotem, který je považován za první významný legislativní úspěch animal welfare lobby na 

světě.40 Podle svého navrhovatele byl tento zákon nazýván Martinův zákon (Martin´s act) a 

ustanovil přestupek za bití, zneužívání nebo jiné zlé zacházení s dobytkem, za který mohl být 

uložen trest až dvouměsíčního vězení.41 V roce 1822 byla také založena Společnost pro prevenci 

 
37 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 97. 
38 Tamtéž s. 121-122. 
39 YOUNG, Thomas. An Essay on Humanity to Animals, 1798. Gale ECCO, 2018, s. 84.  
40 BROOMAN, Simon, LEGGE, Deborah. Law Relating to Animals. Londýn: Cavendish, 1997, s. 41.  
41 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 123-125. 
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krutého zacházení se zvířaty, která byla roku 1824 přejmenována na Společnost pro prevenci týrání 

zvířat (Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Společnost usilovala o zmírňování 

utrpení zvířat a o celkové zlepšení životních podmínek zvířat. Ke svému účelu využívala 

především prostředků osvěty, vzdělávání a prosazování. Roku 1840 doznala společnost značného 

úspěchu a vážnosti, když nad ní převzala patronát sama královna Viktorie. Od té doby se 

společnost jmenuje Královská společnost pro prevenci týrání zvířat (Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals) a svou činnost ve Velké Británii vyvíjí dodnes. V rámci tzv. 

druhé vlny britské legislativy došlo roku 1849 k vydání zákona o prevenci týrání zvířat, který 

vztáhl ochranu na veškerá zvířata („any animal, whether domestic or wild nature“) a v Londýně 

vznikl první psí útulek.42 Překvapivý se může jevit extrémně kladný přístup nacistů k problematice 

ochrany zvířat v 30. 40. letech 20. století. v Německu. Nacisté velmi přísně dbali na dobré životní 

podmínky zvířat a jejich ochranu před týráním a jiným nevhodným zacházením, když se zvířaty 

bylo zacházeno výrazně lépe než s některými skupinami obyvatel. Významným legislativním 

počinem byl říšský zákon o ochraně zvířat z roku 1933, který poprvé použil koncepci, která je nyní 

součástí moderní právní úpravy ochrany zvířat: zamezit zbytečnému utrpení zvířat a chránit je před 

bolestí. Zákon o ochraně zvířat hned ve svém úvodu zdůrazňoval význam ochrany zvířat kvůli nim 

samým a nikoli kvůli lidem, přičemž se vztahoval na všechna zvířata bez rozdílu. Za týrání zvířat 

byly stanoveny velice přísné sankce, když takovému pachateli hrozil trest vězení až na dva a půl 

roku a pokuta. Zákon dále upravoval maximální množství práce, které mohlo být od zvířat 

požadováno například na polích nebo v dolech. Provádění experimentů na zvířatech bylo 

podmíněno udělením povolení od Ministerstva vnitra. Je šokující, že německé zákony upravující 

podmínky při přepravě zvířat vyžadovaly pro zvířata určitou úroveň vybavení vagonů, dostatek 

prostoru, krmení, vodu atd. a současně byly v naprosto nelidských (možná by se hodilo spíše 

„nezvířecích“) podmínkách transportovány miliony Židů do koncentračních táborů, kdy během 

přepravy mnozí umírali vyčerpáním, hlady a žízní či byli ušlapáni nebo se jim nedostávalo 

dostatečného množství vzduchu z důvodu přeplněných vagonů. Jako zajímavost lze zmínit, že 

mnoho předních představitelů nacistické strany včetně Hitlera nebo Goebbelse byli vegetariáni a 

odpůrci lovu, když již zmíněný říšský zákon o ochraně zvířat mimo jiné zakazoval použití psů při 

honech.43 Jak říká Boria Sax: „Ti, kteří jsou vlídní ke zvířatům, nemusejí být nutně laskaví 

k lidským bytostem.“44 

 
42 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 126-128. 
43 Tamtéž s. 42-44. 
44 SAX, Boria. Zvířata ve Třetí říši. Domácí mazlíčci, obětní beránci a holocaust. Praha: Dokořán, 2003, s.126. 
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2.1 Úprava na mezinárodní úrovni 

Pramenem mezinárodní úpravy ochrany zvířat jsou především mezinárodní úmluvy, a to 

úmluvy regionální. Na úmluvách se aktivně podílí zejména ekonomicky a hospodářsky vyspělé 

státy, kdy nejintenzivněji k rozvoji mezinárodní úpravy ochrany zvířat přispívají evropské státy. 

Ke sjednávání mezinárodních úmluv došlo v prvé řadě v rámci Rady Evropy a signatáři 

jednotlivých úmluv mohou být jak členské státy, tak i mezinárodní organizace jako např. Evropská 

unie. Prvkem společným pro všechny úmluvy je poměrně nízká kontrolovatelnost a vynutitelnost 

společných závazků.45 Vliv mezinárodního práva v této oblasti je patrný jak na vnitrostátní právní 

úpravu, tak na komunitární právo EU.46  

Stěžejním právním dokumentem v oblasti ochrany zvířat je Všeobecná deklarace 

zvířecích práv přijatá v roce 1973 Národní radou na ochranu zvířat (Conseil national pour la 

Protection des Animaux). Text deklarace sepsal ve Francii Georges Heuse, zakládající předseda 

Mezinárodní ligy za zvířecí práva. Samotná deklarace prošla od svého přijetí Národní radou na 

ochranu zvířat roku 1973 mnoha úpravami, na kterých se podílely zejména spolky na ochranu 

zvířat a některé osobnosti z vědeckého či kulturního světa. Finální verze deklarace byla schválena 

v roce 1977 na mezinárodním sjezdu ochránců zvířat v Londýně, nicméně vyhlášena byla až roku 

1978 v sídle UNESCO v Paříži.47  

V roce 1982 byla přijata tzv. Deklarace o potravinové etice, která je považována za doplněk 

Všeobecné deklarace zvířecích práv. Deklarace o potravinové etice zahrnuje především 

problematiku masité stravy, ochranu spotřebitele a svým dosahem se dotýká rovněž celosvětově 

diskutovaného problému plýtvání potravinami, podmínek velkochovů a obecně řeší přírodní 

rovnováhu z pohledu konzumace masité stravy.48  

Již zmiňovaná Mezinárodní liga za zvířecí práva přijala v roce 1989 přepracovanou 

Všeobecnou deklaraci zvířecích práv z roku 1978. Stran přijatých změn, oproti verzi Všeobecné 

deklarace z roku 1978, stojí za zmínku úprava jazyková, tedy vyjasnění některých termínů 

klíčových pro úpravu ochrany zvířat a dále byly vyjasněny nejasnosti týkající se problematiky 

masité stravy. K této aktualizované Všeobecné deklaraci zvířecích práv vydala Francouzská liga 

 
45 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 12-13. 
46 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 153. 
47 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013, s. 34-35. 
48 Tamtéž s. 41. 



 

21 

 

 

za zvířecí práva výkladové texty, např. „Duch Všeobecné deklarace zvířecích práv“ nebo 

„Biologické základy Všeobecné deklarace zvířecích práv“.49  

Za mezinárodní úmluvu lze rozhodně také považovat již zmiňovanou Deklaraci o životní 

pohodě zvířat (Declaration on Animal Welfare), která byla schválena v roce 2003 na mezinárodní 

konferenci o welfare zvířat v Manile a která vychází z pravidel tzv. pěti svobod (k tomu podrobněji 

viz 1.4. Welfare). 

Existuje samozřejmě mnoho dalších mezinárodních úmluv a dohod zabývajících se 

ochranou zvířat z různých úhlů pohledu. Zde uvádím několik nejvýznamnějších: 

• Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

rostlin – CITES (transponovaná do zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování 

s ohroženými druhy) 

• Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva – Ramsarská úmluva 

• Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů – CMS 

• Úmluva o biologické rozmanitosti – CBD 

• Úmluva OSN o mořském právu – UNCLOS 

• Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví50 

2.2 Úprava na evropské úrovni 

Evropskou úpravu lze rozdělit na úpravu komunitární, tj. úpravu Evropské unie, a úpravu 

jiných evropských společenství, zejména Rady Evropy. V rámci Rady Evropy vzniklo šest 

významných dohod, které zahrnují ochranu čtyř právních kategorií zvířat – zvířata volně žijící, 

v zájmovém chovu, zvířata hospodářská a zvířata pokusná. Těmito nejdůležitějšími právními 

dokumenty jsou následující dohody:51 

1. Úmluva o zachování evropské volně žijící fauny a flóry a přírodních stanovišť – 

Bernská úmluva 

2. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu 

3. Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely 

 
49 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013, s. 42-44. 
50 RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 

2006, č. 2, s. 45. 
51 RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 

2006, č. 2, s. 45. 
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4. Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké 

účely 

5. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě 

6. Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat 

Úprava EU je značně rozsáhlejší a komplikovanější, neboť zahrnuje jak primární právo, tedy 

především Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), tak také sekundární právo 

obsahující velké množství nařízení a směrnic. Komunitárnímu právu se budu podrobněji věnovat 

v následující části.  

2.2.1 Primární právo EU 

Základním právním předpisem primárního komunitárního práva je SFEU. Ochranou zvířat 

se zabývá hlava III., Zemědělství a rybolov, SFEU, konkrétně se jedná o články 38-44. Okrajově 

se otázkám souvisejícím s veterinární péčí věnuje hlava XIV. nazvaná Veřejné zdraví. Pokud se 

zaměříme na vývoj právní úpravy primárního práva, zjistíme, že Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství (dále jen „Smlouva o EHS“) výslovně ochranu zvířat neobsahuje. 

Ochrana zvířat v lidské péči je zmíněna až v Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách 

zvířat, který byl připojen ke Smlouvě o EHS Amsterodamskou smlouvou v roce 1997. Obsahem 

protokolu byl zejména příslib Společenství jako celku a jednotlivých členských států, že budou 

brát v úvahu požadavky na dobré životní podmínky zvířat zakotvené v předpisech a zvyklostech 

členských států. O osm let později vznikl v součinnosti s Evropskou komisí Akční plán 

Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat pro léta 2006-2010. Ve své 

podstatě akční plán plynule navazuje na Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách 

zvířat, když rozvíjí zásady protokolem zakotvené a podrobněji definuje společné cíle Společenství 

v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Jedná se například o prosazování přísnějších norem 

týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, podporu budoucího vývoje ve výzkumu a 

alternativních metod k pokusům na zvířatech nebo zohlednění sociálně-ekonomických dopadů 

případných nových opatření. Zásadním milníkem v primárních pramenech komunitárního práva 

byla Lisabonská smlouva ratifikovaná ČR v roce 2009.52 Lisabonská smlouva vložila do SFEU 

nový článek 13, který výslovně zakotvil zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Plné znění 

čl. 13 SFEU je následující: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, 

rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie 

 
52 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 14-16. 
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a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom 

zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými 

obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím“.53 Zařazení čl. 13 SFEU lze chápat jako 

zvýšení úrovně ochrany zvířat na komunitární úrovni, nicméně část za středníkem tomuto 

ustanovení poněkud ubírá na síle.   

2.2.2 Sekundární právo EU 

Sekundární prameny komunitárního práva představují směrnice a nařízení. Aby byly 

směrnice v členských státech účinné, musí být transponovány (včleněny) do právního řádu daného 

státu. Nařízení jsou oproti směrnicím přímo účinná i na území jednotlivých členských států a 

zavazují tak přímo konkrétní fyzické a právnické osoby (např. chovatele, přepravce, obchodníky). 

V oblasti právní ochrany zvířat lze zmínit jako významné a přelomové zejména tyto směrnice:54 

• Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků  

• Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro 

pokusné a jiné vědecké účely 

• Směrnice Rady 91/628/EHS o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující 

směrnice 90/425/EHS a 91/496/EHS  

• Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přirozených biotopů a volně žijících zvířat a 

rostoucích rostlin  

• Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení 

nebo usmrcování 

• Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, 

kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a 

jiné vědecké účely 

 
53 Čl. 13 Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 21. února 2021]. Dostupné 

na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI. 
54 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 16. 
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o 

ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 

Směrnice výše uvedené byly až na výjimky do českého práva převedeny v rámci ZOZPT 

a staly se tak účinnými na území České republiky.  

 Mezi přímo účinná a závazná nařízení na úseku právní ochrany zvířat můžeme zařadit 

následující:55 

• 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 

• Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství 

pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 

91/628/EHS 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 

o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o 

změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění 

• Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek 

• Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví 

postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích 

hraniční kontroly Společenství 

• Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad 

pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro 

veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění 

• Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí 

harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a 

produkty živočišného původu uvnitř Společenství 

• Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví 

opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících 

 
55 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 16-17. 
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se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 

zvířat 

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

přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a 

nařízení Rady (ES) č. 1255/97 

V rámci komunitárního práva je rovněž významná judikatura Soudního dvora EU. Jedná se 

zejména o problematiku žalob a předběžných otázek týkajících se právní úpravy ochrany zvířat a 

péče o jejich dobré životní podmínky. Judikaturu Soudního dvora EU lze dále rozdělit na témata 

z oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství a rybolovu, veterinární péče a omezení volného 

pohybu zboží.56 

2.3 Úprava vnitrostátní 

Právní pojetí zvířete bylo definováno již ve starověkém Římě, přičemž toto chápání ve své 

podstatě přetrvalo až do dnešní doby a v určité modifikované podobě je základem právních úprav 

v evropské kontinentální právní kultuře. První právní předpisem v českých zemích, ve kterém se 

objevila právní norma upravující ochranu zvířat pochází z roku 1855 z doby tzv. Bachova 

absolutismu. Tímto právním předpisem je nařízení č. 31/1855 ř.z., jímž se vydává zákonný předpis 

proti týrání zvířat.57 Nařízení je svým obsahem velice stručné, neboť obsahuje pouze jediné 

ustanovení o dvou větách. Nařízení č. 31/1855 ř.z. bylo základem k vydání dalších vyhlášek 

v jednotlivých zemích, zejména se jedná o tyto vyhlášky: 

• Vyhláška zemského prezidenta ve Slezsku č. 8/1899 slez. z. z. (ze dne 7. ledna 

1899) obsahující zákonný předpis proti týrání zvířat, pokud se týče při 

živnostenském provozu obvyklého zlého nakládání se zvířaty, ve znění nařízení 

prezidenta zemské správy politické pro Slezsko č. 18/1926 slez. z. z. (ze dne 24. 

července 1926) 

• Vyhláška místodržitele na Moravě č. 61/1901 mor. z. z. (ze dne 5. listopadu 1902), 

kterou se vyhlašují předpisy proti týrání zvířat, ve znění vyhlášky č. 51/1914 mor. 

z. z. (ze dne 3. července 1914) 

 
56 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: 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, s. 17-18. 
57 ŠOCH, Miloslav, BROUČEK, Jan, ŠŤASTNÁ, Jana. Welfare hospodářských zvířat. In: 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, s. 31. 
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• Vyhláška místodržitele pro Čechy č. 45/1902 čes. z. z. (ze dne 31. května 1902), o 

zamezení týrání zvířat58 

V období tzv. první republiky, tj. od roku 1918 do roku 1938, nedošlo k žádné normotvorné 

činnosti v této oblasti, neboť právní úprava ochrany zvířat proti týrání byla recipována 

z rakouského práva zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého 

(tzv. recepční norma).59 

Zásadní změna v oblasti ochrany zvířat přichází překvapivě následkem okupace 

Československa Velkoněmeckou říší, ke které došlo v noci ze 14. na 15. března 1939. Adolf Hitler 

následně zřídil „Protektorát Čechy a Morava“ a s účinností od 13. dubna 1939 postupně dochází 

k podrobnější a kvalitnější úpravě ochrany zvířat proti týrání. Významným právním předpisem 

této doby bylo nařízení vlády č. 106/1939 Sb. ze dne 27. března 1939, o ochraně zvířat proti týrání, 

které bylo následně doplněno nařízením vlády č. 109/1941 Sb., kterým se vydávají podrobnější 

předpisy o ochraně zvířat proti týrání. Ve stejném roce pak byla vydána rovněž vyhláška č. 

110/1941 Sb., jíž se vydávají některé předpisy o dopravě zvířat po železnici a motorovými vozidly. 

Všechny výše zmíněné právní předpisy je nutno považovat za přímé předchůdce současného 

zákona na ochranu zvířat proti týrání (ZOZPT) a nutno uvést, že ve srovnání s ZOZPT v zásadě 

obstojí.60  

Po 2. světové válce dochází k celkovému úpadku v oblasti právní ochrany zvířat proti 

týrání a žádné nové právní předpisy přijaty nebyly. Dne 3. srpna 1944 došlo k vydání ústavního 

dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku. Jednalo se o ústavní dekret 

prezidenta Edvarda Beneše, který prohlásil zákony a jiné právní předpisy přijaté do 29. září 1938 

beze zbytku za platný právní řád. Naopak předpisy přijaté v době od 30. září 1938 (tzv. doba 

nesvobody) podle dikce dekretu nebyly součástí platného právního řádu, přičemž některé z nich 

se za určitých podmínek mohly na přechodnou dobu používat, a to pokud se nepříčily svým 

obsahem demokratickým zásadám československé ústavy. Výslovně pak byly za zcela neplatné 

prohlášeny předpisy z oborů soudního práva trestního, soudního řízení trestního, práva osobního 

a práva rodinného. Následovalo období cca 40 let, kdy byl v Československu u moci komunistický 

totalitní režim, který právní úpravu ochrany zvířat proti týrání jako takovou neznal a taková úprava 

ani nebyla v souladu s cíli a plány totalitního státu. Zcela oprávněně tak bývá toto období 

 
58 RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 

2006, č. 2, s. 31. 
59 Tamtéž s. 32. 
60 Tamtéž s. 32. 
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označováno za tzv. dobu temna právní ochrany zvířat.61 Z tohoto období stojí za zmínku snad jen 

zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, který obsahoval v ust. § 55-60 určitou základní 

ochranu zvířat. Ustanovení obsahující přímo ochranu zvířat proti týrání potom najdeme v § 60 

výše zmíněného trestního zákona správního, který zní následovně: „Kdo bez rozumného důvodu 

způsobí zvířeti bolest nebo jiné utrpení, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím 

svobody až na sedm dnů.“62 V roce 1992 byl pak přijat již hojně zmiňovaný zákon České národní 

rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který od té doby lze považovat za základní 

stavební kámen ochrany zvířat proti týrání v České republice. Na úrovni trestněprávní úpravy pak 

stěžejní roli hraje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010.  

