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Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zabývat ochranou zvířat a zvolila 

název „Ochrana zvířat proti týrání“. Oblast ochrany zvířat a přírody mi byla vţdy velmi 

blízká a díky studiu na Právnické fakultě jsem se také mohla zúčastnit několika 

přednášek a seminářů zabývajících se touto problematikou z hlediska práva. Toto vše 

mě inspirovalo k tomu, abych se v mé závěrečné práci pokusila shrnout právní úpravu, 

která se této oblasti týká. Pokusím se nejen předmětnou úpravu zmínit a vysvětlit její 

přínos pro ochranu zvířat, ale poukázat i na její dopady v praxi. 

Je nutné si uvědomit, ţe zvířata jsou ţivé bytosti, schopné pociťovat utrpení a 

bolest, coţ je jeden z hlavních důvodů pro přijetí právních předpisů chránící zvířata 

proti týrání. Bohuţel, jakkoli se tato myšlenka můţe zdát zcela zřejmá, lidstvo k ní 

dospělo po mnoha staletích a i v současnosti je často opomíjena. Je tak třeba ji neustále 

připomínat - velice výstiţně je formulována například v preambuli zákona na ochranu 

zvířat proti týrání.  

Ve své práci se budu zabývat i ochranou zvířat na mezinárodní úrovni. 

V posledních desetiletích vznikala řada vládních i nevládních mezinárodních organizací 

na podporu ochrany zvířat a stále více států má ve svých právních řádech zakotvena 

alespoň základní ustanovení chránící zvířata. V dnešní době je více neţ kdy jindy 

ţádoucí, aby spolu státy v této oblasti spolupracovaly a uzavíraly smlouvy. Také Česká 

republika je smluvní stranou řady podobných dohod. Po vstupu do EU u nás platí unijní 

předpisy – nařízení, popř. směrnice, po jejich transpozici do našeho právního řádu.  

I nadále se mají ve členských státech EU prosazovat přísné normy týkající se ţivotních 

podmínek zvířat. Dále se samozřejmě zaměřím na český právní řád a jeho předpisy 

týkající se ochrany zvířat. Nejdůleţitějším zákonem přímé ochrany je zákon na ochranu 

zvířat proti týrání, kterému se budu věnovat podrobněji. Významnou změnou bylo 

přijetí nového trestního zákoníku a zpřísnění postihů za trestné činy týrání zvířat.  

Doufám, ţe po zpracování výše zmíněných pramenů získám o celé problematice 

lepší přehled. Zároveň bych ráda přispěla k šíření názoru, ţe zvířata je bez jakýchkoliv 

pochyb nutné chránit a jejich týrání tvrdě postihovat podle platných právních předpisů.  
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 1. Základní pojmy v oblasti ochrany zvířat a jejich 

vymezení 

1.1 Etická rovina ochrany zvířat 

Etika je filosofickou disciplínou, která si klade za cíl zkoumat morálku, lidské 

jednání a principy, které ho usměrňují. Takové chování pak hodnotí z hlediska dobra a 

zla. Tento obor se donedávna vztahoval pouze na člověka, protoţe zvířata byla po 

převáţnou část našich dějin povaţována za niţší tvory, kteří byli stvořeni jen pro 

uspokojování lidských potřeb. Teprve na konci 18. století a počátkem století 19. se 

zájem některých filosofů a myslitelů přesunul i na zvířata a jejich ochranu. Mezi 

prvními, kteří vyjádřili myšlenku, ţe zvířata jsou tvorové s určitými právy, patří např. 

Jean-Jacques Rousseau (dílo Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi), 

John Osvald, Henry Salt (dílo Práva zvířat uvaţovaná ve vztahu ke společenskému 

pokroku) a Jeremy Bentham. Tyto úvahy byly zpočátku většinou společnosti odmítány, 

ale postupně se s nimi ztotoţňovalo stále více lidí, coţ vyústilo v zakládání prvních 

organizací, jejichţ cílem byla ochrana zvířat. Jejich základní myšlenkou bylo 

přesvědčení, ţe zvířata jsou schopna cítit bolest a utrpení, a proto je naší povinností je 

chránit. Století dvacáté tyto úvahy dále rozvíjelo a stále více vědců a známých osobností 

se začalo touto problematikou zabývat. Zmíním např. Ruth Harrisonovu, Johna 

Webstera, z pozdějších autorů je to Peter Singer, Charles Patterson a Tom Regan. I přes 

rozdílné přístupy a uchopení daného tématu mají tito autoři společný cíl – ochranu 

zvířat.  

Pro dnešní konzumní společnost, kdy zejména hospodářská zvířata jsou chována 

v mnoţství větším neţ kdykoliv dříve, je tak nutnost chovat se k ţivým tvorům a vůbec 

k celé přírodě ohleduplně a šetrně zcela aktuální. Je zřejmé, ţe ne vţdy tomu tak 

opravdu je a etika chování ke zvířatům mnohdy ustupuje našim materiálním potřebám. 

A zde pak záleţí na legislativě kaţdého státu. I v současné době pak existuje řada 

organizací a hnutí, která hájí práva zvířat. Jsou jimi např. Organizace na ochranu zvířat 

a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). V České republice působí např. 
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Nadace na ochranu zvířat, Společnost pro zvířata, Liga na ochranu zvířat ČR, Děti 

Země, Svoboda zvířat aj.
1
  

Lze tedy shrnout, ţe do současné doby udělalo lidstvo velký pokrok ve smýšlení 

o ţivých tvorech a jejich potřebách, ale stav ochrany zvířat stále ještě není uspokojivý. 

Je nutné dále pracovat na kvalitních právních předpisech, kontrolovat jejich dodrţování 

a trestat jejich porušování. Neméně důleţité je pak neustále v tomto směru působit na 

společnost, zejména začínat se správnou výchovou jiţ ve školách a rodinách a posilovat 

úctu ke všemu ţivému. Jen tak mohou budoucí generace dosáhnout ţivota, který bude 

v rovnováze a v souladu s přírodou. 

1.2 Ochrana přírody ve vztahu k ochraně zvířat 

 I přesto, ţe ochrana zvířat proti týrání úzce souvisí s ochranou přírody a tyto 

dvě oblasti se vzájemně doplňují a prolínají, je nutné tyto dva pojmy od sebe odlišovat.   

