
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. 