2.4 Mezinárodní organizace na ochranu zvířat 

Organizace zabývající se ochranou zvířat na mezinárodní úrovni lze rozdělit do dvou 

skupin, a to na vládní a nevládní. Mezi vládní organizace lze zařadit například Evropskou unii, 

Organizaci spojených národů, a především Radu Evropy, která stojí za celou řadou významných 

právních předpisů, přičemž o těch nejdůležitějších jsem již hovořil v podkapitole 2.2. Nevládní 

organizace se vyznačují tím, že nejsou zřizovány státem, na státu nejsou závislé a slouží k obecně 

prospěšným účelům, jsou tedy neziskové.  

Největší nevládní organizací zabývající se ochranou práv zvířat je PETA (People for the 

Ethical Treatment of Animals), založená v roce 1980 v USA. PETA se v rámci své činnosti 

zaměřuje především na čtyři oblasti, ve kterých jsou zvířata zneužívána nejčastěji, a to chovy a 

továrny, laboratoře, oděvní průmysl a zábavní průmysl.63 Sloganem organizace je "Nemáme žádné 

právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich experimenty, využívat je v 

zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat." V současné době má 

PETA přes 6,5 miliony členů a podporovatelů a v roce 2019 obdržela dary v hodnotě přes 49 

milionů dolarů.64 

Další významnou mezinárodní nevládní organizací je Světová organizace pro zdraví zvířat 

(OIE – The World Organization for Animal Health65) založená v roce 1924. OIE se zabývá 

zdravím zvířat, přičemž lze říci, že v oblasti veterinární medicíny je OIE tím, čím je Světová 

 
61 RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 

2006, č. 2, s. 33. 
62 § 60 zák. č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní 
63 Webové stránky PETA [online]. [cit. 6. března 2021]. Dostupné na: https://www.peta.org/about-peta/. 
64 Finanční zpráva za rok 2019 [online]. [cit. 6. března 2021]. Dostupné na: https://www.peta.org/about-peta/learn-

about-peta/financial-report/. 
65 Pozn.: Světová organizace pro zdraví zvířat byla původně založena pod názvem Office International des Epizooties 

(OIE). Až v roce 2003 byla přejmenována na The World Organisation for Animal Health, zkratku OIE z původního 

názvu si však organizace ponechala.  

https://www.peta.org/about-peta/
https://www.peta.org/about-peta/learn-about-peta/financial-report/
https://www.peta.org/about-peta/learn-about-peta/financial-report/
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zdravotnická organizace (WHO) v oblasti medicíny humánní. Hlavním cílem organizace je 

celková ochrana zdraví zvířat (především v oblasti infekčních nemocí) a zajištění jejich vhodných 

životních podmínek. V současné době je 182 států členy OIE, přičemž Česká republika (tehdy 

Československo) byla jedním ze zakládajících členů této organizace.66  

Světová společnost pro ochranu zvířat (WSPA67) je nezisková mezinárodní organizace, 

která vznikla před 40 lety v roce 1981 sloučením dvou organizací – Světové federace pro ochranu 

zvířat (WFPA) a Mezinárodní společnosti pro ochranu zvířat (ISPA). Organizace se zabývá 

vytvořením lepšího životního prostředí pro zvířata zejména tím, že zamezuje zbytečnému utrpení 

zvířat, rozšiřuje ve světě informace o důležitosti zvířat a jejich významu pro lidstvo a v neposlední 

řadě inspiruje lidi po celém světě ke zlepšování životních podmínek zvířat.68 WSPA popisuje svoji 

vizi jako „Svět, kde záleží na dobrých životních podmínkách zvířat a kde týrání zvířat skončilo“. 

V současné době organizace působí v regionálních centrech v Africe, Asii, Evropě, Latinské 

Americe a Severní Americe a má své kanceláře celkem ve 14 zemích světa. WSPA úzce 

spolupracuje s OSN a dalšími významnými světovými organizacemi. Sídlí v Londýně.69  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Portál Státní veterinární správy [online]. [cit. 7. března 2021]. Dostupné na: https://www.svscr.cz/pravidelne-

jednani-svetove-organizace-pro-zdravi-zvirat/. 
67 Pozn.: dříve The World Society for the Protection of Animals (WSPA), dnes World Animal Protection. 
68 Webové stránky World Animal Protection [online]. [cit. 7. března 2021].  Dostupné na: 

https://www.worldanimalprotection.org/about-us#slice-1. 
69 Webové stránky World Animal Protection [online]. [cit. 7. března 2021]. Dostupné na: 

https://www.worldanimalprotection.org.uk/about/from-wspa-to-world-animal-protection. 

https://www.svscr.cz/pravidelne-jednani-svetove-organizace-pro-zdravi-zvirat/
https://www.svscr.cz/pravidelne-jednani-svetove-organizace-pro-zdravi-zvirat/
https://www.worldanimalprotection.org/about-us#slice-1
https://www.worldanimalprotection.org.uk/about/from-wspa-to-world-animal-protection


 

29 

 

 

3 Trestněprávní úprava ochrany zvířat proti týrání v českém právu 

Trestní právo je obecně chápáno jako prostředek ultima ratio, když toto pojetí je rovněž 

obsaženo v jedné ze základních a nejdůležitějších zásad trestního práva, a to v zásadě subsidiarity 

trestní represe. Tato zásada je upravena v ust. § 12 odst. 2 TZ a uvádí, že „trestní odpovědnost 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ 

Pokud tedy lze konkrétní případ řešit prostředky mírnějšími, typicky v řízení správním či civilním, 

má takové řešení přednost před uplatněním důsledků trestněprávních.  

Na ústavní úrovni je ochrana zvířat upravena v čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky (dále jen „Ústava ČR“), který zakotvuje povinnost státu dbát o šetrné využívání 

přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.70 V Listině základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“) se ochranou zvířat nepřímo zabývá čl. 11, a to konkrétně v odst. 3, kde je stanoveno, že 

vlastnictví zavazuje.71 Ochrana je v tomto případě chápána ve vztahu k omezení možnosti 

vlastníka zvířete s ním nakládat způsobem, který by byl v rozporu s povahou zvířete jakožto 

živého tvora pociťujícího utrpení a bolest. LZPS dále stanovuje v čl. 35 právo každého na příznivé 

životní prostředí, právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů 

a zakazuje komukoli ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.72 

Většina případů týrání zvířat je v současné době řešena ve správním řízení, tedy na úrovni 

přestupků,73 a to bohužel i v situacích, kdy se jedná o poměrně závažné poškození zdraví zvířete. 

Proč tomu tak je? Pro pochopení celého procesu je nejdříve nutné si přiblížit některé znaky 

skutkové podstaty trestného činu a přestupku a vymezit jejich rozdíly.  

Každý jednotlivec nese odpovědnost za své jednání, kterým porušuje právní normy státem 

stanovené a následkem takového porušení je obvykle nastoupení sankcí, jimž je takový jednotlivec 

nucen se podrobit. Odpovědnost ve veřejném právu můžeme rozdělit na odpovědnost 

trestněprávní, tj. za spáchání trestného činu a na odpovědnost správněprávní, tj. za spáchání 

správního deliktu.74 Stran právních pramenů, základním pramenem v oblasti trestněprávní je 

 
70 Čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
71 Čl. 11 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 
72 Čl. 35 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 
73 CHMELÍK, Jan. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 

75.   
74 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 139. 
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zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a v oblasti správněprávní je to zejména ZOZPT, tedy pokud 

jde o oblast ochrany zvířat. V oblasti správního práva lze zmínit celou řadu dalších právních 

předpisů, když většina z nich již byla výše v této práci zmiňována (např. zákon o ochraně přírody 

a krajiny, zákon o zoologických zahradách, veterinární zákon či zákon o myslivosti). Rozdíl mezi 

přestupkem a trestným činem je pak ve společenské škodlivosti, kdy trestné činy jsou pro 

společnost obecně nebezpečnější, a proto také sankce za trestné činy přinášejí pachateli větší újmu 

než sankce správněprávní.75 Vždy je rovněž v této souvislosti nutné mít na paměti zásadu 

subsidiarity trestní represe, která již byla popsána výše v této kapitole. Tzv. subsidiarita přestupků 

je vyjádřena v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, konkrétně 

v ust. § 5, které definuje přestupek jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 

za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“76 

Nenaplní-li tedy jednání pachatele skutkovou podstatu trestného činu (dále jen „SPTČ“), nemůže 

se jednat o trestný čin a takové jednání pachatele může být posouzeno jako přestupek, byly-li 

naplněny znaky skutkové podstaty přestupku.  

Hlavní rozdíl mezi přestupkem a trestným činem spočívá v zavinění, tedy v subjektivní 

stránce. V obecné části TZ, konkrétně v ust. § 13 odst. 2 je stanoveno, že „k trestní odpovědnosti 

za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti.“77 U základní SPTČ tedy TZ vyžaduje úmyslné zavinění, není-li stanoveno jinak. 

Oproti tomu zákon č. 250/2016 Sb. stanovuje v ust. § 15 odst. 1. že „k odpovědnosti fyzické osoby 

za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že 

je třeba úmyslného zavinění.“78 Shodnou úpravu obsahuje také ZOZPT v ust. § 1 odst. 1, když 

uvádí „byť i z nedbalosti“. Aby se tedy jednalo o trestný čin, je nutné zavinění ve formě úmyslu, 

přičemž u přestupku postačí zavinění z nedbalosti. Další významný rozdíl lze spatřovat 

v objektivní stránce. Jak vyplývá z ust. § 302 odst. 1 TZ, k naplnění objektivní stránky trestného 

činu týrání zvířat je zapotřebí týrání „surovým nebo trýznivým způsobem“. ZOZPT naproti tomu 

uvádí ve výčtu ust. § 27 odst. 1 a ust. § 27a odst. 1 shodně písm. b), tedy že přestupku se dopustí 

ten, kdo „týrá zvíře nebo utýrá zvíře“. Lze tedy shrnout, že aby se jednalo o trestný čin, musí 

dotyčná osoba týrat zvíře surovým nebo trýznivým způsobem. Pokud se dotyčný dopustí 

„prostého“ týrání, nemůže jít o trestný čin, ale lze uvažovat pouze o přestupku.  

 
75 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 140.   
76 § 5 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
77 § 13 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
78 § 15 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   
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Nyní můžeme odpovědět na výše položenou otázku, proč je většina případů týrání zvířat 

v současné době řešena v rovině přestupků. Důvodem je právě zmíněná nutnost úmyslného 

zavinění jakožto znaku subjektivní stránky trestného činu, když prokázat pachateli alespoň úmysl 

nepřímý bývá ve většině případů značně komplikované.79   

3.1 Právní úprava v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

V českém právním řádu obsahuje trestněprávní úpravu ochrany zvířat zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník. Systematicky je úprava ochrany zvířat obsažena v Hlavě VIII. zvláštní části 

nazvané Trestné činy proti životnímu prostředí. Současný trestní zákoník z roku 2009 upravil 

vůbec poprvé v dějinách České republiky (i v kontextu dějin Československa) problematiku 

ochrany životního prostředí, když s účinností k 1. lednu 2010 zakotvil samostatnou hlavu VIII. 

Zvláštní části. Druhovým objektem trestných činů proti životnímu prostředí je zájem na ochraně 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek, resp. zájem na ochraně ekologické rovnováhy 

v přírodě, zájem na zachování všech druhů rostlin a živočichů, zájem na ochraně zvířat před 

týráním, zájem na ochraně člověka před nepříznivými vlivy léčiv, zvířat a živočišných produktů, 

zájem na zachování odpadového hospodářství a zájem na ochraně majetkových práv člověka.80 

Pro trestné činy proti životnímu prostředí je charakteristické zakotvení blanketních skutkových 

podstat (až na výjimky), které odkazují na úpravu zvláštních právních předpisů o ochraně 

životního prostředí, a to nejen na předpisy vnitrostátní, ale rovněž na předpisy evropského unijního 

práva.81 Ustanovení, resp. trestné činy hlavy VIII., které se přímo týkají ochrany zvířat, jsou 

následující: 

• § 299 – Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami 

• § 300 – Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti 

• §302 – Týrání zvířat 

• §302a – Chov zvířat v nevhodných podmínkách 

• §303 – Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

• §304 – Pytláctví 

 
79 CHMELÍK, Jan. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 

75.   
80 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 781. 
81 Tamtéž s. 783. 
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• §305 – Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami 

ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat 

• § 306 – Šíření nakažlivé nemoci zvířat 

V souvislosti se zvířaty však může dojít k páchání i dalších trestných činů, které jsou zařazeny 

v jiných hlavách než v hlavě VIII. Jedná se například o trestný čin krádeže dle ust. § 205 TZ nebo 

trestný čin poškození cizí věci dle ust. § 228 TZ. Tyto trestné činy mají společné to, že jejich 

předmětem je věc, přičemž pojetí zvířete jakožto věci jsme si detailně rozebrali již v první kapitole. 

Využít lze v rámci ochrany životního prostředí také některé skutkové podstaty Hlavy I. zvláštní 

části TZ, tedy Trestné činy proti životu a zdraví. Lze zmínit například trestný čin těžké ublížení na 

zdraví z nedbalosti dle ust. § 147 odst. 3 TZ či trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. 

§ 148 odst. 2 TZ.82 Trestné činy týkající se problematiky ochrany zvířat lze dále dělit dle různých 

kritérií. Jedním kritériem může být druh či kategorie zvířete, na které se příslušná právní úprava 

vztahuje. Takto lze rozlišit například trestný čin týrání zvířat (§ 302), který poskytuje ochranu 

všem zvířatům a trestný čin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami (§ 299), jež poskytuje ochranu pouze určitým kategoriím zvířat dle 

zvláštních právních předpisů. Jiným kritériem může být skutečnost, zda to které ustanovení chrání 

pouze zvířata či také jiné objekty. Mezi právní normy, které chrání pouze zvířata, můžeme zařadit 

trestné činy týrání zvířat (§ 302), trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách (§ 302a) nebo 

trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303). Odlišně je nutno chápat například trestný 

čin poškození cizí věci (§ 228) či trestný čin neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297), 

když tyto jsou primárně zaměřeny na ochranu jiných objektů a ochranu zvířat pod ně lze podřadit 

až sekundárně.83 V následující části se budu podrobně věnovat trestným činům týrání zvířat, chovu 

zvířat v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.  

3.1.1 Týrání zvířat § 302 TZ 

 Trestný čin týrání zvířat má za cíl chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví 

a jejich bezdůvodným usmrcením. Objektem tohoto trestného činu je tedy zájem na ochraně zvířat, 

když zvířata je nutno považovat za živé tvory schopné pociťovat bolest a utrpení. Povahu zvířat 

jakožto živých tvorů velmi dobře vystihuje morální princip vyjádřený v preambuli ZOZPT, o které 

již bylo hovořeno v první kapitole.  

 
82 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 785. 
83 COUFALOVÁ, Bronislava. Aktuální vývoj na poli právní ochrany zvířat. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, č. 2, 

s. 116-125. 
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 Předmětem úroku je zvíře. Pojem zvíře je upraven v ust. § 3 písm. a) ZOZPT a zákon za 

něj považuje obratlovce kromě člověka, nikoli však plody nebo embrya. Týrání bezobratlých 

trestné není. Trestné je týrání zvířat výše vymezených bez ohledu na to, zda-li jsou v něčím 

vlastnictví či zda se jedná o zvířata divoká. Rovněž není činěn rozdíl, zda se jedná o zvířata 

hospodářská, v zájmových chovech či volně žijící. Podrobněji k pojmu zvíře viz 1.1. Zvíře a 

živočich.  

 Trestného činu týrání zvířat se pachatel dopustí tím, že týrá zvíře surovým nebo trýznivým 

způsobem. Pojem týrání není v TZ nikde vymezen, přičemž obecně lze říci, že se jedná o působení 

bolesti nebo utrpení, a to povětšinou po delší dobu nebo opakovaně. Působení bolesti či utrpení 

však může být činěno také nepřímo, například nucením zvířete k výkonům, které zjevně 

neodpovídají biologickým možnostem a fyzickému stavu zvířete a prokazatelně překračují jeho 

síly. Dalším způsobem, jak je možné týrat zvíře, je omezování jeho výživy nebo vydání starého či 

slabého zvířete k jinému účelu než bezbolestnému usmrcení. Z rozhodnutí Krajského soudu 

v Brně č.j. 4 To 597/98 ze dne 18. ledna 1999 vyplývá, že utýráním zvířete „je každé usmrcení 

zvířete způsobem, který mu působí nepřiměřenou bolest, popř. jemuž předchází vystavení bolestem 

či šokujícím prožitkům, a to i trvajícím po kratší dobu, pokud toto vystavení bylo mimořádně 

intenzivní.“84 Může jít tak např. o usmrcení psa jeho shozením z velké výšky na zem. 

Demonstrativní výčet jednání, která považujeme za týrání zvířat, nalezneme v ust. § 4 odst. 1 

ZOZPT. Jedná se o 23 specifikovaných způsobů týrání zvířat v písmenech a) až x), přičemž ve 

výčtu nalezneme jak jednání vyžadující konání (komisivní jednání), tak také případy, kdy je zvíře 

týráno určitým nekonáním nebo opomenutím povinné osoby (omisivní jednání). V písmenu y) pak 

nalezneme zbytkovou klauzuli. ZOZPT dále v ust. § 4 odst. 2 stanovuje výjimky, kdy se o týrání 

zvířat nejedná, a to zákroky spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v 

naléhavých situacích záchranných prací podle zvláštních právních předpisů a zákroky nebo 

činnosti prováděné podle schváleného projektu pokusů. Mimo samotné týrání zvířat zakazuje 

ZOZPT v ust. § 4a rovněž propagaci týrání, kdy propagaci definuje v písm. a) jako vystavování, 

jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden chirurgický zákrok za účelem 

změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, na veřejném vystoupení, a v písm. b) považuje 

ZOZPT za propagaci týrání „zveřejnění popisu, vyobrazení nebo audiovizuálního záznamu, které 

navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, odchytu nebo usmrcování, úpravám vzhledu 

zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeným s týráním zvířete tak, jak je vymezeno tímto 

zákonem, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o 

 
84 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. ledna 1999, sp. zn. 4 To 597/98   
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činnosti zakázané tímto zákonem.“85 V ust. § 5 odst. 1 ZOZPT je dále zakázáno bezdůvodně 

usmrtit zvíře, přičemž v odst. 2 jsou vyjmenovány situace, které lze považovat za důvod 

k usmrcení zvířete. V odst. 5 jsou pak výslovně uvedeny zakázané metody usmrcování zvířat.86 

ZOZPT rovněž zakazuje opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit či vyhnat. Za opuštění zvířete se 

však nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, a to za situace, kdy je to vhodné 

z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí.87  

 Aby však došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat je zapotřebí, aby 

pachatel týral zvíře surovým nebo trýznivým způsobem. Jde tedy o jakousi vyšší míru závažnosti 

týrání než v případě přestupku, kdy postačí k naplnění skutkové podstaty přestupku týrat zvíře 

některým ze způsobů vyjmenovaných v ust. § 4 odst. 1 ZOZPT. Surový nebo trýznivý způsob 

týrání je nutno chápat jako jednání, které se svou intenzitou vymyká běžným případům týrání 

vypočteným v ust. § 4 odst. 1 ZOZPT a je určitým způsobem spojeno s vyšší mírou bolesti, utrpení 

nebo příkoří týraného zvířete. Surový nebo trýznivý způsob týrání lze spatřovat například ve 

vysoké intenzitě týrání, delší době jeho trvání, opakovaném jednání, které svou povahou spadá 

pod některý ze způsobů týrání popsaných v ust. § 4 odst. 1 ZOZPT nebo použití více různých 

způsobů týrání uvedených v ZOZPT.88  Rozdíl mezi surovostí a trýznivostí chápe teorie tak, že 

surovost představuje spíše povahu a závažnost jednání pachatele, kdežto trýznivost vyjadřuje spíše 

intenzitu vnímání týrání zvířetem.89 Surový a trýznivý způsob týrání zvířete je však nutno odlišit 

od zvlášť surového a trýznivého způsobu, který je znakem kvalifikované skutkové podstaty v ust. 