Cílem ochrany přírody je ochrana ţivočišných druhů jako celků, ale i ochrana prostředí, 

v nichţ tito ţivočichové ţijí. Základním pramenem úpravy je zákon č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, který se vztahuje na volně ţijící ţivočichy (i na volně ţijící 

ţivočichy chované v zajetí). V současnosti je z hlediska ochrany přírody hlavním 

poţadavkem zachování území, na kterém tito ţivočichové ţijí. Tato přírodní stanoviště 

by měla být zachována jak z hlediska dostatečného prostoru, tak z hlediska kvality 

prostředí a ţivočichové by zde měli být co nejméně rušeni.  

Ochrana zvířat pro týrání chrání kaţdé jednotlivé zvíře, ať uţ volně ţijící nebo v lidské 

péči, před týráním a utrpením a snaţí se mu zajistit příznivé ţivotní podmínky. Cíl této 

ochrany je tedy od výše zmíněného v případě ochrany přírody zcela odlišný. Tato 

ochrana zahrnuje i zvířata domestikovaná. Hlavním pramenem úpravy je zákon  

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Největší důraz je zde kladen právě na 

ono zachování příznivých ţivotních podmínek, neboli welfare (další vymezení tohoto 

pojmu viz níţe)
2
.  

                                                 

1
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 21-24 

2
 Tamtéţ, str. 18 
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1.3 Pojmy živočich, zvěř, zvíře 

V našem právním řádu se můţeme setkat se třemi pojmy – a to ţivočich, zvěř a 

zvíře, z nichţ kaţdý má jinou definici a je tedy třeba je rozlišovat.  

Z hlediska ochrany zvířat proti týrání je relevantní definice pojmu „zvíře“. Tento pojem 

vymezuje pouze zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pro jehoţ účely se 

zvířetem rozumí „každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo 

embryo“
3
.  

Dále se můţeme setkat s pojmem ţivočich a volně ţijící ţivočich. Pojem volně ţijící 

ţivočich vymezuje zákon č. zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 

k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s 

ohroţenými druhy), jako jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v 

přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v 

přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování 

jeho vývoje člověkem
4
. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. d) obsahuje také definici pojmu volně ţijící ţivočich (podle toho 

zákona dále jen ţivočich) jako „jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v 

přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v 

souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia 

daného jedince
5
. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně 

žijícího živočicha nepovažuje“.  

Zvěří dle zákona o myslivosti je obnovitelné přírodní bohatství představované 

populacemi druhů volně ţijících ţivočichů uvedených v ustanovení § 2 v písmenech c) 

a d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.  

                                                 

3
 Ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

4
 Ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících 

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

druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy) 

5
 Zde je patrný rozdíl oproti ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

kde se zvířetem nerozumí plod ani embryo. 

http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-100-ochrana-zivocichu.html
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Obecně se tedy dá shrnout, ţe pojem zvíře zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka), 

pojem ţivočich zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka) i bezobratlé, pojem zvěř 

zahrnuje pouze některé obratlovce
6
. 

 

Zvíře jako věc 

Obecně je zvíře podle českého právního řádu povaţováno za věc a jako 

s takovou je s ním nakládáno, byť preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, přiznává zvířeti specifické postavení – postavení ţivého tvora a s tím 

spojenou zvýšenou ochranu. Zvíře je tedy věc podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona  

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
7
, a nic na tom nemění ani ustanovení zvířat proti 

týrání. Pojem věc v právním smyslu nám občanský zákoník nedefinuje, lze ji ale 

vymezit jako ovladatelný hmotný předmět nebo ovladatelnou přírodní sílu, která slouţí 

potřebám lidí. Zvíře je tedy moţné prodat, koupit a obce jsou povinny se o něj postarat, 

pokud se stane věcí opuštěnou nebo ztracenou
8
.  

V souvislosti s připravovaným přijetím nového občanského zákoníku se ovšem 

chystá změna právního reţimu zvířete. Zvíře by podle návrhu tohoto předpisu nebylo 

věcí a ustanovení o věcech by se na zvíře pouţilo jen v rozsahu, ve kterém to 

neodporuje jeho povaze ţivého tvora. Podle mého názoru by tato úprava byla spíše 

krokem zpět, protoţe výklad řady ustanovení tohoto návrhu je nejednoznačný a aplikace 

v praxi by tak mohla ve výsledku znamenat zhoršení postavení zvířat.  

                                                 

6
 Existuje obecné vymezení pojmů „zvíře a živočich“a jaký je mezi nimi rozdíl?. Online. [cit. 8. 10. 2010]. 

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/casto-kladene-otazky/existuje-obecne-vymezeni-

pojmu-zvire-a.html>. 

7
 „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné 

majetkové hodnoty.“ 

8
 Ke zvířeti jako věci opuštěné a ztracené viz níţe.  
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1.4 Welfare – životní pohoda zvířat 

 Aby bylo moţné při ochraně zvířat stanovit, co se rozumí jejich týráním, je 

nezbytné nejprve vymezit minimální standard kvality jejich ţivota a ţivotní úrovně, 

která je za kaţdých okolností nutná dodrţovat. V opačném případě by se totiţ případně 

mohlo jednat o týrání zvířete. S prvními snahami o podobné vymezení se setkáváme v 

60. letech 20. století. V roce 1964 byla vydání kniha Ruth Harrisonové s názvem 

Animal Machines (Zvířecí stroje), která kritizovala tovární způsob chovu 

hospodářských zvířat. Toto dílo vyvolalo první veřejnou společenskou diskuzi o welfare 

neboli o ţivotní pohodě hospodářsky chovaných zvířat. Výsledkem ohromného zájmu 

veřejnosti o toto téma bylo sestavení odborného výboru britskou vládou, nazývaného 

podle jména jeho předsedy jako Brambellův výbor. Měl začít zkoumat podmínky, za 

jakých jsou zvířata chována v intenzivních chovech a jejich dopad na chování a pohodu 

zvířat. Kromě jiného dospěl tento výbor k závěru, ţe welfare takto chovaných zvířat je 

narušen a vede ke změně vzorců chování, která je známkou frustrace. Nejvíce 

znepokojivým zjištěním byla nedostatečná velikost ţivotního prostoru pro jednotlivá 

zvířata. Ve své zprávě tak výbor mimo jiné uvedl: „Zvíře by mělo mít alespoň možnost 

svobodného pohybu tak, aby se bez obtíží mohlo otočit, pečovat o čistotu těla, vstát, 

lehnout si a natáhnout končetiny.“ Právě tyto poţadavky začaly být nazývány jako „Pět 

svobod“. Poţadavek výše zmíněných Pěti svobod byl dále rozvíjen v odborných 

diskuzích. Zabýval se jimi zejména John Webster, emeritní profesor chovu 

hospodářských zvířat na Univerzitě v Bristolu. Je autorem knihy Ţivotní pohoda zvířat: 