§ 302 odst. 3 písm. c) TZ. Jedná se o případy, kdy je zvíře vystaveno mimořádným fyzickým 

útrapám a bolesti, které podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete.90 Důraz je tedy opět 

kladen na intenzitu jednání pachatele, kdy lze říci, že pokud pachatel týrá zvíře některým ze 

způsobů vymezených v ZOZPT, dopouští se tím přestupku. Pokud bude intenzita týrání vyšší, tedy 

způsob provedení bude možné chápat jako surový či trýznivý, naplní již takové jednání skutkovou 

podstatu trestného činu dle ust. § 302 odst. 1 TZ. Dopustí-li se však pachatel zvlášť surového nebo 

trýznivého týrání, kdy intenzita takového zásahu do integrity zvířete je ještě vyšší než 

v předchozím případě, naplní tím pachatel kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu 

týrání zvířat dle ust. § 302 odst. 3 písm. c) TZ. Posouzení, zda se jedná o surový nebo trýznivý 

 
85 § 4a zák. České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
86 Tamtéž § 5 
87 Tamtéž § 6 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2017, sp. zn. 3 Tdo 48/2017 
89 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3013.    
90 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 801. 
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způsob týrání či zvlášť surový nebo trýznivý způsob týrání, bude vždy náležet soudu, jakožto 

orgánu, který rozhoduje o vině a trestu.  

 Pachatelem trestného činu týrání zvířat může být jakákoli fyzická osoba bez ohledu na to, 

zda se jedná o vlastníka zvířete, či zda má tato osoba zvíře ve své moci z jiného právního důvodu 

(např. hlídání, výcvik), nebo dokonce protiprávně (např. získané krádeží).91 Pachatelem může být 

rovněž právnická osoba, jak vyplývá a contrario z ust. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“).92 Avšak ne vždy tomu tak 

bylo. Do 30. listopadu 2016 právnická osoba nemohla být pachatelem trestného činu týrání zvířat 

a až zákonem č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. prosince 

2016 ke změně ust. § 7 ZTOPO, která umožnila postihování právnických osob jakožto pachatelů 

trestného činu týrání zvířat.  

 Z hlediska subjektivní stránky je pro základní skutkovou podstatu trestného činu týrání 

zvířat vyžadován úmysl93 a v případě kvalifikované skutkové podstaty postačí nedbalost.94 Trestný 

čin týrání zvířat lze spáchat v jednočinném souběhu s trestným činem poškození cizí věci dle ust. 

§ 228 TZ. Jednočinný souběh s trestným činem výtržnictví dle ust. § 358 TZ je však vyloučen.95    

 Ust. § 302 TZ má kromě základní skutkové podstaty také 2 kvalifikované skutkové 

podstaty, které se dělí hned na několik písmen.  

 Trestný čin je spáchán veřejně, pokud je spáchán před nejméně třemi osobami současně 

přítomnými.96 Pokud se jedná o místo veřejnosti přístupné, toto je definováno jako každé místo, 

kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, 

takže týrání zvířete může vnímat více lidí, byť v době činu tam nemusí být přítomni. Takové místo 

však nemusí být přístupné široké veřejnosti bez omezení (např. ulice, parky, nádražní haly), ale 

postačí, pokud je místo přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání 

(např. tovární hala, staveniště) nebo jiným způsobem (zdravotnické středisko, škola atd.) a v 

určitou dobu (v sezoně, během otvírací doby, v době provozu apod.). Pojem přístupnost je nutné 

chápat jako jakoukoli možnost vidět, slyšet či sledovat jednání pachatele. Za místo veřejnosti 

 
91 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. 3 Tdo 1329/2016 
92 § 7 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
93 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 802. 
94 § 17 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
95 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 802. 
96 § 117 písm. b) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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přístupné zpravidla nelze považovat studentskou kolej, ubytovnu, kanceláře nebo soukromý byt. 

Není nezbytně nutné, aby byla veřejnost v době činu přítomna přímo, ale postačí, pokud může 

veřejnost pozorovat následky jednání pachatele, tj. například utýrané zvíře. Dle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky je týrání zvířat spácháno na místě veřejnosti přístupném také 

tehdy, jestliže se ho pachatel dopustil v soukromém prostoru, do něhož sice není volný přístup, 

avšak veřejnost může negativně vnímat projevy týrání z jiného veřejně přístupného místa, např. ze 

sousedícího pozemku, který není dostatečně oddělen ani oplocením, a nebyla vytvořena ani žádná 

jiná bariéra zabraňující vizuálnímu pozorování či zvukovému vnímání projevů týrání.97  

 Organizovanou skupinou se dle teorie rozumí sdružení více osob, v němž je provedena 

určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje 

plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, 

čímž jsou umocněny jeho škodlivé dopady pro společnost. Trvalý charakter není podmínkou, když 

tímto způsobem lze spáchat i jen ojedinělý, jednorázový trestný čin. Pachatel nemusí být výslovně 

za člena skupiny přijat, ale postačí, že se do ní pachatel včlenil a aktivně se na její činnosti podílí. 

Trestná činnost páchaná členy organizované skupiny zpravidla zvyšuje škodlivost a závažnost 

spáchaného trestného činu, proto řada skutkových podstat tuto skutečnost uvádí jako okolnost 

podmiňující použití vyšší trestní sazby.98 

 S ohledem na to, že již vlastní týrání je zlé nakládání, které se vyznačuje určitým trváním, 

musí se při páchání trestného činu po delší dobu jednat o dobu trvání zpravidla v řádech měsíců. 

Rovněž je třeba zdůraznit, že významným faktorem v určování délky delší doby je intenzita týrání. 

Lze říci, že čím méně intenzivní bude týrání, tím delší dobu bude muset takové zlé nakládání trvat, 

aby se mohlo jednat o delší dobu jakožto okolnost podmiňující vyšší trestní sazbu, a naopak.99 

 Trestní zákoník nestanovuje, co je míněno větším počtem zvířat. Tento pojem byl 

konkretizován až soudní praxí, a to konkrétně usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 15. června 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že 

minimální počet zvířat, který lze považovat za větší počet, je sedm zvířat. K tomu dále Nejvyšší 

soud dodává, že tato kvalifikovaná skutková podstata dopadá na pachatele, který týrá větší počet 

zvířat, nehledě na to, zda pachatel týral větší počet zvířat najednou nebo postupně.100   

 
97 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. června 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011 
98 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1604.  
99 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1937.   
100 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. června 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011 
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 Odnětím na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li týranému zvířeti trvalé 

následky na zdraví nebo smrt. Trvalými následky na zdraví se rozumí takové nevratné změny 

zdravotního stavu zvířete v důsledku jeho týrání, které již nelze zcela vyléčit ani jinak zhojit a 

projevují se zhoršením zdravotního stavu zvířete oproti stavu před týráním. Není přitom 

rozlišováno, zda se jedná o poškození smyslových či jiných orgánů zvířete, poškození pohybového 

aparátu či jiných částí těla. Smrtí se pak rozumí jakékoli ukončení života zvířete v důsledku jeho 

týrání. Způsobením smrti zvířete nutno rozumět také utýrání zvířete ve smyslu ust. § 3 písm. r) 

ZOZPT.101  

 K pojmu zvlášť surový nebo trýznivý způsob týrání viz výše v části Objektivní stránka 

trestného činu.  

 Pojem opětovně je třeba chápat jako opakované páchání shodné trestné činnosti, zejména 

se jedná o souběh trestných činů, když není rozhodující, zda byl pachatel za takový čin již 

pravomocně odsouzen či nikoli. Pod tento pojem řadíme dále také případy zákonné fikce, tedy 

situace, kdy byl pachatel již za takový čin odsouzen, avšak hledí se na něho, jako by odsouzen 

nebyl. Jednotlivá fáze trestného činu z hlediska opětovnosti nehraje roli, a je tedy lhostejné, zda 

se jedná o dokonaný trestný čin nebo o pokus.102  

 V prvním odstavci ust. § 302 TZ je uvedena základní skutková podstata, při jejímž naplnění 

bude pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci.103 Kromě uvedených druhů trestů lze pachateli uložit také další tresty uvedené 

v ust. § 52 TZ, avšak musí být dodržen požadavek inkompatibility některých trestů, které nelze 

uložit vedle sebe.104 Ust. § 302 TZ dále obsahuje v odst. 2 a 3 dvě kvalifikované skutkové podstaty, 

které obsahují okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Konkrétně pokud pachatel naplní 

některý ze znaků uvedených v odst. 2, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let 

nebo zákazem činnosti. Pokud se pachatel dopustí jednání uvedeného v odst. 3, bude potrestán 

odnětím svobody na dvě léta až šest let.105  

3.1.2 Chov zvířat v nevhodných podmínkách § 302a TZ 

 Tento trestný čin byl do TZ začleněn novelou TZ v roce 2020 zákonem č. 114/2020 Sb., 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. Jedná se o zcela novou skutkovou podstatu, která v českém právní řádu dosud nebyla 

 
101 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3014.   
102 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1476.   
103 § 302 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
104 § 53 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
105 § 302 odst. 2 a 3 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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upravena. Cílem nové úpravy bylo zejména umožnit postihování a trestání množíren, tedy 

chovných zařízení, kde jsou za účelem zisku v často nevyhovujících podmínkách rozmnožována 

plemena psů a koček, čímž dochází k týrání zvířat.106 Trestný čin chov zvířat v nevhodných 

podmínkách zavedl do právního řádu některé nové pojmy, které prozatím nejsou zcela jasně 

definovány, a bude otázkou času, kdy soudní praxe tyto pojmy blíže definuje a vysvětlí. Bude tedy 

zajímavé sledovat, jak se nová právní úprava „uchytí“ v praxi a jak se k nové skutkové podstatě a 

s tím souvisejícím pojmoslovím postaví česká justice.  

 Objektem tohoto trestného činu je podobně jako u trestného činu týrání zvířat zájem na 

ochraně zvířat před poškozováním jejich zdraví, surovým nebo trýznivým zacházením a jejich 

bezdůvodným usmrcováním. Opět je nutné mít na paměti povahu zvířat jakožto živých tvorů 

pociťujících bolest a utrpení. Specifičtěji je možné objektem chápat ochranu větších skupin zvířat, 

zejména zvířat ve velkochovech a množírnách, kde velmi často dochází k nevhodnému zacházení 

se zvířaty a jejich životní podmínky jsou mnohdy tristní.  

 Předmětem útoku je zvíře, přičemž pojem zvířete je definován v ust. § 3 písm. a) ZOZPT. 

Podrobněji k pojmu zvíře viz 1.1. Zvíře a živočich.  

 Objektivní stránka záleží v tom, že pachatel chová větší počet zvířat v nevhodných 

podmínkách, čímž ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy.107 Pojem větší počet 

zvířat jsem již vyložil výše, když se jedná o počet minimálně sedmi zvířat. Nově zavedeným 

pojmem je však pojem nevhodných podmínek. Toto spojení není nikde v právním řádu definováno, 

a bude tedy úkolem soudní praxe tento pojem vymezit a podrobněji definovat. Nicméně s ohledem 

na záměr zákonodárce zpřísnit trestní sankce za jednání, které poškozuje zdraví zvířat a obecně 

rozšířit ochranu zvířat jako takovou, lze dovodit, co se za pojmem nevhodných podmínek skrývá. 

Za nevhodné podmínky lze považovat takové podmínky, které jsou způsobilé svou intenzitou 

ohrozit život zvířat nebo jim způsobit značné útrapy. Bude tedy na úvaze soudu, jak intenzitu 

nevhodných podmínek v konkrétním případě posoudí a zda se tudíž bude jednat o trestný čin či 

nikoli.  

 Pachatelem trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách může být jak fyzická, 

tak právnická osoba. Odpovědným však nebude jen chovatel, ale také osoba, která zajistí potřebné 

 
106 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 9. 
107 § 302a odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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doklady nebo potvrzení za účelem vývozu zvířat do jiného státu, osoba, která zvíře sama vyveze 

nebo pronajímatel, který pronajme nemovitost, ve které je množírna provozována.108 

 Pokud jde o subjektivní stránku trestného činu, vyžaduje se úmysl u základní skutkové 

podstaty a u kvalifikované skutkové podstaty v odst. 2. Nutnost úmyslného zavinění v odst. 2 je 

dovozena ze slovního spojení „za účelem“, které je užito i v jiných skutkových podstatách v TZ109 

a k jejich naplnění je třeba právě úmyslného zavinění. V případě kvalifikovaných skutkových 

podstat v odst. 3 a 4 postačí nedbalost.  

 V ust. § 302a odst. 2 TZ nalezneme kvalifikovanou skutkovou podstatu sankcionující 

pachatele, kteří chovají zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu nebo kteří 

z takového chovu kořistí.110 Kořistěním se zde rozumí jakýkoli způsob získávání majetkového 

prospěchu z takového jednání.111 U této skutkové podstaty postačí, když pachatel chová zvířata 

v nevhodných podmínkách, tj. trestného činu se dopustí pachatel, který chová alespoň dvě zvířata 

v nevhodných podmínkách za účelem obchodu. Není tedy třeba většího počtu zvířat (tj. minimálně 

sedmi), jako je tomu u odstavce 1. V odstavcích 3 a 4 ust. § 302a TZ jsou pak uvedeny některé 

okolnosti podmiňující vyšší trestní sazbu.112 Většinu z nich jsem již podrobněji rozebral výše 

v 3.1.1 § 302 Týrání zvířat. Níže uvádím dosud nedefinované pojmy.  

 Výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci 

je upravena v ust. § 138 TZ. Novelou TZ č. 333/2020 Sb., která je účinná od 1. října 2020, došlo 

ke zvýšení hranice škody způsobené trestným činem, a to ve všech případech na dvojnásobek. 

Značným prospěchem se tak v současné době rozumí prospěch v částce nejméně 1 000 000 Kč a 

prospěchem velkého rozsahu prospěch v částce nejméně 10 000 000 Kč.113       

 Organizovanou skupinou je myšleno sdružení více osob, v němž je provedena určitá dělba 

úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a činnost takového sdružení se vyznačuje koordinovaností a 

plánovitostí. Podrobněji viz 3.1.1 § 302 Týrání zvířat. Působením ve více státech se pak rozumí 

alespoň dva státy, a to včetně České republiky.114  

 
108 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 9. 
109 Např. ust. § 305 odst. 2 TZ Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 

užitkovost hospodářských zvířat 
110 § 302a odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
111 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 9. 
112 § 302a odst. 3 a 4 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
113 § 138 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
114 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1663.   
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 Dle ust. § 302a odst. 1 TZ pachatel, který chová větší počet zvířat v nevhodných 

podmínkách a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta 

nebo zákazem činnosti bude potrestán ten, kdo zvířata chová v nevhodných podmínkách za účelem 

obchodu nebo kdo z takového obchodu kořistí a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje 

značné útrapy. Pokud pachatel naplní některou z okolností podmiňujících použití vyšší trestní 

sazby uvedených v odst. 3, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let a v případě 

naplnění okolností v odst. 4 hrozí pachateli trest odnětí svobody na pět až deset let.115 Lze také 

uložit další tresty uvedené v ust. § 52 TZ, pokud není v TZ uvedeno jinak.   

3.1.3 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti § 303 TZ 

  Objektem trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti je zájem na ochraně zdraví a 

života zvířat, kdy je důraz kladen na ochranu zvířat jakožto jedinců, nikoli druhů (takto je tomu u 

ust. § 299 a § 300 TZ), a dále zájem na zajištění odpovídající péče o zvířata.116  

  Předmětem útoku tohoto trestného činu je zvíře. Jak však vyplývá z výše popsaného 

objektu trestného činu, jedná se o zvíře jakožto o jedince. K pojmu zvíře blíže viz 1.1 Zvíře a 

živočich. Předmětem útoku je zde jakékoli zvíře nehledě na to, zda se jedná o zvíře hospodářské, 

v zájmovém chovu, v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Zásadní ovšem je, že je zvíře v péči 

pachatele, který má o něj řádně pečovat a zajišťovat vhodné podmínky k životu. Pachatel může 

být vlastníkem zvířete (koupě, darování, přírůstek apod.), nebo je z jiného právního důvodu 

povinen se o zvíře starat (nájem, péče po dobu dovolené, útulek pro opuštěná zvířata apod.).117   

 Objektivní stránka je vymezena jako jednání pachatele, který zanedbá potřebnou péči o 

zvíře, které je v jeho vlastnictví nebo o které je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí tím 

zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt.118 Zanedbání potřebné péče je zpravidla opomenutím, 

kdy zvířeti není poskytována péče, která je nutná k tomu, aby zvíře nebylo vystavováno strádání, 

utrpení nebo negativnímu působení vnějších vlivů, jiných zvířat či lidí, a to s ohledem na druh, 

věk, zdravotní stav, biologické potřeby, umístění, roční dobu a další životní podmínky zvířete. 

Zanedbání potřebné péče může mít různé projevy, když mezi ty nejčastější patří špatné umístění 

či nevhodné zacházení se zvířetem, nedostatek či nevhodné krmení, napájení či ošetřování. V praxi 

 
115 § 302a zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
116 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 802. 
117 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3016-3017. 
118 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 802. 
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lze mezi nejvíce rozšířené případy zahrnout například ponechání zvířete na místě s příliš vysokými 

nebo naopak nízkými teplotami, vystavení zvířete nedostatku krmiva a vody, zanedbání 

hygienických podmínek či úklidu prostor, kde se zvíře nachází a v neposlední řadě nedostatečný 

prostor pro zvířata, zejména umístění většího počtu zvířat do nepřiměřeně stísněných prostor.119  

 Pachatelem může být fyzická osoba, která je nositelem povinnosti starat se o zvíře, které 

má v dispozici. Může se tedy jednat buďto o vlastníka zvířete nebo o speciální subjekt, tj. o osobu, 

která má z jiného důvodu povinnost o zvíře pečovat (např. zaměstnanec zoologické zahrady nebo 

útulku).120 Pachatelem může být rovněž právnická osoba, jak vyplývá a contrario z ust. § 7 

ZTOPO. 

 Stran subjektivní stránky trestného činu je vyžadováno zavinění z nedbalosti, a to v podobě 

hrubé nedbalosti. Dle ust. § 16 odst. 2 TZ „trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže 

přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele 

k zájmům chráněným trestním zákonem“.121 Pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty postačí 

zavinění z nedbalosti.122 Pokud se však pachatel dopustí úmyslného jednání vůči zvířeti způsobem 

uvedeným v ust. § 302 TZ, bude se jednat o trestný čin týrání zvířat.123 

 Ust. § 303 TZ obsahuje jednu kvalifikovanou skutkovou podstatu, kterou nalezneme 

v odst. 2. Tato vyšší trestní sazba dopadá na pachatele, který zanedbáním potřebné péče o zvířata 

způsobí trvalé následky na zdraví nebo smrt většímu počtu zvířat, tj. minimálně sedmi zvířatům.124 

 Naplní-li pachatel základní skutkovou podstatu uvedenou v ust. § 303 odst. 1, bude 

potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. V případě, 

že pachatel způsobí činem uvedeným v odst. 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu 

zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.125 Dále lze uložit i jiné tresty uvedené v ust. 

§ 52 TZ, avšak nelze uložit trest domácího vězení vedle trestu odnětí svobody a obecně 

prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle trestu odnětí svobody, peněžitý trest vedle 

propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění. Některé tresty pak lze uložit samostatně, i 

když TZ na některý trestný čin takový trest nestanoví. Těmito tresty jsou domácí vězení, obecně 

 
119 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3017. 
120 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2019, s. 802. 
121 § 16 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
122 § 17 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník   
123 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3018. 
124 § 303 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
125 § 303 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz držení a chovu zvířat, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu. 126 

3.2 Statistiky 

Pro přiblížení rozhodovací praxe soudů v oblasti týrání zvířat níže uvádím některé statistické 

údaje, které jsou mimo jiné základem pro některé další úvahy prezentované v této práci. Pro 

přehlednost jsem vytvořil jednoduché tabulky pro trestné činy týrání zvířat a zanedbání péče o 

zvíře z nedbalosti, přičemž v tabulce je pracováno s léty 2016-2019. První tabulka ukazuje, kolik 

pachatelů trestného činu týrání zvířat dle ust. § 302 TZ bylo ze jednotlivé roky odsouzeno a jaké 

tresty byly takovým pachatelům ukládány. V tabulce jsou zohledněny všechny skutkové podstaty 

ust. § 302 TZ. Do statistických údajů pak nejsou započteny případy souběhu ust. § 302 TZ s jinými 

trestnými činy. Druhá tabulka znázorňuje délku trestů odnětí svobody uložených za trestný čin dle 

ust. § 302 TZ, a to jak podmíněných, tak nepodmíněných. Poslední třetí tabulka se věnuje 

trestnému činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti dle ust. § 303 TZ. V této tabulce jsou uvedeny 

totožné údaje jako v tabulce první, tedy počet odsouzených pachatelů a uložené tresty, přičemž 

sledované období let 2016-2019 je v tomto případě sloučeno dohromady z důvodu příliš nízkého 

počtu odsouzených v jednotlivých letech.127  

 

Týrání zvířat (§ 302 TZ) 2016 2017 2018 2019 

Celkový počet odsouzených 26 22 31 36 

Nepodmíněný trest OS 4 (15 %) 2 (9 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 

Podmíněný trest OS 18 (69 %) 18 (82 %) 20 (65 %) 22 (61 %) 

Podmíněný trest OS s dohledem 2 (8 %) 1 (5 %) 4 (13 %) 3 (8 %) 

Obecně prospěšné práce 1 (4 %) 1 (5 %) 3 (10 %) 3 (8 %) 

Peněžitý trest 1 (4 %) 0 (0 %) 3 (10 %) 7 (19 %) 

Zákaz činnosti 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

 

 

 

 

 
126 § 53 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
127 Data za období let 2016-2019 z aplikace jaktrestame.cz. Dostupné na: JakTrestame.cz. Aplikace jaktrestame.cz. 

[online]. [cit. 26. dubna 2021]. Dostupné na: https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here.   

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here


 

43 

 

 

Týrání zvířat (§ 302 TZ) 2016 2017 2018 2019 

Nepodmíněný trest OS do 12 M 0 1 1 0 

Nepodmíněný trest OS nad 12 M 4 1 0 1 

Podmíněný trest OS do 6 M 6 5 3 6 

Podmíněný trest OS do 6-12 M 12 12 16 15 

Podmíněný trest OS nad 12 M 2 2 5 4 

 

 

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ) 2016-2019 

Celkový počet odsouzených 20 

Nepodmíněný trest OS 2 (10 %) 

Podmíněný trest OS 14 (70 %) 

Podmíněný trest OS s dohledem 2 (10 %) 

Obecně prospěšné práce 0 (0 %) 

Peněžitý trest 2 (10 %) 

Zákaz činnosti 0 (0 %) 

 

Z výše uvedených tabulek je zjevné, že soudy nejčastěji za trestné činy dle ust. § 302 a § 

303 TZ ukládají podmíněné tresty odnětí svobody, případně peněžité tresty či obecně prospěšné 

práce. Nepodmíněný trest odnětí svobody je ukládán spíše výjimečně. Z druhé tabulky pak lze 

vyvodit, že podmíněný trest odnětí svobody je v drtivé většině případů ukládán na dobu 6-12 

měsíců.  
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4 Významný milník – novela trestního zákoníku č. 114/2020 Sb. 

Dne 3. března 2020 byla publikována částka 43 Sbírky zákonů ČR, která obsahovala, mimo 

jiné, zákon č. 114/2020 Sb., který mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 

Sb., trestní řád, a také jeden ze dvou tzv. vedlejších trestních zákonů, a to zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon č. 114/2020 Sb., nabyl 

účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1. 

června 2020. Návrh zákona nebyl návrhem vládním, ale jednalo se o poslaneckou iniciativu napříč 

politickým spektrem. Zákon přinesl několik velmi významných změn zejména týká-li se trestního 

práva hmotného. Mezi nejvýznamnější změny můžeme zahrnout zavedení nového trestu zákazu 

držení a chovu zvířat, který lze uložit jak fyzické, tak právnické osobě, dále došlo k citelnému 

zpřísnění trestních sazeb u trestného činu týrání zvířat dle ust. § 302 TZ, a především byla 

zakotvena zcela nová skutková podstata – trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách dle 

ust. § 302a TZ. Hlavní myšlenkou nové přísnější právní úpravy ochrany zvířat je tzv. proces 

dereifikace („odvěcnění“), kdy se mění pohled a přístup ke zvířatům z dřívějšího pojetí zvířete 

jakožto věci k pojetí modernímu, ve kterém je zvíře vnímáno jako živý tvor pociťující bolest a 

utrpení. K tomuto modernímu pojetí se hlásí již ZOZPT, kdy hlavní myšlenku zvířat jakožto 

živých tvorů uvádí v preambuli na samém začátku zákonného textu. Již v první kapitole byl popsán 

charakter zvířete v odvětví práva soukromého, kdy v této oblasti bylo zvíře uznáno jako smysly 

nadaný živý tvor (viz ust. § 494 OZ). S ohledem na to, že zvíře doposud nebylo uznáno za subjekt 

práva (zvíře nemá právní osobnost), bylo zapotřebí reflektovat moderní pojetí zvířat také do 

trestního zákoníku, a to především úpravou trestních sazeb. Dle názoru zákonodárce by na tento 

moderní přístup ke zvířatům jako živým tvorům měl adekvátně reagovat také trestní zákoník, když 

by ochrana zvířat v hierarchii chráněných hodnot měla být poskytována výrazněji než např. 

ochrana majetku.128 Nutno dodat, že s tímto názorem se neztotožňují všichni zástupci odborné 

veřejnosti, když zaznívaly kritické názory na zpřísnění trestních sankcí v oblasti týrání zvířat 

zejména v porovnání s trestními sazbami trestných činů proti životu a zdraví člověka. K tomuto 

podrobněji dále v této kapitole.  

Dalším cílem a důvodem přijetí nové právní úpravy v této oblasti je snaha umožnit 

postihování fenoménu množíren (k pojmu množírna viz výše), kde jsou zvířata často chována a 

rozmnožována v nevhodných až krutých podmínkách. Právní úprava před novelou trestání 

pachatelů provozujících množírny neumožňovala, ledaže jednání pachatele naplňovalo znaky 

 
128 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 6. 
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skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 302 TZ, tj. týrání zvířat. Veliké úsilí proto autoři novely 

kladli především na prosazení nové skutkové podstaty (současné ust. § 302a), která by umožnila 

takové jednání trestat. Dle statistických údajů existují v současné době pouze dvě ilegálně 

obchodované komodity, které jsou výnosnější než obchod s živými zvířaty. Těmito komoditami 

jsou drogy a zbraně. Týká-li se nelegálního exportu štěňat do Evropy, zaujímá, bohužel, Česká 

republika v této oblasti přední místa mezi evropskými zeměmi. Vzhledem k již zmiňované 

výnosnosti této činnosti se nelze divit, že se touto cestou vydává stále více pachatelů, kteří vedeni 

vidinou snadno dosažitelných zisků často chovají a množí zvířata ve zcela nevhodných 

podmínkách. V souvislosti s chovem v nevhodných podmínkách dochází také k porušování 

právních norem upravujících očkování zvířat, norem týkajících se povinných dokladů či norem 

stanovujících, jak staré mládě může být odebráno matce za účelem obchodu.129 S ohledem na výše 

zmíněné negativní faktory požadovali předkladatelé novely změnu platné trestněprávní úpravy 

ochrany zvířat, která by tyto nedostatky v legislativě napravila a zvýšila účinnost odhalování a 

trestání trestných činů v oblasti týrání zvířat.  

4.1 Změna trestního zákoníku 

4.1.1  Trest zákazu držení a chovu zvířat 

Zákonem č. 114/2020 Sb., byl rozšířen výčet trestů uvedený v ust. § 52 odst. 1 TZ o trest 

zákazu chovu a držení zvířat. Důvodem pro zavedení tohoto nového trestu je zejména nemožnost 

ukládání trestu zákazu činnosti pachatelům, kteří se trestné činnosti dopustili v souvislosti s 

držením nebo chovem zvířete či péčí o něj. Problém tkví v tom, že trest zákazu činnosti se vztahuje 

především na soustavně prováděné činnosti. Dle ust. § 73 odst. 3 TZ spočívá trest zákazu činnosti 

v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, 

povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon 

upravuje jiný právní předpis. Pokud tedy není chov zvířat pachatelovým zaměstnáním či 

podnikatelskou činností vyžadující určité oprávnění či povolení, což v drtivé většině případů není, 

nelze za takové jednání trest zákazu činnosti pachateli uložit.130 Pokud tedy například pachatel 

surově utýrá zvíře, avšak jeho povoláním či živností není chov zvířat, nelze takovému pachateli 

žádnými právními prostředky zakázat chov a držení zvířat. Nic tedy nebrání takovým pachatelům, 

aby v týrání a trýznění zvířat nadále pokračovali, když u pachatelů s takovouto minulostí je 

opakování takového jednání velmi pravděpodobné. Rovněž trestem propadnutí věci nelze 

postihovat osoby týrající zvířata, a to přesto, že s ohledem na ust. § 134 TZ lze na zvířata pohlížet 

 
129 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 6. 
130 Tamtéž s. 8. 
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jako na věci. Problematické je v tomto případě znění ust. § 70 TZ, kde je uvedeno, že propadnutí 

věci lze uložit pouze ve vztahu k věci, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu 

za něj. Zvíře však zpravidla nelze považovat za věc získanou trestným činem, ani za odměnu 

z trestného činu. I kdyby však nějakým způsobem došlo k propadnutí zvířete jakožto věci, toto 

neznemožňuje pachateli pořídit si v budoucnu zvíře nové a toto týrat či množit v nevhodných 

podmínkách. V rámci Evropy se rozhodně nejedná o nějakou zvláštnost, neboť podobné sankce 

zakazující držení a chov zvířat nalezneme například v právním řádu Spolkové republiky Německo, 

Estonska či Polska.131  

Zákon č. 114/2020 Sb. dále včlenil mezi ust. § 74 a § 75 TZ dva nové paragrafy, a to § 74a 

a § 74b. Ust. § 74a nadepsané „Zákaz držení a chovu zvířat“ umožnilo v odst.1 soudům ukládat 

trest zákazu držení a chovu zvířat až na deset let v případech, kdy se pachatel dopustil trestného 

činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře. V odstavci 2 jsou stanoveny podmínky, 

za nichž lze trest zákazu držení a chovu zvířat uložit jako trest samostatný. V posledním třetím 

odstavci je pak uvedeno, že tento trest spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto 

trestu zakazuje držet, chovat a pečovat o zvíře, a to nehledě na druh zvířete. V ust. § 74b je pak 

upraven výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat, a to zejména započítávání doby výkonu trestu 

a fikce neodsouzení v případě vykonání tohoto trestu. Systematicky byla dále vložena za slova 

„činnosti“ slova „zákazu držení a chovu zvířat“ do nadpisu ust. § 90, do ust. § 90 odst. 1 a 2, ust. 

§ 91 odst. 1 až 3 a 5 a do ust. § 94 odst. 3. S ohledem na povahu nově zavedeného trestu zákazu 

držení a chovu zvířat došlo také k vložení nového písmene f) do ust. § 337 odst. 1 TZ, tj. trestného 

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy bylo nově zakotveno držení a chov zvířat 

v rozporu s uloženým trestem zákazu držení a chovu zvířat jakožto maření výkonu úředního 

rozhodnutí. 132  

4.1.2  Týrání zvířat § 302 TZ 

Novela č. 114/2020 Sb. poměrně zásadně změnila ust. § 302 TZ. Ačkoli zákonodárce 

zachoval strukturu tohoto ustanovení, tj. jednu základní skutkovou podstatu a dvě kvalifikované 

skutkové podstaty, značně rozšířil výčet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby a 

výrazně zpřísnil sazbu trestu odnětí svobody ve všech skutkových podstatách. V předchozím znění 

ust. § 302 TZ postihovalo přísněji pachatele, kteří byli v posledních třech letech za týrání zvířat 

odsouzeni či potrestáni, pachatele, kteří způsobili týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo 

 
131 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 8. 
132 Čl. I zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony 
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smrt a nejpřísněji bylo trestáno týrání většího počtu zvířat. Nově zákonodárce rozšířil okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby v odst. 2 o (a) spáchání činu veřejně či na místě veřejnosti 

přístupném, (b) jako člen organizované skupiny nebo (c) pokračuje-li pachatel v páchání takového 

činu po delší dobu. Nejpřísněji je pak dle odst. 3 potrestán pachatel, který (a) týral větší počet 

zvířat, (b) způsobil takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, (c) 

spáchal takový čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo (d) spáchal takový čin 

opětovně.133 K těmto okolnostem blíže viz 3.1.1. Týrání zvířat.  

Zásadní změnou ust. § 302 TZ je zvýšení trestní sazby trestu odnětí svobody u všech 

skutkových podstat tohoto trestného činu. Podíváme-li se na znění ust. § 302 TZ před novelou, 

zjistíme, že při naplnění základní skutkové podstaty v odst. 1 byl pachatel potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta.134 Současná právní úprava postihuje jednání uvedené v odst. 1 odnětím 

svobody na šest měsíců až na tři léta. Pokud pachatel naplnil kvalifikovanou skutkovou podstatu 

uvedenou v odst. 2, byl za předchozí právní úpravy potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

na dvě léta (tedy mírněji, než je postihováno jednání v odst. 1 za současné právní úpravy), přičemž 

novela tuto hranici zvýšila na rozmezí jeden rok až pět let. Nejpřísněji postihované jednání 

uvedené v odst. 3 bylo dříve trestáno odnětím svobody na jeden rok až pět let (tedy shodně 

s nynějším odst. 2), nyní hrozí pachateli trest odnětí svobody na dvě léta až šest let. Z výše 

popsaného je patrné, že došlo k výraznému zpřísnění trestních sazeb trestu odnětí svobody ve 

všech třech skutkových podstatách trestného činu týrání zvířat a rovněž byl rozšířen výčet 

okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby.  

Další důležitou změnou v ust. § 302 TZ je povaha samotného týrání zvířat. Doposud bylo 

vyžadováno k naplnění skutkové podstaty trestného činu, aby pachatel týral zvíře zvlášť surovým 

nebo trýznivým způsobem nebo surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném. Pokud tedy za minulé právní úpravy někdo týral zvíře surovým nebo 

trýznivým způsobem v soukromí (tedy nikoli veřejně), nejednalo se o trestný čin, ale pouze o 

přestupek. S přijetím zákona č. 114/2020 Sb. došlo ke změně, když současná právní úprava 

vyžaduje k naplnění skutkové podstaty trestného činu pouze surový nebo trýznivý způsob týrání. 

Kdo nyní týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti 

přístupném, dopouští se již kvalifikované skutkové podstaty dle odst. 2, a za takové jednání bude 

potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti. Týrá-li pachatel zvíře 

 
133 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 47.  
134 § 302 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění do 1. června 2020  
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zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, dopouští se již nejzávažnější formy trestného činu 

týrání zvířat dle ust. § 302 odst. 3 TZ a za takové jednání bude potrestán odnětím svobody na dvě 

léta až šest let.135 Lze tedy shrnout, že kdo v současné době „pouze“ týrá zvíře některým ze 

způsobů uvedených v ZOZPT, dopouští se pouze přestupku. Týrá-li však někdo zvíře surovým 

nebo trýznivým způsobem, dostává se již do roviny trestněprávní a takové jednání naplňuje znaky 

skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat dle ust. § 302 odst. 1 TZ. Kdo se dopustí zvlášť 

surového nebo trýznivého týrání zvířete, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let 

v souladu s ust. § 302 odst. 3 písm. c) TZ.  