Střízlivé kázání o Ráji a zakladatelem Bristolské skupiny pro etologii zvířat a vědu o 

ţivotní pohodě zvířat, která shromaţďuje vědecké poznatky a prosazuje argumenty 

nezbytné pro zlepšování standardů ţivotní pohody telat, kuřecích brojlerů, nosnic a 

dojnic. Vymezení výše zmíněných Pět svobod však povaţoval za nedostatečné, a proto 

navrhl Radě pro welfare hospodářských zvířat ve Velké Británii jejich rozšíření. Návrh 

byl nakonec přijat a zní:  

1. Svoboda od hladu a žízně (nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu 

dostačujícímu k zachování plného zdraví a tělesnou zdatnost).  

2. Svoboda od nepohodlí (poskytnutím vhodného prostředí včetně úkrytu a místa 

k odpočinku).  
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3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci (prevencí anebo rychlou diagnózou a 

léčením). 

4. Svoboda uskutečnit normální chování (poskytnutím dostatečného prostoru, 

vhodného prostředí a společnosti zvířat téhoţ druhu).  

5. Svoboda od strachu a úzkosti (zabezpečením podmínek, které vylučují psychické 

strádání).
9
   

I přesto, ţe úplné dosaţení těchto svobod v praxi je v současnosti nereálné, 

představují jakýsi ideál zacházení se zvířaty a vítanou pomůcku při vyhodnocování 

welfare zvířat v hospodářských provozech.  

1.5 Shrnutí 

S problematikou ochrany zvířat se v dějinách lidstva setkáváme aţ od konce 18. 

století. Do té doby se lidé ke zvířatům chovali jako k neţivé věci, která nemá ţádná 

práva a jejímţ jediným účelem je jakýmkoliv způsobem jim poslouţit. Tento postoj byl 

postupně překonáván a měněn ku prospěchu ţivých tvorů.  

Pro další pochopení daného tématu je nutné definovat a vysvětlit základní 

pojmy, se kterými se zde setkáváme. I přes vzájemnou blízkou souvislost je třeba od 

sebe odlišovat ochranu přírody a ochranu zvířat, podobně jako pojmy ţivočich a zvíře. 

Nezbytné je také vymezení minimálních standardů při chovu zvířat, aby bylo dále 

moţné určit, jaké zacházení je jiţ moţné povaţovat za týrání zvířete.  

                                                 

9
 Viz Webster, John: Životní pohoda zvířat: kulhání k Ráji. Praha: Práh, 2009, str. 13 



12 

 

2. Ochrana zvířat na mezinárodní úrovni 

2.1 Mezinárodní organizace na ochranu zvířat 

Na mezinárodní úrovni působí mnoho organizací, zabývajících se ochranou 

zvířat. Můţeme je rozdělit na mezivládní a nevládní. Mezivládní organizace vznikají 

z vůle vlád nebo zákonodárných sborů a vystupují jako subjekty mezinárodního práva. 

Nevládní organizace (NGOs - Non Governmental Organizations), jsou organizace, 

jejichţ členy jsou převáţně fyzické osoby a spolky – sdruţení. Tímto způsobem se tedy 

do ochrany přírody a zvířat mohou zapojit i lidé z více států, které spojuje společná 

snaha chránit ţivotní prostředí. 

2.1.1 Mezinárodní vládní (mezivládní) organizace 

Mezinárodní vládní organizací je např. Rada Evropy (Council of Europe). Je 

nejstarší politickou organizací Evropy. Stojí mimo systém OSN a byla zaloţena v roce 

1949. V současnosti sdruţuje 47 zemí včetně 22 států střední a východní Evropy. Tato 

mezinárodní nevládní organizací má sídlo ve Štrasburku. Československo vstoupilo do 

Rady Evropy v roce 1991, po rozpadu Československa se v roce 1993 stala jejím 

členem Česká republika. Rozhodnutí jsou přijímána konsensuálně a můţeme je rozdělit 

na úmluvy (dohody) a doporučení. Úmluvy jsou závazné pouze pro ty státy, které je 

ratifikovaly. Doporučení nejsou pro členské státy závazná, pouze navrhují vládám 

členských států moţnosti postupu v dané oblasti.
10

  

Původně se zabývala principem právního státu a ochranou lidských práv, ale 

záhy se ukázalo, ţe ochrana ţivotního prostředí představuje závaţný problém.  Nejprve 

začala přijímat deklarace a charty (např. Evropská charta o vodě, o půdě, ekologická 

charta horských regionů). I přesto, ţe se jednalo o soft law, význam byl nepopiratelný. 

Často se stalo zdrojem a inspirací pro tvorbu práva ţivotního prostředí v rámci 

Evropských společenství i jednotlivých států. V 60. letech 20. století se Rada Evropy 

                                                 

10
 Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 
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začala zabývat ochranou ţivotního prostředí. Následovalo vyhlášení roku 1970 jako 

Evropského roku ochrany přírody a účasti Rady Evropy na Konferenci OSN o ţivotním 

prostředí a udrţitelném rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Přijímání nových členů 

z postkomunistických zemí v 90. letech bylo zahájeno přípravou 2. Evropského roku 

ochrany přírody v roce 1995, který byl zaměřen na ochranu stanovišť volně ţijících 

rostlin a ţivočichů v krajině. Ochrana přírody spadá pod Generální ředitelství pro 

výchovu, kulturu, a přírodní dědictví, mládeţ a sport. Středisko NATUROPA se zabývá 

šířením informací o ţivotním prostředí a přírodě, vydává stejnojmenný časopis 

v několika jazycích.
11

 

2.1.2 Mezinárodní nevládní organizace 

Nejvýznamnější a největší je organizace Světový svaz ochrany přírody (Word 

Conservation Union - IUCN). Zaloţena byla v roce 1948 v závěru mezinárodní 

konference o ochraně přírody, pořádané UNESCO ve Fontainebleau poblíţ Paříţe. 