4.2 Změna trestního řádu 

Již bylo zmíněno, že novelou č. 114/2020 Sb. došlo kromě trestního zákoníku také ke 

změně zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen „TŘ“). Do trestního 

řádu byla vložena dvě nová ustanovení upravující kontrolu a výkon trestu zákazu držení a chovu 

zvířat. Nová ustanovení byla vložena za ust. § 350a TŘ a byla pojmenována § 350aa Výkon trestu 

zákazu držení a chovu zvířat a § 350ab Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat. V ust. 

§ 350aa odst. 1 TŘ je stanoveno, že „předseda senátu rozhodne ihned po právní moci rozsudku, 

jímž byl odsouzenému uložen trest zákazu držení a chovu zvířat, o započtení doby, po kterou bylo 

na základě rozhodnutí nebo opatření orgánu veřejné moci odsouzenému před právní mocí 

rozsudku znemožněno držet nebo chovat zvířata, která jsou předmětem zákazu, anebo o ně pečovat, 

do doby výkonu uloženého trestu zákazu držení a chovu zvířat“. Proti takovému rozhodnutí je pak 

přípustná stížnost. Předseda senátu může dále na návrh odsouzeného stanovit přiměřenou lhůtu k 

zajištění péče o zvíře, které drží, chová nebo o které pečuje a které je předmětem trestu zákazu 

držení a chovu zvířat, přičemž tato lhůta může být předsedou senátu na návrh odsouzeného 

opakovaně prodloužena. Proti rozhodnutí předsedy senátu se odsouzený může bránit stížností, jež 

má odkladný účinek.136 Ust. § 350ab TŘ upravuje kontrolu výkonu trestu zákazu držení a chovu 

zvířat. Tuto kontrolu vykonává krajská veterinární správa. TŘ opravňuje orgány krajské 

veterinární správy k provádění namátkových kontrol obydlí, jiných prostor a pozemků, které 

vlastní nebo užívá odsouzený anebo kde se odsouzený zdržuje. Odsouzený je povinen 

k součinnosti, a to zejména tím, že umožní pracovníkům krajské veterinární správy vstup do obydlí 

a jiných prostor a na pozemky a dále je odsouzený povinen strpět úkony bezprostředně s kontrolou 

 
135 Důvodová zpráva k zák. č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, s. 8-9. 
136 § 350aa zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
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související. Pokud dojde krajská veterinární správa k závěru, že odsouzený zákaz držení a chovu 

zvířat nedodržuje, sdělí tuto skutečnost neprodleně Policii České republiky.137  

Této úpravě je některými představiteli odborné veřejnosti vytýkáno, že prakticky legalizuje 

vstup pracovníků krajské veterinární správy do obydlí a jiných prostor a na pozemky 

odsouzených.138 Na takovéto oprávnění lze pohlížet jako na v rozporu se základními lidskými 

právy a svobodami, zejména může být vnímáno jako jednání porušující právo na nedotknutelnost 

obydlí. Někteří kritici této nové úpravy uvádějí, že by bylo vhodnější svěřit kontrolu výkonu tohoto 

trestu orgánu, který má svou povahou blíže k trestnímu řízení jako takovému, jako je například 

Probační a mediační služba, Policie ČR či Ministerstvo spravedlnosti ve formě určité součinnosti 

s dalšími orgány.   

4.3 Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

Zákon č. 114/2020 Sb. dále pozměnil také ZTOPO, kdy došlo k úpravě v celkem třech 

ustanoveních. První změnou je vložení nového písmene f) do ust. § 15 odst. 1 ZTOPO, které 

rozšiřuje výčet trestů, které lze uložit právnické osobě, o trest zákazu držení a chovu zvířat. Druhou 

změnou je vložení zcela nového ust. § 20a do ZTOPO, a to za ust. § 20 ZTOPO. Toto ustanovení 

je nadepsáno „Zákaz držení a chovu zvířat“ a je v něm stanoveno, že právnické osobě lze trest 

zákazu držení a chovu zvířat uložit až na dvacet let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s 

držením, chovem nebo péčí o zvíře. Poslední změna se týká ust. § 24 ZTOPO, kdy byla do písm. 

a) až c) za slovo „činnosti“ vložena slova „zákazu držení a chovu zvířat“.139 Jedná se tak o 

v pořadí čtvrtý zákazový trest, který lze právnické osobě dle ZTOPO uložit, přičemž doba dvaceti 

let se jeví jako poměrně přísná a může být pro právnickou osobu v některých případech až 

likvidační.  

V souvislosti se zavedením tohoto nového druhu trestu do ZTOPO se opět rozvířila na 

akademické půdě debata, zda-li by nebylo účinnější zavedení možnosti podmíněného odsouzení 

v případě právnických osob. Lze zmínit například návrh Tlapák Navrátilové, ve kterém doporučuje 

spojit s podmíněným potrestáním určité povinnosti, které by byla právnická osoba povinna splnit 

ve lhůtě podmíněného odsouzení, a to kupříkladu povinnost náhrady škody způsobené trestným 

činem, pokud ještě nebyla uhrazena, vytvoření účinného compliance programu, provedení 

takových technických, personálních nebo organizačních opatření, která v budoucnu zabrání 

 
137 § 350ab zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
138 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 50. 
139 Čl. III zák. č. 114/2020 Sb. 
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opakování trestného činu právnické osoby, poskytování veřejně prospěšných služeb, zaplacení 

pokuty apod.140 

4.4 Důvody pro změnu právní úpravy 

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem novely č. 114/2020 Sb. bylo zvýšit úroveň ochrany 

zvířat, a to především zpřísněním trestních sankcí a zavedením nové skutkové podstaty postihující 

tzv. množírny, kdy smyslem těchto kroků zákonodárce sleduje odrazení pachatelů od dalších 

jednání způsobujících bolest a utrpení zvířatům. Přísnější postihy by měly rovněž odradit 

pachatele, kteří s vidinou zisku chovají zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu 

s nimi. V této podkapitole se budu věnovat především právním důvodům, které vedly autory 

novely ke změně právní úpravy.  

Za doby platnosti předchozí právní úpravy byly za trestné činy páchané na zvířatech 

ukládány především peněžité tresty či tresty odnětí svobody podmíněně odložené. Nutno dodat, že 

většina jednání naplňujících znaky týrání zvířat nebyla vůbec řešena v rovině trestněprávní, ale 

tato jednání byla řešena pouze na úrovni přestupků. Problém ukládání výše zmíněných druhů trestu 

spočívá v tom, že tyto tresty nemají dostatečně silný preventivní charakter, tedy zejména pachatele 

dostatečně neodrazují od páchání další trestné činnosti obdobné povahy. Vezmeme-li v úvahu 

obrovské zisky množitelů, kteří často operují jako organizovaná skupina, nelze uzavřít jinak, než 

že peněžité tresty v řádech desetitisíců korun (ve většině případů jsou ukládány peněžité tresty 

právě v těchto částkách) takové pachatele nemohou nijak odradit a pachatelé takové tresty téměř 

nepocítí. Z pohledu zákonodárce je proto nutné zvýšit trestní sazby u těchto trestných činů a 

umožnit tak soudům ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody, které pachatele odradí od 

opakování trestné činnosti.  

4.4.1 Ukládání trestů a využití odklonů 

Důvod, proč nebylo před novelou možné pachatelům ukládat přísnější tresty, je nutné 

hledat hlouběji v trestním řízení. První překážkou k ukládání nepodmíněných trestů odnětí 

svobody je ust. § 55 odst. 2 TZ, které uvádí, že za přečiny (trestné činy s horní hranicí trestní sazby 

odnětí svobody do pěti let) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by 

vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný 

život.141 Pokud se tedy jedná například o pachatele s čistým trestním rejstříkem, je prakticky 

nemožné takovému pachateli uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, neboť soudce zkrátka 

nedokáže odůvodnit, že uložení jiného, mírnějšího trestu by nevedlo k nápravě pachatele. Je tedy 

 
140 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, str. 104. 
141 § 55 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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téměř nemožné nepodmíněný trest uložit, a to i v případech, kdy jednání pachatele vykazuje 

známky extrémní krutosti a chladnokrevnosti vůči zvířeti. Za předchozí právní úpravy ust. § 302 

TZ upravující trestný čin týrání zvířat nezakotvovalo jedinou skutkovou podstatu, za kterou by 

bylo možné uložit trest odnětí svobody vyšší než pět let. S ohledem na výše zmiňované ust. § 55 

odst. 2 TZ tak měly soudy svázané ruce a nepodmíněný trest odnětí svobody ukládat takřka 

nemohly. K tomuto se pro portál Blesk.cz vyjádřil také soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Josef Havlín: „Tyto zákonné překážky ve většině případů soudcům brání v tom, aby za týrání zvířat 

mohli ukládat mnohem přísnější tresty, než jaké dnes padají, přestože by je třeba osobně i rádi 

ukládali. Pokud má dojít do budoucna k zásadní změně a k ukládání více nepodmíněných trestů, 

nepůjde to bez zpřísnění zákona, přinejmenším bez zvýšení zákonných trestních sazeb za týrání 

zvířat a povýšení tohoto jednání, přinejmenším ve vyšších odstavcích, z kategorie pouhých přečinů 

do kategorie zločinů, u nichž již soudci nejsou uměle omezováni a brzděni mimo jiné i snahou 

zákonodárce o nepřeplňování věznic“.142 S tímto souvisí další problematický aspekt právní úpravy 

před novelou, a to využívání tzv. odklonů. Pojem odklon lze chápat jako zvláštní způsob trestního 

řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení. Procesněprávně se 

jedná o vyřízení trestní věci stejně „kvalitně“, jako ve standardním trestním řízení. Při užití 

institutu odklonu se v zásadě neuplatní stadium soudního projednání trestní věci. Tyto tzv. 

alternativní způsoby rozhodnutí v trestním řízení se začaly hojněji v českém právním řádu 

využívat po roce 1989 a některé nové způsoby těchto odklonů byly přejímány ze zahraničních 

právních řádů.143 Aby bylo možné institut odklonu využít, musí být splněny určité specifické 

podmínky, jako např. doznání pachatele, nahrazení škody či vydání bezdůvodného obohacení, 

určitá závažnost trestného činu atd. Mezi tyto tzv. odklony řadíme následující instituty: 

• Podmíněné zastavení trestního stíhání 

• Narovnání 

• Trestní příkaz 

• Podmíněné odložení návrhu na potrestání 

• Odstoupení od trestního stíhání ve věcech mládeže 

• Dohoda o vině a trestu 

 
142 ULRICHOVÁ, Jana. Trýznění ani smrt tyranům nepřitěžují, bez zpřísnění zákonů to nepůjde, varuje soudce 

[online]. www.blesk.cz, 17. dubna 2019 [cit. 26. dubna 2021]. Dostupné na: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

blesk-tlapky/603617/tryzneni-ani-smrt-tyranum-nepritezuji-bez-zprisneni-zakonu-to-nepujde-varuje-soudce.html.  
143 ŠÁMAL, Pavel. Odklony v justiční praxi [online]. www.pravniprostor.cz, 1. srpna 2019 [cit. 13. dubna 2021]. 

Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklony-v-justicni-praxi.    

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/603617/tryzneni-ani-smrt-tyranum-nepritezuji-bez-zprisneni-zakonu-to-nepujde-varuje-soudce.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/603617/tryzneni-ani-smrt-tyranum-nepritezuji-bez-zprisneni-zakonu-to-nepujde-varuje-soudce.html
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklony-v-justicni-praxi
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Jak již bylo uvedeno, odklony se používají k vyřízení méně závažných trestných činů – 

přečinů – kdy dochází k rychlejšímu průběhu řízení a pachatelům jsou ukládány velmi nízké tresty. 

Například dle ust. § 314e odst. 2 TŘ lze trestním příkazem uložit pouze určité druhy trestů, přičemž 

ve výčtu nefiguruje nepodmíněný trest odnětí svobody, když nepřísnějším trestem, který lze 

trestním příkazem uložit, je trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho 

výkonu.144 S ohledem na velmi nízké trestní sazby, které bylo možné za předchozí právní úpravy 

pachatelům uložit, kdy nejpřísnější trest odnětí svobody na jeden rok až pět let byl ukládán za 

jednání uvedené v ust. § 302 odst. 3 TZ, byla většina případů týrání zvířat řešena právě odklony, 

a to zejména trestním příkazem, případně podmíněným zastavením trestního stíhání. V rámci 

možných odklonů je trestní příkaz využíván ve více než 50 % trestních věcí, když na druhém místě 

je podmíněné zastavení trestního stíhání užívané u 2 500 - 3 000 trestních věcí ročně. Ostatní 

odklony jsou využívány spíše okrajově.145 Smyslem a důvodem pro zvýšení trestních sazeb tedy 

bylo zamezit rozhodování nejzávažnějších trestných činů páchaných na zvířatech odklony, při 

nichž dochází k ukládání naprosto nedostatečných sankcí. Novelizovaná právní úprava nyní 

soudům využívání odklonů v nejzávažnějších skutkových podstatách neumožňuje (ust. § 302 odst. 

3, ust. § 302a odst. 3 a 4 TZ) a pachatelé tak snad konečně budou dostatečně potrestáni za kruté a 

trýznivé zacházení se zvířaty. Ze statistických listů Ministerstva spravedlnosti však vyplývá, že za 

rok 2020 byl vykázán pouze jeden případ trestného činu dle ust. § 302a TZ a pachateli bylo 

podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání dle ust. § 179g odst. 1 TŘ, tj. případ byl vyřešen 

odklonem.146   

Výše zmíněné úvahy jsou rovněž podpořeny statistickými údaji Ministerstva spravedlnosti. 

Za roky 2016-2018 nebyl za trestný čin týrání zvířat dle ust. § 302 TZ odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody ani jeden pachatel, který nebyl do té doby trestaný, tj. měl čistý trestní 

rejstřík.147 Tento statistický údaj potvrzuje výše popsané, tedy že soudy nemohou prvopachatelům 

ukládat nepodmíněný trest odnětí svobody za trestné činy páchané na zvířatech, ačkoli jednání 

pachatelů bývá mnohdy velmi kruté.  

4.4.2 Operativně pátrací prostředky    

Zvýšení trestních sazeb v TZ není nahodilé, ale naopak trestní sazby u každé jednotlivé 

skutkové podstaty byly důkladně promyšleny a zváženy, aby v soudní praxi nová úprava 

 
144 § 314e odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
145 ŠÁMAL, Pavel. Odklony v justiční praxi [online]. www.pravniprostor.cz, 1. srpna 2019 [cit. 13. dubna 2021]. 

Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklony-v-justicni-praxi. 
146 Odpověď pracovníka Ministerstva spravedlnosti ČR na žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím.  
147 Statistické údaje Ministetstva spravedlnosti ČR 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklony-v-justicni-praxi
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nezpůsobovala problémy a dokázala účinně reagovat na páchanou trestnou činnost, zejména pak 

na trestnou činnost organizovanou. Důležitým nástrojem k odhalování organizované trestné 

činnosti jsou tzv. operativně pátrací prostředky, tj. užití odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu. Operativně pátrací prostředky lze užít pouze v zákonem stanovených případech a dle 

zákonných pravidel. Dle ust. § 88 odst. 1 TŘ může předseda senátu nebo v přípravném řízení na 

návrh státního zástupce soudce vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a 

nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. 

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu lze vydat v případech, kdy je trestní 

řízení vedeno pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně osm let, nebo v případě trestných činů konkrétně vymezených v ust. § 88 odst. 1 TŘ.148 

Jak je ze současné úpravy ust. § 302 a § 302a TZ patrné, horní hranice trestní sazby dosahující 

nejméně osmi let je zakotvena pouze v ust. § 302a odst. 3 a 4 TZ. V původním návrhu novely 

autoři navrhovali stanovit trestní sazbu v ust. § 302 odst. 3 TZ na dvě léta až osm let, tudíž by bylo 

možné využití operativně pátracích prostředků rovněž v případě trestného činu týrání zvířat.  

S takto vysokou hranicí trestní sazby však nesouhlasily některé parlamentní strany a bez jejich 

podpory by s největší pravděpodobností ztroskotala celá novela trestního zákoníku. Z těchto 

důvodů proto autoři novely nakonec přistoupili na nižší hranici trestní sazby, která byla nakonec 

také schválena.149 Užití operativně pátracích prostředků je zcela zásadní u případů množíren, které 

jsem již popsal výše v této práci. Ve většině případů množíren se jedná o velmi dobře 

organizovanou, zastřenou a velmi výdělečnou nelegální činnost, často operující na území více 

států. Aby bylo možné takovouto činnost odhalit a dopadnout a potrestat její pachatele, je využití 

operativně pátracích prostředků naprosto klíčové. S pomocí těchto nástrojů se šance policie ČR 

prokázat a trestat organizované páchání takové trestné činnosti podstatně zvýší. Na tomto místě je 

vhodné uvést, že přestože množírenský byznys je bezpochyby organizovanou trestnou činností, 

v letech 2016-2018 se nepodařilo prokázat ani jeden případ organizovanosti takovéto trestné 

činnosti ve smyslu ust. § 129 TZ.150 Operativně pátrací prostředky jsou tak významným nástrojem 

k odhalování organizované trestné činnosti, přičemž v případě množíren se o velmi dobře 

organizovanou a vysoce výdělečnou činnost nepochybně jedná. Z těchto důvodů bylo nezbytné 

zavést trestní sazby v ust. § 302a odst. 3 a 4 TZ ve výši, v jaké jsou stanoveny současnou právní 

úpravou.  

 
148 § 88 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
149 Archiv advokátní kanceláře PLICKA& PARTNERS, s.r.o., spoluautora zákona č. 114/2020 Sb. 
150 Statistické údaje Ministetstva spravedlnosti ČR 
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4.4.3 Chov zvířat v nevhodných podmínkách aneb množírenský byznys 

Zakotvení nové skutkové podstaty trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách 

je bezesporu nejmarkantnější změnou, kterou trestní zákoník doznal schválením zákona  

č. 114/2020 Sb. Rovněž lze říci, že tato změna vzbudila největší rozruch zejména mezi odbornou 

veřejností. Cílem zákonodárce bylo v prvé řadě umožnit trestání množíren, neboť předchozí právní 

úprava byla v tomto ohledu poměrně bezzubá. Lze jen těžko hledat závažnější formu týrání zvířat 

než právě množírenský byznys, neboť v případě množíren dochází k týrání velkého počtu zvířat, 

ať už jde o týrání komisivní či omisivní, jedná se o činnost organizovanou a velmi výdělečnou, 

často vykonávanou ve více státech, kdy s ohledem na její ilegální povahu dochází zároveň 

k obrovským daňovým únikům v řádech stovek milionů korun, možná v řádech miliard korun. Ze 

statistik vyplývá, že 70 % všech v České republice narozených zvířat je vyváženo do zahraničí, 

přičemž žádná taková zvířata, která jsou ilegálně množena za účelem exportu, nejsou registrovaná 

a pouze marginální část z takových příjmů bývá zdaněna. Ne náhodou se České a Slovenské 

republice přezdívá „množírna Evropy“.151 Takto prodávaná zvířata nemají žádné dokumenty 

osvědčující původ zvířete, pachatelé operují v přísném utajení, kdy zvířata chovají v různých 

rozpadajících se objektech často stojících mimo civilizaci nebo ve zvukově izolovaných 

prostorách jako např. ve sklepech. Identity pachatelů jsou často zfalšované a pachatelé pravidelně 

mění telefonní sim karty, aby je nebylo možné vysledovat. Přestože zisky z tohoto druhu ilegální 

činnosti jsou astronomické, docházelo za předchozí právní úpravy ve většině případů k ukládání 

pokut ve správním řízení, jejichž výše se pohybovala v řádech tisíců, maximálně desetitisíců korun 

a takovéto sankce byly zcela neúčinné. Pro srovnání průměrná výše peněžitého trestu ukládaného 

za trestný čin týrání zvířat činila v roce 2017 dvacet tisíc korun.152  

Přestože v ust. § 302a odst. 1 a 2 TZ nepřekračuje horní hranice trestní sazby dobu pěti let, 

tj. lze v těchto případech věc vyřídit odklonem či uložit podmíněný trest ve standardním soudním 

řízení, při důkladném prostudování odstavců 3 a 4 si lze povšimnout okolností podmiňujících 

použití vyšší trestní sazby v odst. 3 písm. b) a v odst. 4 písm. b). Tyto okolnosti podmiňují použití 

přísnější trestní sazby způsobením trvalých následků či smrti zvířete v případě odst. 3 písm. b) 

nebo způsobením trvalých následků či smrti většímu počtu zvířat v případě odst. 4 písm. b). Tento 

počin autora ust. § 302a TZ lze označit jako velmi vynalézavý a zdařilý, a to z následujícího 

důvodu. Případy odhalených množíren ukazují, že zvířata jsou zde chována v otřesných 

podmínkách, mnoho zvířat je podvyživených či nemocných a chovatelé často přistupují i 

 
151 Archiv advokátní kanceláře PLICKA& PARTNERS, s.r.o., spoluautora zákona č. 114/2020 Sb. 
152 Statistické údaje Ministetstva spravedlnosti ČR 
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k fyzickému týrání takto chovaných zvířat. Z již odhalených případů množíren vyplývá, že k úmrtí 

alespoň některých zvířat či ke způsobení trvalých následků dochází v drtivé většině případů. Pokud 

tedy dojde k odhalení množírny, téměř jistě se bude jednat „automaticky“ o kvalifikovanou 

skutkovou podstatu dle ust. § 302a odst. 3 (4) písm. b) TZ, neboť trvalé následky chovu 

v nevhodných podmínkách lze pozorovat u alespoň některých zvířat (u odst. 3 písm. b) postačí 

trvalé následky či smrt jednoho zvířete) v naprosté většině případů. Případy chovu zvířat 

v nevhodných podmínkách dle ust. § 302a odst. 1 TZ tak budou v praxi spíše ojedinělé, neboť 

otřesné případy množíren, na které nová právní úprava v prvé řadě cílí, budou naplňovat 

kvalifikovanou skutkovou podstatu dle odst. 3 nebo 4, a to z výše popsaného důvodu trvalých 

následků či úmrtí zvířat.  

Pokud lze novému ust. § 302a TZ něco vytknout, pak je to systematika některých jeho 

skutkových podstat. Podíváme-li se na odst. 1 a 2, na první pohled se jedná o dvě základní skutkové 

podstaty. V odst. 2 přistupuje podmínka chovat zvířata v nevhodných podmínkách za účelem 

obchodu, anebo z takového chovu kořistit. Zároveň však pro naplnění skutkové podstaty dle odst. 

2 postačí chovat zvířata, tedy alespoň dvě, nikoli větší počet zvířat (alespoň sedm), jak je uvedeno 

v odst. 1. Jedná se tak o dvě rozdílné skutkové podstaty, avšak dle důvodové zprávy k zákonu  

č. 114/2020 Sb. se v případě odst. 2 jedná o skutkovou podstatu kvalifikovanou. Vhodnější řešení 

by bylo možné nalézt v zakotvení dvou samostatných skutkových podstat, tj. za ust. § 302 TZ by 

byla vložena hned dvě nová ustanovení § 302a a § 302b, přičemž ust. § 302a by bylo nazváno 

shodně se současnou úpravou – chov zvířat v nevhodných podmínkách – a ust. § 302b by neslo 

název chov zvířat v nevhodných podmínkách za účelem obchodu. Domnívám se, že takové řešení 

by bylo stran systematiky vhodnější, neboť skutková podstata v ust. § 302a odst. 2 TZ vykazuje 

spíše znaky základní skutkové podstaty než skutkové podstaty kvalifikované.   

Shrneme-li výše popsané, zakotvení trestného činu chovu zvířat v nevhodných 

podmínkách dle ust. § 302a TZ by mělo zajistit jednodušší a efektivnější rozkrývání 

organizovaných skupin provozujících množírny, přičemž vyšší trestní sazby znemožní soudům 

vyřizování trestních věcí odklony, zejména trestními příkazy, a za takto závažnou trestnou činnost 

bude možné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody. V nejzávažnějších případech bude 

možné využít operativně pátracích prostředků, které policejním orgánům výrazně zvýší šanci 

odhalit a prokázat organizovanost této trestné činnosti.  

4.5 Kritika nové právní úpravy 

S přijetím každé nové právní úpravy jde ruku v ruce také určitá míra kritiky. Některé 

návrhy bývají kritizovány větší částí odborné veřejnosti, zejména pokud „právní kvalita“ nové 
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úpravy není vysoká, jindy jde spíše o střet dvou táborů, kdy každý zaujímá na věc jiný pohled a 

sledu jiné zájmy. Ani novela č. 114/2020 Sb. není v tomto ohledu výjimkou, když některé změny 

byly hojně kritizovány. Níže pár slov k těm nejčastěji zmiňovaným.  

4.5.1 Nutnost trestněprávní úpravy 

Nové právní úpravě je nejčastěji vytýkáno, že s ohledem na povahu práva trestního jakožto 

prostředku ultima ratio, by mělo být vždy postupováno podle mírnějších právních nástrojů a 

sankce trestněprávní by měly nastoupit až v těch nejzávažnějších případech, kdy nepostačuje 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Nutnost nové trestněprávní úpravy 

odůvodňoval zákonodárce neúčinností současných právních nástrojů, kdy zejména sankce 

správněprávní považoval za nedostatečné a neúčinné. Nové trestněprávní úpravě však 

nepředcházelo podrobnější zkoumání a analýza mimotrestních právních nástrojů, nebyly 

provedeny kriminologické výzkumy týkající se účinnosti správních sankcí a zákonodárce 

jednoduše přistoupil přímo k úpravě trestněprávní. Z tohoto pohledu lze připustit, že pokud by 

byly nástroje práva správního reformovány, zejména pokud by došlo k zpřísnění sankcí a zajištění 

jejich ukládání pachatelům, nemuselo dojít k úpravě norem práva trestního a případy týrání zvířat 

by byly efektivně projednávány ve správním řízení. Jak již bylo mnohokrát zmiňováno, hlavním 

cílem novely bylo umožnit postihování tzv. množíren, když dle názoru autorů novely nebylo 

takové pachatele možné za předchozí právní úpravy účinně potrestat. K tomuto argumentu lze 

uvést, že množírny jsou z povahy věci činností, která je provozována ilegálně, dlouhodobě, za 

úplatu a po živnostensku, tedy takové jednání lze postihnout jako trestný čin neoprávněného 

podnikání dle ust. § 251 TZ. Nehledě na to, že případy množíren lze podřadit pod trestný čin týrání 

zvířat dle ust. § 302 TZ. Nelze tak zcela souhlasit s tvrzením, že pokud by nová skutková podstata 

dle ust. § 302a TZ nebyla přijata, nebylo by možné případy množíren trestat nástroji práva 

trestního.153  

4.5.2 Výše trestní sazby ve srovnání s jinými trestnými činy 

Zákon č. 114/2020 Sb. kromě zavedení nové skutkové podstaty také výrazně zvýšil trestní 

sazby trestu odnětí svobody u jednotlivých skutkových podstat ust. § 302 TZ. Dle některých 

odborníků je tento počin nesystémový, neboť vytváří výrazné nesrovnalosti v trestních sazbách 

trestného činu týrání zvířat ve srovnání s trestnými činy z jiných hlav TZ. Srovnáme-li výši trestní 

sazby trestu odnětí svobody za trestný čin týrání zvířat dle ust. § 302 odst. 1 TZ s některými 

trestnými činy uvedenými v hlavě I. TZ, tj. trestnými činy proti životu a zdraví, dojdeme 

 
153 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 48-49. 
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k následujícím zjištěním. Za jednání uvedené v ust. § 302 odst. 1 TZ lze uložit trest odnětí svobody 

na šest měsíců až na tři léta. Stejná sazba trestu odnětí svobody je uvedena například v ust. § 146 

odst. 1 TZ, tedy u trestného činu ublížení na zdraví, nebo v ust. § 152 odst. 1 TZ, tedy u trestného 

činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Tato trestní sazba je pak ve srovnání s trestní sazbou uvedenou 

např. v ust. § 144 odst. 1 TZ (účast na sebevraždě), ust. § 147 odst. 1 TZ (těžké ublížení na zdraví 

z nedbalosti), nebo ust. § 150 odst. 1 i 2 TZ (neposkytnutí pomoci) vyšší, ačkoli lidský život a 

zdraví by měly být z hlediska systematiky TZ chráněny nejvíce.154 Podobných nesrovnalostí 

bychom v TZ našli více, nicméně pro ilustraci se srovnání s trestnými činy proti životu a zdraví 

jeví jako nejvhodnější. V této souvislosti vyvstává důležitá otázka – jak široká má být ochrana 

zvířete jakožto předmětu útoku? Má být zvíře chráněno stejně jako člověk, nebo více, či méně než 

člověk? Jinými slovy se jedná o stanovení míry trestněprávní ochrany lidí a míry trestněprávní 

ochrany zvířat. Odpověď na výše zmíněnou otázku není snadná, neboť v dnešním právním pojetí 

je zvíře vnímáno jako živý tvor pociťující bolest a utrpení, tedy velmi podobně jako člověk. Tato 

moderní charakteristika zvířete by nasvědčovalo tomu, aby bylo zvíře chráněno stejně kvalitně, 

jako člověk. Na druhou stranu nelze zvířata, ačkoli se jedná o živé tvory, stavět na stejnou úroveň 

jako člověka. Domnívám se, že by v trestním právu měla být zachována jistá hierarchie 

chráněných zájmů, kdy již od počátku moderních právních dějin je vrcholem trestněprávní ochrany 

život a zdraví člověka. Ochrana zvířat je zajisté velmi důležitou součástí trestního práva, nicméně 

ochrana života a zdraví člověka by měla být chráněna šířeji, tudíž i trestní sazby za trestné činy 

proti životu a zdraví by měly být vyšší než trestní sazby trestných činů zabývajících se týráním 

zvířat.  

Z výše popsaného je zjevné, že de lege ferenda bude nutné zabývat se vyrovnáním těchto 

diskrepancí v trestních sazbách trestu odnětí svobody, přičemž jako možné řešení se jeví zvýšení 

trestních sazeb u ostatních trestných činů, které lze považovat za hodné vyšší míry ochrany, když 

zdaleka nejde jen o trestní sazby za trestné činy proti životu a zdraví.155   

4.5.3 Interpretační úskalí některých pojmů 

Nové právní úpravě je dále vytýkána jistá nekonzistentnost pojmů, kdy byly zavedeny 

některé nové pojmy a některé již užívané pojmy byly určitým způsobem transformovány. Nejvíce 

kritizován bývá zcela nový pojem nevhodné podmínky zakotvený v ust. § 302a TZ. Tento pojem 

má označovat životní podmínky, ve kterých je zvíře chováno. Užití pojmu nevhodné podmínky je 

 
154 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 49. 
155 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 49. 
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pro trestní zákoník a pro trestní právo jako celek zcela nové, dosud nijak nedefinované ani blíže 

specifikované. Soudní praxe postupem času tyto novoty zajisté vydefinuje, nicméně nebude to 

jednoduchý úkol. Ust. § 302a TZ dopadá na zvířata jako na celek, tj. na všechna zvířata bez rozdílu 

druhu. Je nutné si uvědomit, že životní podmínky jednotlivých druhů zvířat se mohou diametrálně 

lišit, a to dokonce i u stejných druhů zvířat (např. rasy psů), tudíž také „nevhodnost“ takových 

podmínek bude u jednotlivých druhů zvířat zcela odlišná.156 Toto je nutné mít na zřeteli a při 

definování pojmu nevhodných podmínek je třeba se tímto zabývat velmi podrobně. Kromě 

samotných nevhodných podmínek, které se mohou výrazně odlišovat, bude také zásadní rozdíl 

v představách chovatelů z různých odvětví, co jsou nevhodné podmínky v té které části průmyslu 

či služeb. Odlišné představy nevhodných podmínek budou mít zajisté majitelé zoologické zahrady, 

provozovatelé velkochovu drůbeže, ekologičtí aktivisté nebo principál cirkusu. Takto odlišné 

názory na nově zavedený pojem mohou způsobovat značné potíže například při dokazování 

v trestním řízení, když nevhodnost podmínek bude muset být s největší pravděpodobností 

dokazována znalecky, čímž se značně zvýší náklady trestního řízení.  

Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, novela změnila poměrně výrazně ust. § 302 TZ, 

a to nejen týká-li se výše trestních sazeb. Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání 

zvířat bylo za platnosti předchozí právní úpravy zapotřebí zvlášť surového nebo trýznivého týrání 

nebo surového nebo trýznivého týrání na místě veřejnosti přístupném. Současná právní úprava 

klade na naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat nižší požadavky, když nynější 

znění ust. § 302 TZ vyžaduje pouze surový nebo trýznivý způsob týrání bez dalšího. Tato změna 

přinesla také jisté interpretační potíže, neboť pojem zvlášť surového nebo trýznivého týrání je již 

v odborné literatuře definován, pojem surového nebo trýznivého týrání však nikoli. Jistě lze 

dovodit, že zde bude rozhodující intenzita takového jednání, nicméně hranice oddělující tyto 

způsoby týrání bude velmi tenká a odlišit ji nebude vždy jednoznačné a jednoduché. S tím se však 

budou muset vypořádat jednotlivé soudy.  

4.6 Sociologické studie 

V rámci srovnání trestné činnosti páchané na zvířatech a páchané na lidech byla provedena 

řada sociologických studií, přičemž závěry některých studií stojí za pozornost. Většina psychiatrů 

se shoduje, že u tyranů zvířat ve většině případů nezůstane jen u násilí na zvířatech, ale tito 

pachatelé často opakují trestnou činnost i na lidech. Dle studie amerických vědců Stephena 

Kellerta a Alana Felthouse 25 % vězňů se sklonem k agresi přiznalo, že alespoň pětkrát týrali 

 
156 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie, 2020, č. 6, s. 48. 
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nějaké zvíře a 6 % neagresivních vězňů přiznalo, že někdy týrali zvíře. Studie Malcolma Tingleho 

z University of Auckland ukazuje, že 50 % násilných sexuálních zločinců v minulosti týralo zvíře. 

Závěry studie amerických vědců a lékařů Elizabeth DeViney, Jefferyho Dickerta a Randalla 

Lockwooda uvádějí, že až v 88 % rodin, kde se vyskytlo fyzické týrání dětí, bylo přítomno i týrání 

zvířat. Dle názoru odborníků by měly být případy týrání zvířat nahlašovány a důkladně sledovány. 

Docent Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici Plzeň, k tomuto uvádí: 

„Chladné, promyšlené a kruté násilí na zvířatech je totiž typickou známkou antisociální poruchy 

osobnosti – tedy toho, čemu se dříve nesprávně říkalo psychopatie. Bývá jen otázkou času, kdy 

takový člověk svou agresi neudrží na uzdě a zaútočí i na člověka“.157  

Rovněž nezanedbatelný počet sériových vrahů se dopustil týrání na zvířatech předtím, než 

začal páchat násilnou trestnou činnost na lidech. Z analýzy Jeremyho Wrighta a Christophera 

Hensleyho vyplývá, že z 354 sériových vrahů se 75 z nich prokazatelně dopustilo týrání zvířat, 

což je více než 21 % případů.158 Z celosvětově známých sériových vrahů lze zmínit např. Teda 

Bundyho (v mládí sadisticky mučil domácí zvířata), Jeffreyho Dahmera (jako dítě sekal psům 

hlavy a přivazoval kočky ke stromům), Alberta DeSalvo (v mládí týral psy a kočky) nebo Dennise 

Radera, který v dětství oběsil několik psů a koček.159 Souvislost mezi týráním zvířat a násilím 

páchaným na lidech je z výše zmíněných odborných studií zjevná a s těmito informacemi by mělo 

být pracováno v rámci prevence trestněprávního jednání. Tyto vědecké závěry vedly v některých 

amerických státech k zpřísnění trestních sazeb za trestné činy páchané na zvířatech, přičemž 

v některých amerických státech lze pachateli, který se dopustil trestného činu týrání zvířat, soudně 

uložit povinnost absolvovat psychologické poradenství, případně lze soudně zakázat budoucí chov 

zvířat.160  

Z výše uvedeného vyplývá, že pachatelé trýznící zvířata surovým způsobem by měli být 

určitým způsobem sledováni a v případě opakování takového jednání by tito pachatelé měli být 

léčeni odborníky, aby se zamezilo rozvinutí jejich poruch a deviací co nejdříve. Lze tedy přisvědčit 

závěru, že pokud se určitá osoba opakovaně dopouští extrémních krutostí vůči zvířatům, je nutné 

takovou osobu adekvátně potrestat, a to případně i nástroji trestního práva.   