Jejím hlavním cílem je ovlivňovat, podporovat a povzbuzovat společenstva na celém 

světě, aby se zajistila ochrana rozmanitosti přírody a udrţitelné vyuţívání přírodních 

zdrojů.
12

  

Další organizací je Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature - 

WWF, dříve Světový fond divočiny), který vznikl v roce 1961. Jeho hlavním posláním 

je svět, ve kterém budou lidé ţít v harmonii s přírodou.  

Evropská federace přírodních a národních parku (EUROPARC) byla zaloţena 

v roce 1973. Členskými organizacemi jsou především správy chráněných území 

různých kategorií, ale např. i různé úřady a nevládní organizace. Dohromady tyto 

organizace spravují přes 400 chráněných území napříč kontinentem.
13

 Jako další bych 

                                                 

11
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 84-85 

12
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Online. [cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z < 

http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3240>. 

13
 EUROPARC Česká republika. Online. [cit. 20. 10. 2010]. Dostupné z < 

http://www.europarc.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=cs>. 
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zmínila např. BirdLife International, organizace na ochranu ptáků a přírody, a Wetlands 

International.  

Nejstarší a největší organizací na ochranu zvířat je Britská královská společnost pro 

prevenci krutosti na zvířatech (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

- RSPCA). Byla zaloţena jiţ v roce 1824 a v roce 1840 se její patronkou stala královna 

Viktorie. V současné době pro organizaci pracuje 328 vyškolených inspektorů, kteří 

zasahují v konkrétních případech. Je jednou ze zakládajících organizací Eurogroup for 

Animal Welfare.  

Světová společnost na ochranu zvířat (World Society for the Protection of Animals - 

WSPA) je mezinárodní organizace na ochranu zvířat existující jiţ více neţ 45 let, se 

sídlem v Londýně a pobočkami po celém světě. Současná struktura organizace vznikla v 

roce 1981. Sdruţuje více neţ 400 ochranářských organizací z více neţ stovky zemí 

celého světa. Má zvláštní status poradce při Organizaci spojených národů a status 

pozorovatele v Radě Evropy. Finančně podporuje projekty zabývající se záchrannými 

programy a ochranou zvířat, pořádá kampaně a organizuje výchovné programy.  

EUROGROUP for Animals je organizace reprezentující nejvýznamnější organizace na 

ochranu zvířat ze všech členských států EU s cílem prosazovat zájmy zvířat v 

evropských institucích. Je prostředníkem při jednání mezi ochranářskými organizacemi 

a institucemi Evropské unie, snaţí se o implementaci zákonů a nařízení řešících ochranu 

zvířat do zákonodárství EU a jejích členských států. Byla zaloţena v roce 1980, v 

současné době má okolo 20 členů.
14

 

2.2 Mezinárodní právo 

2.2.1 Úmluvy na ochranu volně žijících živočichů 

Legislativa týkající se ochrany zvířat proti týrání je součástí právních systémů 

řady států po celém světě. Je zřejmé, ţe její úroveň není ve všech státech stejná. Svou 

roli zde hraje jak celková vyspělost toho kterého právního systému, tak i kulturní 

                                                 

14
 Nadace na ochranu zvířat. Online. [cit. 20. 10. 2010]. Dostupné z <http://www.ochranazvirat.cz/>. 
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odlišnosti a tradice. V dnešní době je však více neţ kdy jindy ţádoucí, aby státy v této 

oblasti spolupracovaly a docházelo k uzavírání mezinárodních smluv. Zejména je 

důleţitý dozor nad přepravou zvířat a obchodování s nimi. Jednou z úmluv, která 

nechrání zvířata proti týrání přímo, avšak můţe se této problematiky dotýkat, je např. 

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora - Úmluva CITES)
15

. Podle místa podepsání bývá téţ někdy 

označována jako Washingtonská konvence. Stanoví pravidla pro mezinárodní obchod, 

kterým se rozumí dovoz, vývoz, zpětný vývoz a introdukce z moře exemplářů 

vyjmenovaných druhů. Jako další bych zmínila např. Úmluvu o ochraně stěhovavých 

druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnská úmluva) nebo Úmluvu o ochraně 

evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich stanovišť (tzv. 

Bernská úmluva). 

                                                 

15
 Úmluvou chráněné druhy jsou rozděleny podle míry ohroţení do tří skupin. V příloze I  - CITES I - 

jsou vyjmenovány nejohroţenější druhy, cca 500 druhů ţivočichů a 300 druhů rostlin. Tyto druhy jsou 

bezprostředně ohroţeny vyhynutím, a proto je mezinárodní obchod s jedinci těchto druhů v podstatě 

zakázán. Je moţné povolit ho výjimečně z důvodu vědeckého výzkumu nebo pro chovy v zoologických 

zahradách. Patří sem např. všichni lidoopi (gorila, orangutan, šimpanz), pandy, některé druhy medvědů,  

některé druhy kaktusů a orchidejí. Z druhů ţijících na území ČR bych uvedla orla královského, orla 

mořského, sokola stěhovavého a vydru říční. CITES II zahrnuje asi 4000 druhů ţivočichů a 25 000 druhů 

rostlin, které by mohly být ohroţeny, pokud by mezinárodní obchod s nimi nepodléhal regulaci. Druhy 

v této příloze jsou snadno zaměnitelné s exempláři v CITES I. Patří sem např. všechny opice, vydry, 

kočkovité šelmy, hroši, krokodýli, kteří nejsou uvedeni v CITES II. Z fauny a flóry ČR jsou do této 

kategorie kromě všech dravých ptáků (33 druhů zastiţeno v ČR) a sov (12 druhů) zahrnuti vlk, medvěd, 

rys, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavka lékařská. CITES III zahrnuje asi 220 druhů ţivočichů a 

8 taxonů rostlin. Tyto druhy jsou ohroţeny mezinárodním obchodem pouze v některých zemích, a proto 

jsou zahrnuty do třetí přílohy na základně ţádosti jednotlivých států. Příkladem je např. mroţ lední  - 