 
157 RODRIGUEZ, Veronika. Ať jsou trýznitelé zvířat pod drobnohledem, navrhují psychiatři [online]. www.denik.cz, 

20. dubna 2018 [cit. 20. dubna 2021]. Dostupné na: https://www.denik.cz/z_domova/at-jsou-tryznitele-zvirat-pod-

drobnohledem-navrhuji-psychiatri-20180419.html.  
158 WRIGHT, Jeremy, HENSLEY, Christopher. From Animal Cruelty to Serial Murder: Applying the Graduation 

Hypothesis. In: TIPLADY, Catherine. Animal Abuse: Helping Animals and People. CABI, 2013. 
159 BEIRNE, Piers. Confronting Animal Abuse: Law, Criminology, and Human-Animal Relationships. Lanham: 

Rowman & Littlefield, 2009. s 179-180.   
160 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 264.   

https://www.denik.cz/z_domova/at-jsou-tryznitele-zvirat-pod-drobnohledem-navrhuji-psychiatri-20180419.html
https://www.denik.cz/z_domova/at-jsou-tryznitele-zvirat-pod-drobnohledem-navrhuji-psychiatri-20180419.html
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5 Komparativní studie – srovnávací pohled 

Aby bylo možné vyhodnotit kvalitu a efektivitu české právní úpravy v oblasti ochrany 

zvířat proti týrání, je záhodno zmínit některé zahraniční právní úpravy evropských států nám 

blízkých a tyto srovnat s úpravou tuzemskou. Za tímto účelem jsem se rozhodl níže nastínit, jakým 

způsobem a na jaké úrovni je zajišťována ochrana zvířat proti týrání v těchto evropských zemích: 

• Španělsku 

• Nizozemsku 

• Slovensku 

• Maďarsku 

Právní úpravu v jednotlivých výše uvedených zemích nejdříve podrobněji rozeberu a 

posléze učiním závěr, jak si stojí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi Česká republika.  

5.1 Španělská právní úprava 

Předním zákonem zabývajícím se ochranou zvířat před nevhodným zacházením je ve 

Španělském království zákon č. 32/2007, ze dne 7. listopadu 2007, o péči o zvířata při jejich 

vykořisťování, přepravě, experimentování a utracení.161 Zákon se skládá z preambule a tří titulů. 

První titul obsahuje klíčové aspekty týkající se vykořisťování zvířat, jejich přepravy, utracení a 

usmrcování. Rovněž je zde upraven způsob oznamování případů vykořisťování zvířat příslušným 

orgánům, které tyto případy prověřují a kontrolují. Druhý titul se skládá ze dvou kapitol. První 

kapitola rozebírá program inspekce a kontroly ze strany státu a práva a povinnosti státních 

inspektorů při výkonu jejich činnosti. Druhá kapitola obsahuje rozdělení přestupků na tři kategorie 

– velmi závažné, závažné a lehké. Mezi velmi závažné přestupky lze zařadit například využívání 

zvířat v zápasech, mezi závažné přestupky řadí zákon č. 32/2007 nepovolené zmrzačení či 

zohavení zvířete a jako lehký přestupek uvádí zákon například opuštění zvířete, jehož následkem 

je ztráta kontroly nad zvířetem jako takovým. Ve druhé kapitole jsou rovněž stanoveny sankce, 

přičemž za nejzávažnější přestupky lze uložit pokutu až do výše 100.000 EUR. Třetí titul obsahuje 

normy týkající se domácích a hospodářských zvířat a rovněž se zabývá určitými aspekty 

vyplývajícími z mezinárodní úmluvy CITES.162 Hlavním cílem zákona je dosáhnout určité 

rovnováhy mezi využíváním zvířat pro hospodářské a vědecké účely a respektem ke zvířatům 

 
161 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación 

y sacrificio 
162 Boletín Oficial del Estado (sbírka zákonů Španělského království). Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 

de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio [online]. [cit. 24. dubna 2021]. Dostupné 

na: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321.  
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jakožto živým tvorům, a to vytvořením vhodných podmínek pro jejich život.163 V rámci hodnocení 

kvality poskytované ochrany zvířatům uděluje Světová společnost pro ochranu zvířat (World 

Animal Protection) tzv. index ochrany zvířat (Animal Protection Index), který se pohybuje na 

stupnici od A do G, přičemž hodnocení A představuje nejlepší a G nejhorší úroveň ochrany zvířat.  

Španělsko je na této stupnici hodnoceno písmenem C, tedy úroveň ochrany zvířat je spíše 

průměrná.  

Trestněprávní úprava ochrany zvířat je ve španělském právním řádu obsažena v zákoně č. 

10/1995, ze dne 23. listopadu 1995, trestní zákoník.164 Z hlediska systematiky jsou trestné činy 

zahrnující týrání zvířat zařazeny v kapitole IV., nazvané „trestné činy spojené s ochranou flory, 

fauny a domácích zvířat“. Jedná se o články 337 a 337 bis. V článku 337 je stanoveno, že kdo 

jakýmkoli způsobem či postupem neoprávněně týrá zvíře, čímž mu způsobí zranění, která vážně 

poškozují zdraví zvířete nebo podrobí zvíře sexuálnímu vykořisťování, bude potrestán odnětím 

svobody na tři měsíce a jeden den až jeden rok a zákazem výkonu povolání, podnikání či profese 

spojené se zvířaty a zákazem držení zvířat na jeden rok a jeden den až na tři léta. Pojem zvířete je 

v tomto smyslu chápán jako zvíře domácí či ochočené, zvíře, které je obvykle domestikované, 

zvíře, které žije dočasně či trvale pod kontrolou člověka nebo jakékoli zvíře, které není divoké. 

Článek 337 dále říká, že pokud dojde k naplnění k některé z vyjmenovaných okolností, výše 

zmíněné trestní sazby budou zvýšeny o jednu polovinu. Těmito okolnostmi podmiňujícími použití 

vyšší trestní sazby je užití zbraně nebo předmětu, který představuje nebezpečí pro život zvířete, 

vyžívání se v krutosti (úmyslné týrání), způsobení ztráty důležitého orgánu, smyslu nebo 

končetiny zvířete nebo v případě, že dojde k týrání zvířete v přítomnosti nezletilého. Pokud dojde 

následkem týrání k úmrtí zvířete, bude pachatel potrestán odnětím svobody na 6 až 18 měsíců a 

zákazem výkonu povolání, podnikání či profese spojené se zvířaty a zákazem držení zvířat na dvě 

až čtyři léta. V článku 337 bis je stanoveno, že pokutou na jeden až šest měsíců nebo zákazem 

výkonu povolání, podnikání či profese spojené se zvířaty a zákazem držení zvířat na tři měsíce až 

jeden rok bude potrestán ten, kdo opustí zvíře a zanechá ho v podmínkách, které mohou ohrozit 

jeho život nebo integritu.165 Pokuta je ve španělském trestním zákoníku stanovena jako určitá 

vypočtená denní sazba, kterou lze uložit pachateli na dobu minimálně deseti dnů a maximálně na 

dobu dvou let.      

 
163 Webové stránky World Animal Protection [online]. [cit. 24. dubna 2021].  Dostupné na: 

https://api.worldanimalprotection.org/country/spain.  
164 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
165 Boletín Oficial del Estado (sbírka zákonů Španělského království). Artículo 337 y 337 bis de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [online]. [cit. 24. dubna 2021]. Dostupné na: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a337.  

https://api.worldanimalprotection.org/country/spain
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a337
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5.2 Nizozemská právní úprava 

Nizozemsko se obecně řadí k nejvyspělejším evropským zemím stran welfare zvířat. 

Klíčovým legislativním počinem je Zvířecí zákon z roku 2011 166, který zakazuje způsobovat 

zvířatům bolest či utrpení a tím poškozovat jejich život a zdraví, vyjma případů, kdy je k takovému 

jednání oprávněný důvod. Tento zákon se vztahuje na domácí zvířata a není jednoznačné, zda-li 

se vztahuje také na zvířata divoká a zvířata v zajetí. V rámci hodnocení již výše zmiňovaného 

indexu ochrany zvířat získalo Nizozemsko v roce 2014 a opětovně v roce 2020 písmeno B, tedy 

úroveň ochrany zvířat je v Nizozemsku velmi vysoká. Ačkoli v určitých oblastech ochrany zvířat 

je Nizozemsko velmi progresivní (např. do roku 2024 mají zcela vymizet kožešinové farmy), 

v jiných Nizozemsko zaostává. Jedná se například o maximální povolenou hustotu jatečních kuřat 

na metr čtvereční, která dle standardů EU činí 33 kg/m2, avšak Nizozemsko povolilo zvýšení 

hustoty na 42 kg/m2, tudíž kuřata jsou chována v ještě stísněnějších podmínkách. Dalším 

problémem je také kupírování ocasů u selat a omračování prasat oxidem uhličitým, když tyto 

praktiky jsou v Nizozemsku tradičně využívány.167  

Z hlediska úpravy trestněprávní obsahuje nizozemský trestní zákoník několik ustanovení 

týkajících se ochrany zvířat. Ust. 254 stanovuje, že kdo sexuálně zneužije zvíře bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok a šest měsíců nebo pokutou čtvrté kategorie. Dle ust. 254a bude 

odnětím svobody až na šest měsíců nebo pokutou třetí kategorie potrestán ten, kdo zveřejní, 

vyrobí, vystaví, rozšíří nebo vlastní vyobrazení nebo nosič takové vyobrazení obsahující, ze 

kterého je zjevné sexuální zneužití zvířete člověkem. Samotné zmrzačení či zabití zvířete je pak 

upraveno v ust. 350 části XXVII. trestního zákoníku. Toto ustanovení uvádí, že odnětím svobody 

až na tři léta nebo pokutou čtvrté kategorie bude potrestán ten, kdo úmyslně a neoprávněně zabije, 

zmrzačí, zohaví, učiní nepoužitelným či se zbaví zvířete, které patří zcela nebo zčásti jinému. 

Odnětím svobody až na šest měsíců nebo pokutou třetí kategorie bude dle ust. 425 potrestán ten, 

kdo poštve zvíře proti jinému člověku nebo zanedbá dohled nad zvířetem a toto zvíře napadne 

jiného.168 Pokud jde o výše zmiňované kategorie pokut, tyto upravuje ust. 23 trestního zákoníku a 

jejich výše je následující: 

1. Kategorie: € 3 - € 435 

2. Kategorie: € 435 - € 4.350 

 
166 The 2011 Animal Act. 
167 Webové stránky World Animal Protection [online]. [cit. 28. dubna 2021]. Dostupné na: 

https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands.  
168 Ust. 254, 254a, 350, 425 Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 (Trestní zákoník ze dne 3. března 1881) 

[online]. [cit. 25. dubna 2021]. Dostupné na: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25.  

https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25
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3. Kategorie: € 4.350 - € 8.700 

4. Kategorie: € 8.700 - € 21.750 

5. Kategorie: € 21.750 - € 87.000 

6. Kategorie: € 87.000 - € 870.000169 

Z výše zmíněného lze uzavřít, že výše trestní sazby za trestný čin zmrzačení nebo usmrcení 

zvířete dle nizozemského trestního zákoníku je shodná s trestní sazbou za trestný čin týrání zvířat 

dle ust. § 302 TZ dle předchozí právní úpravy (před novelou zák. č. 114/2020 Sb.). Je však třeba 

doplnit, že skutkové podstaty nizozemského práva jsou poněkud odlišné a jinak zaměřené, když 

některé takové skutkové podstaty český právní řád nezná. Podstatně vyšší jsou však pokuty, které 

lze za trestné činy týrání zvířat v Nizozemsku ukládat. Shora bylo popsáno, že výše peněžitého 

trestu ukládaného za takovou trestnou činnost je v ČR zcela nedostatečná, když např. v roce 2017 

činila průměrná výše peněžitého trestu ukládaného za trestný čin týrání zvířat dvacet tisíc korun. 

Oproti tomu nizozemský trestní zákoník umožňuje tyranům zvířat uložit pokutu čtvrté kategorie, 

tj. v částce od 8.700 do 21.750 EUR. Pokud by tedy byla pachateli uložena pokuta na samé spodní 

hranici tohoto rozpětí, jednalo by se o částku cca 225.000 Kč. Naopak nejvyšší pokuta by se mohla 

vyšplhat až na cca 562.000 Kč. Je třeba uvést, že takto vysoké pokuty v ČR ukládat nelze, ačkoli 

takovýto majetkový postih by možná plnil účel trestu lépe než zvyšování trestní sazby trestu odnětí 

svobody, které zvolil zákonodárce v případě zákona č. 114/2020 Sb. 

5.3 Slovenská právní úprava  

Slovensko ve svém právním řádu nemá žádný samostatný zákon, který by přímo upravoval 

ochranu zvířat proti týrání či podmínky chovu zvířat, jak je běžné ve většině zemí západní a střední 

Evropy. Právní úprava ochrany zvířat je ve slovenském právním řádu upravena v zákoně č. 

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, který doplňuje celá řada prováděcích právních předpisů. 

Zákon o veterinárnej starostlivosti upravuje zejména veterinární požadavky na zvířata, vývojová 

stádia a produkty, pravidla během dovozu a přepravy, kontrolu živočišných chorob, veterinární 

kontroly apod.170 Jediné ustanovení zákona, které se věnuje problematice týrání zvířat, je ust. § 22 

„Ochrana zvierat“. Výčet jednání, která jsou považována za týrání zvířat, je uveden v ust. § 22 

odst. 2 a čítá celkem 17 písmen a) – q). Ochrana je přitom poskytována pouze obratlovcům, jak 

podává ust. § 22 odst. 6. Výčet jednání, která zákon o veterinárnej starostlivosti považuje za týrání 

zvířat je obdobný, jako jednání popsaná v českém ZOZPT. Dojde-li k týrání některým 

 
169 Ust. 23 Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 (Trestní zákoník ze dne 3. března 1881) [online]. [cit. 25. 

dubna 2021]. Dostupné na: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25.  
170 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 182-184.   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25
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z uvedených způsobů, pak se pachatel, shodně s českou právní úpravou v ZOZPT, dopustí 

přestupku nebo jiného správního deliktu.171 Českou právní úpravu lze tedy pravděpodobně 

považovat za propracovanější, neboť obsahuje zvlášť zákon na ochranu zvířat proti týrání 

(ZOZPT) a zvlášť veterinární zákon. Slovenské právní úpravě lze též vytknout, že zvířata stále 

považuje za objekt vlastnického práva, tj. za věci, a neuznává pojetí zvířat jakožto živých tvorů 

pociťujících bolest a utrpení, jak je tomu v právních řádech většiny západních zemí Evropy. Toto 

je mimo jiné způsobeno tím, že slovenská právní úprava neobsahuje implementaci čl. 13 SFEU, 

podle kterého je zvíře uznáno jako vnímající bytost.172   

Trestněprávní úprava ochrany zvířat je obsažena v zákoně č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. 

Systematicky jsou trestné činy z oblasti týrání zvířat zařazeny v hlavě šesté, oddíl druhý, 

nadepsaný „Trestné činy proti životnému prostrediu“. Konkrétně se jedná o tři ustanovení § 305a, 

§ 305b a §305c. Trestný čin týrání zvířat upravený v ust. § 305a stanovuje, že kdo týrá zvíře, nebo 

byl za obdobný čin v předcházejících dvanácti měsících potrestaný nebo za takový čin 

v předcházejících 24 měsících odsouzený, nebo týrá zvíře zvlášť krutým a surovým způsobem, 

nebo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. Ve druhém odstavci 

jsou pak uvedeny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby dopadající na pachatele, který 

spáchá čin uvedený v odstavci 1 na více zvířatech, veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, 

na zvířeti zákonem chráněném, nebo závažnějším způsobem provedení. Za takové jednání lze 

uložit trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Ust. § 305b upravuje trestný čin zanedbání 

péče o zvíře, kterého se dopustí ten, kdo z nedbalosti způsobí smrt nebo trvalé následky na zdraví 

zvířeti, které vlastní nebo o které je povinen pečovat tím, že zanedbá potřebnou péči o toto zvíře, 

nebo byl za obdobný čin v předcházejících 24 měsících potrestaný. Za takové jednání bude 

pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na jeden rok až pět let 

bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na více zvířatech, veřejně nebo na 

místě veřejnosti přístupném, na zvířeti zákonem chráněném, nebo závažnějším způsobem 

provedení. Posledním ustanovením je § 305c upravující organizování zvířecích zápasů. Ust. § 

305c uvádí, že odnětím svobody až na dvě léta bude potrestán ten, kdo organizuje zápas mezi 

zvířaty, za účelem organizování zvířecích zápasů štve zvíře proti jinému zvířeti, cvičí zvíře na 

jiném zvířeti, chová, drží, obchoduje nebo jinak nakládá se zvířaty nebo takové nakládání umožní, 

nebo se účastní organizovaného zápasu zvířat. Kdo výše uvedené spáchá veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném, na zvířeti zákonem chráněném, závažnějším způsobem provedení, nebo v 

 
171 § 22, § 48-§ 50 zák. č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti [online]. [cit. 25. dubna 2021]. Dostupné na: 

39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk).  
172 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 185-186.   

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-39
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přítomnosti skupiny osob mladších osmnácti let, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až 

pět let.173  

Pokud srovnáme slovenskou právní úpravu se současnou právní úpravou českou, dojdeme 

k závěru, že trestní sazby jsou v případě trestného činu týrání zvířat shodné s tou výjimkou, že 

česká právní úprava zná ještě třetí skutkovou podstatu v odstavci 3, dle které je možné uložit trest 

odnětí svobody na dvě léta až šest let. Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti je trestán 

přísněji na Slovensku, když kvalifikovaná skutková podstata umožňuje uložení trestu odnětí 

svobody na jeden rok až pět let, zatímco ust. § 303 odst. 2 TZ stanovuje trest odnětí svobody až 

na dvě léta. Český trestní zákoník nezná trestný čin organizování zvířecích zápasů, který je 

zakotven ve slovenském právním řádu a za nějž je možné uložit trest odnětí svobody na jeden rok 

až pět let. Naproti tomu novela č. 114/2020 Sb. zavedla do českého právního řádu nový trestný čin 

dle ust. § 302a TZ chov zvířat v nevhodných podmínkách, jehož ekvivalent slovenské trestní právo 

nemá. Lze tedy shrnout, že současná trestněprávní úprava ochrany zvířat je v České republice širší, 

neboť zakotvením nového trestného činu dle ust. § 302a TZ bylo umožněno ukládat chovatelům 

trest odnětí svobody až na deset let.  