Kanada. 
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2.2.2 Dohody Rady Evropy v oblasti ochrany zvířat 

Mezinárodní úmluvy, které se týkají ochrany zvířat proti týrání, jsou úmluvy 

regionální. Jedná se většinou o aktivity ekonomicky vyspělých států, především 

v Evropě. K jejich sjednání došlo v rámci Rady Evropy a jsou otevřené k podpisu jejím 

členským státům a mezinárodním organizacím.
16

 

Dohoda o přepravě zvířat 

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě byla přijata 

dne 13. prosince 1968 v Paříţi a v platnost vstoupila dne 20. února 1971, pro Českou 

republiku dne 24. března 1999. Členské státy se v ní zavázaly řídit se příslušnými 

dispozicemi pro mezinárodní přepravu zvířat, které tato dohoda obsahuje. Vztahuje se 

na vyjmenované druhy zvířat – např. ovce, kozy, prasata, má tedy velmi širokou 

působnost. Zvířatům je třeba zajistit při přepravě dostatečný prostor, popř. místo 

k leţení a krmení. Vztahuje se ale pouze na mezinárodní přepravu, z její působnosti je 

tedy vyloučena přeprava v rámci jednotlivého státu. Dále zde chybí systém vymáhání 

splnění povinností, popř. sankce za jejich nesplnění. Dohoda klade jednotlivě zvláštní 

poţadavky na ţelezniční, silniční, vodní a leteckou dopravu. Podmínky přepravy dále 

podrobněji upravují doporučení přijatá Výborem ministrů členských států.
17

 

Dohoda Rady Evropy týkající se hospodářských zvířat 

V oblasti ochrany hospodářských zvířat byla dne 10. března 1976 ve Štrasburku 

přijata Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. 

V platnost vstoupila dne 10. září 1978. Jménem České republiky byla podepsána dne 

24. června 1998 a vstoupila pro ni v platnost dne 24. března 1999.  Dohoda byla 

novelizována Protokolem z roku 1992. Hospodářskými zvířaty se podle této Dohody 

rozumí „zvířata, která jsou chována nebo držena pro produkci potravin, vlny kůže, 

kožešin nebo pro jiné chovné účely“. Dohoda není příliš rozsáhlá, zmiňuje se stručně o 

                                                 

16
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 223 

17
 Tamtéţ, str. 224 
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podmínkách ustájení, výţivě a ošetřování – se zřetelem na druh zvířete apod. Článek 8 

ustanovuje zřízení stálého výboru, který vypracovává další doporučení a můţe např. i 

poskytnout konzultativní rady týkající se ochrany zvířat. Kaţdá smluvní strana můţe 

mít ve výboru stálého představitele. Podrobněji tuto problematiku upravují výše 

zmíněná doporučení, vypracovávaná tímto stálým výborem.  

Zmínila bych např. první doporučení, které bylo přijato dne 21. 10. 1988 a týká se 

skotu. Nalezneme zde podrobné podmínky pro ošetřování skotu a detailně propracované 

moţnosti přijatelné pro ustájení pro ustájení býků, krav, jalovic a telat, které jsou 

uvedeny v přílohách A, B a C. Další doporučení se zabývají návodem, jak se starat o 

různé druhy zvířat – o ovce, kozy, kachny apod.
18

  

Dohoda Rady Evropy o ochraně jatečních zvířat 

Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat upravuje podmínky pro 

zacházení se zvířaty určenými na jatka. Přijata byla dne 10. května 1979 a v platnost 

vstoupila dne 11. června 1982. Jménem České republiky byla podepsána dne  

9. listopadu 2000 a vstoupila pro ni v platnost dne 21. září 2003. Podle článku 1 se 

„vztahuje na přehánění, přechovávání, znehybnění, omračování a porážení 

lichokopytníků, přežvýkavců, prasat, králíků a drůbeže“. Dále zde nalezneme vysvětlení 

základních pojmů, jako jsou jatky, poraţení apod. Smluvní strany této Dohody se 

zavazují činit opatření nezbytná k zajištění provedení ustanovení zde obsaţených, ale 

zároveň jim nic nebrání přijmout ještě přísnější opatření na ochranu zvířat. Je nutné, aby 

poráţená zvířata byla ušetřena jakékoliv bolesti a utrpení, kterému je moţné se vyhnout. 

Pokud zvířata např. čekají v dopravních prostředích, je třeba zajistit vhodné větrání a po 

přepravě je nutné zvíře vyloţit co nejdříve a nejšetrněji. Podle článku 5 odst. 2 této 

Dohody „je zakázáno drtit, kroutit nebo lámat zvířatům ocas nebo je držet za oči. 

Nešetrné rány, zejména kopání, jsou zakázány“. Dále jsou zde detailně popsány 

všechny kroky směřující k poráţce zvířete. Doporučení Výboru ministrů členských 

                                                 

18
 Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 
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států, aby vlády co nejrychleji tuto Dohodu ratifikovaly, obsahuje jako přílohu tzv. 

Kodex chování pro poráţku zvířat.
19

  

Dohoda Rady Evropy o pokusných zvířatech 

Na ochranu pokusných zvířat byla dne 18. března 1986 přijata ve Štrasburku 

Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké 

účely. V platnost vstoupila dne 1. ledna 1991. Jménem České republiky byla podepsána 

dne 9. listopadu 2000 a v platnost pro ni vstoupila dne 1. října 2003. V roce 1998 byl 

k této Dohodě přijat Protokol o změně některých jejích ustanovení. Protokol vstoupil 

v platnost na základě svého článku č. 5 dne 2. prosince 2005 a tímto dnem vstoupil 

v platnost i pro Českou republiku.  

Tato Dohoda se podle článku 1 „vztahuje na všechna zvířata, která se používají nebo 

mají být použita v pokusných nebo jiných vědeckých procedurách, pokud tyto procedury 

mohou vyvolat bolest, utrpení, úzkost nebo dlouhodobé poškození. Nevztahuje se na 

zvířata, která se nepoužívají v pokusech, a na zvířata v běžné zemědělské a veterinární 

praxi“. Pojem „zvíře“ je zde definován jako jakýkoliv obratlovec mimo člověka, a to 

včetně volně ţijících zvířat larválních forem, nikoliv však fetální a embryonální formy. 

„Procedurou“ je myšleno jakékoliv pokusné nebo vědecké pouţití, které můţe způsobit 

bolest, utrpení, úzkost nebo dlouhodobé poškození. Účelem Dohody je, aby co nejmenší 

počet zvířat podstoupil při procedurách co nejmenší bolest a utrpení a procedura nesmí 

být provedena, pokud existuje jiná alternativní moţnost pokusu nevyuţívající zvířata. 

Smluvní strany mají povinnost učinit všechny potřebné kroky, aby vyhověly 

ustanovením této Dohody, a to co nejdříve, nejpozději pak do pěti let od data vstupu 

této Dohody v platnost. Dále mají státy povinnost shromaţďovat statistické údaje o 

pouţívání zvířat v procedurách, a pokud tomu nebrání zákony daného státu, zpřístupnit 

tyto údaje veřejnosti. Je také třeba účastnit se pravidelných mnohostranných konzultací 

za účelem kontroly provádění Dohody či jejího případného doplnění.
20

  

                                                 

19
 Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 

20
 Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 
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Dohoda Rady Evropy o zvířatech v zájmovém chovu 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu byla přijata dne  

13. listopadu 1987 ve Štrasburku a v platnost vstoupila dne 1. května 1992. Česká 

republika ji podepsala dne 24. června 1998 a vstoupila pro ni v platnost dne 24. března 

1999. Dohoda definuje zvíře v zájmovém chovu jako „každé zvíře držené či určené 

k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník“. 

Dále definuje pojmy jako obchod se zvířaty, chov a drţení zvířat, útulek pro zvířata 

apod. Pro zájmový chov jsou důleţité také zásady pro dobrý stav zvířete a podmínky 

pro případná veřejná představení, výstavy, soutěţe a podobné akce. Dohoda dále 

zmiňuje i chirurgické zákroky, podmínky utracení těchto zvířat a moţné způsoby 

regulace počtu toulavých zvířat. V neposlední řadě je třeba podporovat rozvoj programů 

vzdělávání a výchovy, aby se podpořilo šíření obsahu této Dohody.  

Smluvní strany se zavázaly sejít k mnohostranné konzultaci v sídle Rady Evropy, aby 

prověřily aplikaci a moţnosti rozšíření některých ustanovení této Dohody, a to do pěti 

let po jejím vstupu v platnost a poté kaţdých pět let, popř. kdykoliv, jestliţe většina 

představitelů smluvních stran o to poţádá. K účasti na těchto konzultacích má kaţdá 

smluvní strana právo určit jednoho zástupce. Právě na těchto konzultacích bylo dne  

10. března 1995 přijato usnesení o chirurgických zákrocích, které apeluje na 

chovatelské standardy, aby byl upřednostňován přirozený tvar uší zejména u 

vyjmenovaných plemen psů (např. Opičí pinč) a nedocházelo k jejich kupírování.
21

  

2.3 Shrnutí 

Lze shrnout, ţe v dnešní době, kdy se hranice mezi státy spíše stírají, a vše 

napomáhá rozvíjení a usnadnění mezinárodnímu obchodu, je více neţ kdy jindy 

důleţité, aby byla zabezpečena ochrana zvířat na mezinárodní úrovni. Toto je ovšem 

moţné jen tehdy, pokud spolu budou suverénní a svrchované státy spolupracovat, 

zejména uzavírat v této oblasti mnohostranné smlouvy.  

                                                 

21
 Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 
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Je však nutné rozvíjet spolupráci i v dalších oblastech, jako je přeprava ţivých 

zvířat, jejich poráţení či ochrana pokusných zvířat. Dále je třeba stanovit pravidla pro 

zacházení s hospodářskými zvířaty nebo se zvířaty v zájmových chovech.  I kdyţ byly i 

v těchto oblastech uzavřeny Evropské dohody, je ţádoucí neustále sledovat vývoj 

moderních technologií a tyto dohody vhodně pozměňovat. Co moţná nejvíce států by 

mělo začít respektovat základní ustanovení o ochraně zvířat při přepravě, poráţce atd. a 

zároveň by se měl vybudovat funkční mechanismus kontroly a sankcí za jejich případné 

porušení. Jen tak budou mezinárodní úmluvy moci dostát svým cílům.   
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3. Právní ochrana zvířat v Evropské unii 

3.1 Ochrana přírody v EU 

V Evropském právu dochází k přijímání právních norem v oblasti ochrany 

přírody na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V roce 1976 bylo na 2. Evropské 

konferenci ministrů ţivotního prostředí přijato doporučení, aby Rada Evropy 

vypracovala právní nástroj k ochraně planě rostoucích rostlin a volně ţijících ţivočichů.  

Na 3. Evropské konferenci v roce 1979 byla přijata Úmluva o ochraně evropské fauny a 

flory a přírodních stanovišť, nazývaná téţ Bernská úmluva. Jednou ze smluvních stran 

je Evropské společenství (Rozhodnutí Rady č. 82/72/EHS o přístupu k Bernské 

úmluvě). Ve stejném roce jako Bernská úmluva byla podepsána Úmluva o ochraně 

stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů – Bonnská úmluva (Rozhodnutí Rady č. 

82/461/EHS o přístupu k Bonnské úmluvě). Tehdejší EHS přijalo 2. dubna 1979 první 

závaznou normu na ochranu přírody, a to směrnici č. 79/409/EHS o ochraně volně 

ţijících ptáků (tzv. směrnice o ptácích). Následovaly další normy sekundárního práva 

(např. CITES). Další přijímání společné legislativy následovalo o deset let později. 

Devadesátá léta pak byla ovlivněna výsledky konference v Riu de Janeiru.
22

 

V důsledku rostoucího zájmu o tuto problematiku bylo přijato nařízení Rady  

č. 1210/90/EHS o vytvoření Evropské agentury ţivotního prostředí (European 

Environmental Agency, EEA). Účinnost nabylo v roce 1993 a sídlem Agentury je 

Kodaň. Účelem je poskytovat aktuální a věrohodně informace o stavu ţivotního 

prostředí a pomoci tak k přijímání potřebných opatření k ochraně ţivotního prostředí. 