5.4 Maďarská právní úprava 

Klíčovým právním předpisem v oblasti ochrany zvířat proti týrání je v Maďarsku zákon 

XXVIII z roku 1998 o ochraně zvířat a ohleduplném zacházení s nimi. Jedná se o první komplexní 

úpravu této oblasti v historii maďarské legislativy. Již preambule zákona uvádí, že zvířata jsou 

živé bytosti „schopné cítit, trpět a radovat se“ a že úcta k nim a zabezpečení jejich duševní a 

fyzické pohody „je morální povinností každého člověka“. Zákon o ochraně zvířat poskytuje 

zvířatům ochranu zejména tím, že zakazuje týrání zvířat, výcvik zvířat pro bojové aktivity, násilné 

krmení zvířat, nucení zvířat k výkonům neodpovídajícím jejich schopnostem nebo jejich 

podrobování nepřirozeným nebo sebetrýznícím aktivitám. Oproti úpravě české lze maďarskou 

právní úpravu označit za obecnější a výrazně stručnější, což může představovat své výhody i 

nevýhody. Samotné týrání zvířat je definováno v ust. § 3 bod 4 velmi stručně a obecně, když je 

jím chápáno „bezdůvodné a bolestivé ubližování zvířeti, anebo provedení zákroku, způsob 

zacházení či takové omezování jeho potřeb, v jehož důsledku dojde k trvalému poškození zdraví 

zvířete či k vyvolání trvalého strachu, a dále chování a množení jedinců trpících dědičnou 

chorobou, v případě, že se nejedná o zvířata chovaná pro pokusné účely“. Na rozdíl od české 

právní úpravy je tak týrání zvířat vymezeno velmi obecně bez výčtu konkrétních jednání, jak je 

 
173 § 305a, § 305b, 305c zák. č. 300/2005 Z.z., trestný zákon [online]. [cit. 25. dubna 2021]. Dostupné na: 300/2005 

Z. z. Trestný zákon | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk). 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p305a
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tomu právě v úpravě české ZOZPT.174 Za porušení povinností vymezených zákonem o ochraně 

zvířat může orgán ochrany zvířat uložit pokutu od 5.000 HUF do 150.000 HUF (tj. od 16 do 500 

EUR) nebo zakázat pachateli chov zvířat (nebo určitých zvířat) na dobu od dvou do osmi let, 

případně nařídit povinnou účast ve speciálním programu na ochranu zvířat.175  

Nepostačují-li výše zmíněné nástroje, mohou být v nejzávažnějších případech využity 

prostředky trestního práva. Ochrana zvířat je z hlediska systematiky trestního zákona zařazena 

v kapitole XXIII nazvané „Trestné činy proti životnímu prostředí a přírodě“. Ust. 244 maďarského 

trestního zákona upravuje trestný čin týrání zvířat. Dle odst. 1 ust. 244 se dopustí přečinu ten, kdo 

neoprávněně týrá nebo zneužívá zvíře (obratlovce), čímž způsobí zvířeti trvalé následky na zdraví 

nebo smrt, nebo kdo opustí, vykáže nebo se jinak zbaví domácího zvířete, bude za takové jednání 

potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta. Trestem odnětí svobody až na tři léta bude dle 

odst. 2 potrestán ten, kdo takovým jednáním způsobí zvířeti přílišné útrapy nebo způsobí trvalé 

následky na zdraví většímu počtu zvířat nebo smrt více než jednoho zvířete. V ust. 247 je pak 

upraven trestný čin organizování ilegálních zvířecích zápasů. Kdo takové zápasy organizuje nebo 

přijímá sázky na takové zápasy bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. Ten, kdo zvířata na 

zápasy trénuje, chová, drží nebo s nimi obchoduje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta.176  

Lze shrnout, že tresty stanovené maďarským trestním zákonem jsou ve srovnání s českými 

výrazně mírnější, přičemž nutno dodat, že ve srovnání s předchozí českou právní úpravou (před 

novelou zák. č. 114/2020 Sb.) byly trestní sazby v oblasti týrání zvířat obdobné. K tomuto Z. Tóth 

uvádí, že maďarské soudy ještě nikdy neodsoudily žádného pachatele týrání zvířat 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, když obvykle maďarské soudy ukládají trest 

podmíněný.177 

5.5 Shrnutí 

Na základě výše popsaného lze učinit komparaci české právní úpravy v oblasti ochrany 

zvířat před týráním s vybranými evropskými zeměmi. Z hlediska skutkových podstat lze uzavřít, 

že trestný čin týrání zvířat upravují všechny zmíněné právní řády a jejich znění je obdobné. 

 
174 MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013, s. 230-231.   
175 Tamtéž s. 233.  
176 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Maďarský trestní zákon) [online]. [cit. 28. dubna 2021]. 

Dostupné na:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv&fbclid=IwAR3-

_xiSuUk89top1iK0_wDHSPx3VVbt0osFEv5eNf5evWXQq_69he9d1GM.  
177 TÓTH, Zoltán. The Regulation of Animal Protection in Hungary. Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů. 

Dny práva 2011 [online]. [cit. 28. dubna 2021]. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 197-198. Dostupné na: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/03%20ZVIRE/Toth_Zoltan.pdf.   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv&fbclid=IwAR3-_xiSuUk89top1iK0_wDHSPx3VVbt0osFEv5eNf5evWXQq_69he9d1GM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv&fbclid=IwAR3-_xiSuUk89top1iK0_wDHSPx3VVbt0osFEv5eNf5evWXQq_69he9d1GM
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/03%20ZVIRE/Toth_Zoltan.pdf
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Odlišnosti lze spatřovat v dalších skutkových podstatách, když v některých zemích je zakotven 

trestný čin organizování ilegálních zvířecích zápasů a naopak český trestní zákoník zná po novele 

č. 114/2020 Sb. nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách cílící na fenomén tzv. 

množíren. Nizozemské právo navíc trestá odděleně sexuální zneužití zvířete a poštvání zvířete 

proti jinému. Poměrně flagrantní rozdíl však nalezneme v trestních sazbách. Zatímco ve většině 

zemí lze za týrání zvířat uložit odnětí svobody maximálně na tři léta (Španělsko, Nizozemsko, 

Maďarsko), v České republice lze uložit trest odnětí svobody až na tři léta již v základní skutkové 

podstatě, když při naplnění některé z okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby může být 

pachateli týrání zvířat uložen trest odnětí svobody až na šest let. Pokud zahrneme do srovnání také 

nový trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách dle ust. § 302a TZ, dostaneme se již do 

zcela jiných trestních sazeb, když za některá jednání lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.  

Lze uzavřít, že současná česká právní úprava týrání zvířat je ve vztahu k evropským zemím 

výrazně přísnější z hlediska výše trestních sazeb, avšak s ohledem na velmi krátkou účinnost této 

nové právní úpravy (novela č. 114/2020 Sb. účinná od 1. června 2020) zatím nelze říci, do jaké 

míry budou soudy takto vysoké tresty odnětí svobody v praxi ukládat. Je třeba se zamyslet nad 

tím, zda bylo opravdu nutné trestní sazby takovýmto výrazným způsobem zvyšovat, když právní 

řády ostatních evropských zemí se podobají spíše české právní úpravě předchozí, účinné do 31. 

května 2020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

Závěr  

Primárním cílem této diplomové práce bylo podrobně analyzovat trestněprávní úpravu de 

lege lata ochrany zvířat před týráním a jiným nevhodným zacházením a zhodnotit možnosti de 

lege ferenda. V první kapitole jsem detailně rozebral základní pojmy z této oblasti, zejména pak 

pojem zvíře, a to zvláště pro oblast soukromého a veřejného práva. Následoval historický vývoj 

ochrany zvířat v právu, kdy jsem se zaměřil jak na úpravu mezinárodní, tak také evropskou 

(komunitární) a vnitrostátní, přičemž kapitolu jsem uzavřel zmíněním některých 

nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na ochranu zvířat. Třetí kapitola 

obsahuje již zmiňovanou analýzu vymezených trestných činů TZ de lege lata, kde jsem se 

z důvodu rozsahu práce zaměřil pouze na trestné činy v ust. § 302, § 302a a 303 TZ. Pro lepší 

pochopení nastíněné problematiky jsem použil některé statistické údaje stran páchané trestné 

činnosti a ukládání trestů. Stěžejní kapitolou celé práce je pak kapitola čtvrtá zabývající se 

podrobně novelou trestního zákoníku z roku 2020 – zákonem č. 114/2020 Sb. V první části 

kapitoly jsem předestřel hlavní změny, které novela přinesla, tedy změnu ust. § 302 TZ, zavedení 

zcela nového druhu trestu zákazu držení a chovu zvířat (tedy změny trestního zákoníku) a dále 

s tím související změny trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Následovalo představení důvodů, které zákonodárce ke změně právní úpravy vedly, a 

to z hlediska důvodů právních. Konkrétně jsem vysvětlil mechanismus užívání odklonů v trestním 

řízení a jejich výhody i nevýhody, nastínil jsem smysl a potenciál užití operativně pátracích 

prostředků v oblasti ochrany zvířat a podroběji jsem rozebral chov zvířat v nevhodných 

podmínkách, tedy problematiku tzv. množíren. V předposlední subkapitole jsem zmínil některé 

argumenty pro a proti přijetí novely č. 114/2020 Sb., přičemž jsem se snažil na všechny nejčastěji 

uváděné argumenty adekvátně reagovat. V rámci kritiky nejčastěji zaznívaly pochybnosti o 

nutnosti trestněprávní úpravy, zejména bylo namítáno, že by bylo vhodnější revidování nástrojů 

práva správního, a to zejména s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe a povahu trestního 

práva jako prostředku ultima ratio. Dalším argumentem byla nesystémovost nové právní úpravy 

ve smyslu vytvoření výrazných nesrovnalostí v trestních sazbách trestných činů dle ust. § 302 a § 

302a TZ ve srovnání s jinými trestnými činy, zejména trestnými činy proti životu a zdraví. 

Poukazováno bylo též na ne zcela vhodné zakotvení neurčitých a dosud nedefinovaných pojmů, 

jakými jsou například „nevhodné podmínky“, v nichž je zvíře chováno.  Kapitolu uzavírá 

myšlenka možné souvislosti mezi týráním zvířat a kriminalitou páchanou na lidech. Tato hypotéza 

je podložena řadou sociologických studií a statistickými údaji, kdy pro zajímavost zmiňuji i 

některé neblaze proslulé sériové vrahy, kteří se ve většině případů v mládí dopouštěli násilností a 

krutostí na zvířatech.  
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Za sekundární cíl práce lze označit již výše zmiňované sociologické studie a dále pak 

především komparativní studie zahraničních právních úprav. Pro komparaci jsem zvolil některé 

evropské státy, které jsou určitým způsobem z pohledu ochrany zvířat zajímavé a jejichž právní 

úprava v této oblasti je do určité míry obdobná. Po rozsáhlém průzkumu jsem zvolil Španělsko, 

Nizozemsko, Slovensko a Maďarsko, když pro rozsáhlejší srovnání již nezbývá v této práci 

prostor. U každé země jsem nejdříve uvedl, které právní předpisy se ochranou zvířat před týráním 

zabývají a stručně zmínil jejich strukturu a obsah. Pokračoval jsem analýzou trestních zákonů 

daných zemí, kdy jsem vždy představil předmětné skutkové podstaty z oblasti týrání zvířat a tyto 

podrobil právnímu rozboru. U každé zahraniční právní úpravy jsem se na samém konci stručně 

vyjádřil ve smyslu srovnání dané země s aktuální úpravou platnou v České republice. 

V závěrečném shrnutí jsem popsal, na jaké úrovni je česká právní úprava ochrany zvířat ve 

srovnání s právní úpravou ostatních evropských států.  

Jak tedy zhodnotit českou právní úpravu ochrany zvířat? Přinesl zákon č. 114/2020 Sb. 

kýžený efekt, tj. přísnější tresty pro tyrany zvířat? Českou právní úpravu ochrany zvířat lze 

považovat za standardní, přičemž úroveň ochrany je spíše rostoucí. Kromě zmiňované novely 

trestního zákoníku č. 114/2020 Sb. doznal novelizace také ZOZPT, když byl dne 4. prosince 2020 

ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Je patrné, že v České republice je snaha o zvyšování 

úrovně ochrany zvířat a tato snaha je také reflektována v legislativní činnosti parlamentu a vlády 

ČR. Pokud se jedná o zákon č. 114/2020 Sb. a jeho praktický přínos, jsem v tomto ohledu spíše 

skeptický. Vhodnější by z mého pohledu bylo zaměřit se na zpřísnění správních sankcí a zlepšit 

jejich vymahatelnost, když toto by mohlo odradit budoucí pachatele od páchání trestné činnosti. 

Řešení je možné spatřovat ve vysokých pokutách, které by tyranům zvířat byly ukládány, jako je 

tomu například v Nizozemsku (viz 5.2 Nizozemská právní úprava). Trest zákazu držení a chovu 

zvířat lze vnímat kladně, avšak rozhodující bude přístup orgánů krajských veterinárních správ ke 

kontrole výkonu tohoto trestu. Lze souhlasit s tvrzením, že nová právní úprava narušuje 

systematiku dlouhodobě zakotvenou v trestním zákoníku, kdy za vrchol trestněprávní ochrany byl 

vždy považován život a zdraví člověka, čemuž by měly odpovídat také trestní sazby uvedené u 

jednotlivých trestných činů. Tato rovnováha však byla novelou narušena a je pravděpodobné, že 

na tuto disbalanci v trestních sazbách bude nutno ze strany zákonodárce adekvátně reagováno. 

Také některé neurčité pojmy mohou v budoucnu působit interpretační problémy. Skutečný přínos 

zákona č. 114/2020 Sb. bude možné podrobněji vyhodnotit až s postupem času, kdy bude zřejmé, 
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jak novou právní úpravu budou vykládat soudy a jaké tresty za trestné činy poškozující zvířata 

budou soudci v praxi ukládat.       
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Trestněprávní ochrana zvířat před týráním a jiným nevhodným zacházením 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá ochranou zvířat v České republice z pohledu trestního práva 

jakožto prostředku právní ochrany ultima ratio. Primárním cílem této práce je analyzovat právní 

úpravu v zák. č. 40/2009 Sb. de lege lata a zhodnotit možnosti de lege ferenda. V rámci aktuální 

právní úpravy je pracováno s ust. § 302, § 302a a § 303 trestního zákoníku a současné znění těchto 

skutkových podstat je porovnáno se zněním předcházejícím. Zvláštní pozornost je věnována 

zákonu č. 114/2020 Sb., který do českého právního řádu zavedl zcela novou skutkovou podstatu 

trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách a rozšířil výčet trestů v ust. § 52 trestního 

zákoníku o trest zákazu držení a chovu zvířat. Jednotlivé novoty jsou v práci podrobně rozebrány 

a rovněž je reagováno na nejčastější argumenty pro i proti přijetí této nové právní úpravy. 

Sekundární cíl lze pak spatřovat v sociologických úvahách a komparativních studiích. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které se dále podrobněji člení. První kapitola 

představuje klíčové pojmy z oblasti ochrany zvířat, především pak pojem zvíře. Základní pojmy 

jsou definovány jak ve vztahu k právu soukromému, tak k právu veřejnému. Druhá kapitola 

zmiňuje historický vývoj ochrany zvířat v právu. Průřez historií je rozdělen na právní úpravu 

mezinárodní, evropskou a vnitrostátní a kapitola je uzavřena vymezením některých významných 

mezinárodních organizací zabývajících se ochranou zvířat. Třetí kapitola analyzuje současnou 

trestněprávní úpravu v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, konkrétně rozebírá ust. § 302, § 

302a a § 303 TZ a k těmto uvádí i některé statistické údaje. Stěžejní čtvrtá kapitola se zaměřuje na 

zákon č. 114/2020 Sb., který podrobně rozebírá a analyzuje. Nejdříve jsou představeny hlavní 

změny, které novela č. 114/2020 Sb. přináší, následuje přiblížení důvodů, které zákonodárce ke 

změně vedly, dále zaznívají některé nejčastěji opakované argumenty pro a proti přijetí novely, 

zejména relace trestních sazeb trestných činů týrání zvířat a ostatních trestných činů, zvláště pak 

trestných činů proti životu a zdraví. Kapitolu uzavírají sociologické úvahy a studie stran možné 

souvislosti mezi týráním zvířat a násilnou trestnou činností páchanou na lidech. V poslední 

kapitole jsou uvedeny hlavní aspekty právní úpravy v oblasti ochrany zvířat v některých zemích 

Evropy. Pro komparaci s českou právní úpravou byla zvolena právní úprava Španělska, 

Nizozemska, Slovenska a Maďarska. V závěrečném shrnutí jsou prezentovány závěry, na jaké 

úrovni se nachází česká právní úprava ochrany zvířat ve srovnání s právní úpravou ostatních 

evropských států.    
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Criminal law protection of animals against cruelty and other inappropriate 

treatment 

Abstract 

This diploma thesis deals with animal protection in the Czech Republic from perspective 

of criminal law as a legal instrument ultima ratio. Primary goal of this thesis is to analyse legal 

regulation in Act no. 40/2009 Coll., Penal Code, de lege lata and evaluate possibilities de lege 

ferenda. Within current legal regulation this thesis works with articles 302, 302a and 303 of Penal 

Code and the current legal regulation is compared with the previous one. Particural attention is 

dedicated to Act no. 114/2020 Coll., which established entirely new crime into the Czech legal 

system called Breeding Animals in Iappropriate Conditions and widened the listing of penalties 

stated in article 52 of Penal Code by penalty of prohibition of keeping and breeding animals. 

Particular novelties are analysed in detail and the thesis also responds to the most frequent 

arguments in favour and against passing the new legal regulation. Secondary goal of the thesis can 

be seen in sociological considerations and comparative studies. 

Diploma thesis consists of five chapters, which divide more minutely further. The first 

chapter introduces key concepts of animal protection area, mainly the term „animal“. Fundamental 

terms are defined in relation to both private law and public law. The second chapter describes 

historical development of animal protection in law. Historical overview is divided into 

international, European and national legal regulation and the chapter concludes with the 

enumeration of a few significant international organizations dealing with animal protection. The 

third chapter examines current criminal regulation in Act no. 40/2009 Coll., Penal Code, 

specifically analyses acrticles 302, 302a and 303 of Penal Code and provides them with certain 

statistical data. Pivotal chapter four focuses on Act no. 114/2020 Coll., which is examined and 

analysed in detail. At the beginning of this chapter, principal modifications brought by Act no. 

114/2020 Coll., are introduced followed by a list of reasons why legislator decided for the 

amendment, followed by some of the most frequent arguments in favor and against passing the 

new legal regulation, especially connection between penalties for Animal Cruelty crimes and other 

crimes, namely crimes against life and health. The fourth chapter ends with sociological 

considerations and studies regarding possible connection between animal cruelty and criminal 

offences against humans. The last chapter offers inside view into legal regulations concerning 

animal protection of some other European countries. Spanish, Dutch, Slovak and Hungarian legal 

regulation was chosen to be compared with the Czech one. Final summary evaluates the level of 
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the Czech legal regulation of animal protection in comparison with legal regulations in other 

European countries.  
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