Česká republika se stala členskou zemí EEA v roce 2002 a národním kontaktním 

místem je CENIA (Česká informační agentura ţivotního prostředí).
23

 

                                                 

22
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 236-238 

23
 Tamtéţ, str. 242 
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3.2 Ochrana zvířat v primárních pramenech a koncepčních 

nástrojích 

V zakládací Římské smlouvě (Smlouva o zaloţení EHS, SES) z roku 1957 

ochrana ţivotního prostředí původně zakotvena nebyla, poprvé ji zakotvil aţ Jednotný 

evropský akt (Single European Act) v roce 1986, s platností od roku 1987. Snaha 

posilovat politiku ţivotního prostředí byla potvrzen Maastrichtskou smlouvou z roku 

1992 a prohloubena Amsterodamskou smlouvou z roku 1997, kde je deklarován i 

udrţitelný rozvoj. V současnosti je základním pramenem práva ţivotního prostředí 

Smlouva o fungování EU. Má vţdy prioritu před ostatními prameny práva EU. Zásadní 

pro oblast ochrany ţivotního prostředí jsou její ustanovení čl. 191-193, v hlavě XX.
24

  

Ke Smlouvě o zaloţení ES byl Amsterodamskou smlouvou připojen Protokol o 

ochraně a dobrých ţivotních podmínkách zvířat. Podle něj mají při provádění 

zemědělské politiky, dopravy a výzkumu členské státy a Společenství zohlednit právní 

předpisy a zvyklosti spojené s náboţenskými obřady, tradicemi a regionálním 

dědictvím. Evropská komise připravila také Akční plán Společenství v oblasti 

dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006-2010. Podle něj jsou zvířata 

cítící tvorové, jejichţ zvláštní potřeby je třeba respektovat a jejich ochrana je v  

21. století projevem lidskosti a výzvou pro evropskou civilizaci a kulturu. Během 

posledních let byla v Evropě vydána řada rozličných právních norem o ochraně zvířat a 

bylo dosaţeno jedné z nejvyšších úrovní na světě. Pro další zvýšení ochrany zvířat ve 

Společenství je nutné zvýšit vědecké úsilí, zařadit otázku ochrany zvířat do všech 

případných hodnocení dopadů a zapojit všechny zainteresované strany do 

rozhodovacího procesu. V tomto plánu Evropská komise definuje cíle Společenství 

v oblasti dobrých ţivotních podmínek zvířat, a to zejména nadále prosazovat přísné 

normy týkající se těchto podmínek v EU, podporovat budoucí vývoj v jejich výzkumu a 

alternativní metody k pokusům na zvířatech další podporou zásady „tří R“ 

(replacement, reduction, refinement) tj. nahrazení pokusů na ţivých zvířatech), sníţení 

(počtu pouţívaných pokusných zvířat) a zdokonalení (metod pokusů). Dále je nutné 

                                                 

24
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 239 
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zajistit důslednější a koordinovanější přístup k ochraně a dobrým ţivotním podmínkám 

zvířat ve všech oblastech politik Společenství, s přihlédnutím k sociálně-ekonomickým 

dopadům případných nových opatření. Komise a členské státy musí dále dbát na to, aby 

na základě pravidel vzájemné kontroly docházelo k jednotnému provádění a kontrole 

všech předpisů v Evropské unii a aby v případě porušení důsledně postupovaly za 

účelem zachování důvěry občanů ve stávající předpisy a zajištění spravedlivé 

hospodářské soutěţe v Evropské unii.
25

 

3.3 Sekundární prameny práva na ochranu zvířat 

Sekundární právo EU upravuje ochranu zvířat jako jedinců (nikoliv druhů) 

směrnicemi
26

 a nařízeními
27

. Oblasti právní úpravy zahrnují ochranu zvířat pouţívaných 

k pokusům a jiným vědeckým účelů, ochranu zvířat při transportu, pravidla přesunů 

jedinců vybraných domácích zvířat, ochranu zvířat určených k poráţce a ochranu 

hospodářských zvířat vyuţívaných v zemědělské výrobě.
28

 

                                                 

25
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde 2009, str. 33 

26
 Evropská směrnice stanoví cíle, kterých členské státy mají dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosaţení 

poskytuje moţnost výběru prostředků. Směrnice můţe být určena jednomu členskému státu či více nebo 

všem členských státům. Aby se zásady stanovené ve směrnici mohly projevit v ţivotě občanů, musí 

vnitrostátní zákonodárce přijmout vnitrostátní transpoziční právní akt, který vnitrostátní právní předpisy 

přizpůsobí cílům stanoveným ve směrnici. Směrnice stanoví konečné datum pro její provedení do 

vnitrostátního práva: při provádění směrnice mají členské státy dostatečnou volnost, která jim umoţňuje 

zohlednit národní specifika. 

27
 Nařízení, které přijímá buď Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, nebo pouze 

Evropská komise sama, je obecný akt a je závazné v celém rozsahu. Na rozdíl od směrnic, které jsou 

určeny členským státům, a od rozhodnutí, u nichţ je rovněţ stanoveno, komu jsou určena, je nařízení 

určeno všem. Nařízení je pouţitelné přímo, to znamená, ţe jeho ustanovení mají v členských státech 

okamţitě stejnou platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů.  

28
 Viz Damohorský, Milan a kolektiv: Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, str. 381 
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3.3.1 Ochrana pokusných zvířat 

V oblasti ochrany pokusných zvířat je základní úpravou směrnice Rady  

č. 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se ochrany zvířat používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům 

ze dne 24. listopadu 1986. Jak vyplývá z jejího názvu, zaměřuje se na sbliţování 

právních úprav jednotlivých členských států týkající se ochrany zvířat pouţívaných 

k pokusným či jiným vědeckým účelům. Tím se má zabránit tomu, aby se tyto přepisy 

nepříznivě projevily na fungování společného trhu, např. narušením hospodářské 

soutěţe. Směrnice dále upravuje pouţívání těchto zvířat při pokusech. Vztahuje se na 

zvířata pouţívaná při pokusech prováděných z důvodu vývoje, výroby, zkoušky kvality, 

účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin a jiných látek nebo výrobků. Dále k odvrácení 

nebo zabránění choroby, diagnóze nebo léčení nebo zabránění jiných anomálií nebo 

jejich následků u lidí, zvířat nebo rostlin, k posuzování, zjišťování, regulaci nebo úpravě 

fyziologických znaků u lidí, zvířat nebo rostlin a k ochraně ţivotního prostředí v zájmu 

zdraví nebo dobrých ţivotních podmínek lidí nebo zvířat. Nalezneme zde také 

ustanovení týkající se všeobecné péče a umístění zvířat. Členské státy dbají o to, aby 

všechna pokusná zvířata byla umístěna způsobem přiměřeným svému zdravotnímu 

stavu a byly jim zajištěny dobré ţivotní podmínky – dostatek náleţité potravy, vody a 

péče a určité moţnosti pohybu. Tyto podmínky mají být denně kontrolovány 

kvalifikovanou osobou a případné zjištěné nedostatky odstraněny co moţná nejrychleji. 

Pokusy lze provádět jen za podmínky, ţe jsou nevyhnutelné a k dosaţení poţadovaného 

výsledku nelze dospět jiným způsobem. Zakázány jsou v podstatě všechny pokusy 

s ohroţenými druhy. Výjimku lze učinit pouze z důvodu bádání, které se zaměřuje 

právě na tyto ohroţené druhy nebo pokud tyto druhy přicházejí jako jediné v úvahu pro 

biomedicínské účely. Směrnice upravuje i postup a průběh pokusů, poţadavky kladené 

na pracovníky provádějící pokusy, výběr pouţívaných metod a vhodných druhů zvířat. 

Aby nedocházelo ke zbytečným duplicitním pokusům, členské státy se zavázaly, ţe si 

budou výsledky pokusů navzájem uznávat. Rozhodnutím Komise č. 90/67/EHS ze dne 

9. února 1990 byl zřízen Poradní výbor pro ochranu zvířat pouţívaných pro pokusné a 

jiné účely. Jeho úkolem je pomáhat Komisi při organizování výměny vhodných 
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informací. Kaţdý členský stát je zastoupen ve výboru dvěma zástupci z národního 

orgánu, kteří odpovídají za řádné provádění směrnice.
29

  

Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament nařízení č. 1907/2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, pro které se vţila zkratka REACH (registrace, evaluace a 

autorizace chemických látek). Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné 

fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a ţivotního 

prostředí před neţádoucími účinky chemických látek. Přesto se týká nepřímo i ochrany 

zvířat, protoţe v úvodu je uvedeno, ţe je nutno nahrazovat, omezovat nebo 

zdokonalovat zkoušky na obratlovcích. Pouţívání zvířat by se mělo omezit nebo zcela 

vyloučit pomocí alternativních metod náleţitě potvrzených Komisí nebo mezinárodními 

orgány pro validaci nebo uznaných Komisí nebo agenturou, aby byly zohledněny 

poţadavky na informace podle tohoto nařízení.
30

  

V listopadu 2008 Komise předloţila návrh revize výše zmíněné směrnice. První 

čtení v Evropském parlamentu proběhlo v květnu 2009. Dohody s Radou bylo dosaţeno 

v červenci 2010 a plénum Evropského parlamentu přijalo 8. 9. 2010 legislativní 

usnesení k návrhu směrnice na ochranu zvířat pro vědecké pokusy. Podle nových 

pravidel budou muset příslušné orgány členských států posuzovat vliv jednotlivých 

pokusů na dobré ţivotní podmínky zvířat. Zároveň by přitom měly usilovat o rozvoj 

alternativních způsobů testování a o sníţení intenzity bolesti, jíţ jsou zvířata při 

pokusech vystavena.  Měla by se také zpřísnit pravidla pro vyuţívání primátů pro 

vědecké účely, a to mimo jiné tím, ţe klasifikuje jednotlivé testy podle jejich závaţnosti 

a stanoví povinné kontroly dodrţování pravidel. Je zde pevně zakotven výše zmíněný 

princip tří cílů neboli „tří R“– (replacing, reducing and refining) – tj. nahrazení, 

omezení a zdokonalení zkoušek na zvířatech. Všechny členské státy musí zajistit, aby 

kdykoli to bude moţné, byla pouţita nějaká jiná metoda či zkušební strategie, která 

                                                 

29
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 318 

30
 CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Online. [cit. 1. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFJA203Q>. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0308+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0308+0+DOC+XML+V0//CS
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nevyţaduje pouţití ţivého zvířete a která je uznána podle právních předpisů Unie
31

. 

Pokusy, při nichţ dochází k usmrcování zvířat, by pak měly být schváleny pouze v tom 

případě, ţe z vědeckého hlediska poskytují uspokojivé výsledky a testovanému zvířeti 

způsobují co nejméně bolesti a utrpení. Přijatý text zakazuje vyuţívání velkých opic 

(jako např. různých druhů šimpanzů, goril a orangutanů) pro vědecké účely. Nicméně 

opatření, která navrhla Evropská komise, by podle europoslanců omezila vyuţívání i 

ostatních primátů (jako např. kosmanů či makaků), coţ by mohlo narušit evropský 

výzkum neurodegenerativních onemocnění jako například Alzheimerovy choroby.  

V případě, ţe je tedy vědecky dokázáno, ţe účelu výzkumu nelze dosáhnout za pouţití 

jiných ţivočišných druhů, můţe být vyuţití těchto primátů povoleno.
32

 

3.3.2 Ochrana zvířat při porážení 

Ochranu zvířat určených na poráţku upravuje směrnice Rady č. 93/119/EHS,  

o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování, ze dne 22. prosince 1993. Tato 

směrnice nahradila od 1. 1. 1995 směrnici č. 74/577/EHS, která stanovila pravidla 

ohledně omračování zvířat před poráţkou. Důvodem přijetí nové směrnice bylo mimo 

jiné rozhodnutí Rady č. 88/306/EHS, kterým byla schválena Evropská úmluva o 

ochraně jatečných zvířat, svým obsahem rozsáhlejší neţ tehdy existující předpisy 

Společenství. Další motivací pro přijetí nové úpravy bylo stanovení minimálních 

poţadavků na poráţení a usmrcování zvířat v členských státech tak, aby byl zajištěn 

rozvoj ţivočišné produkce a ochrana zvířat před utrpením.  

Směrnice se podle článku 1 vztahuje na přehánění, ustájení, znehybnění, omračování, 

poráţku a usmrcení zvířat chovaných a drţených pro produkci masa, kůţe, koţešiny 

nebo jiných produktů a na postupy usmrcování zvířat v rámci tlumení nákaz. Naopak se 

její ustanovení nepouţijí na vědecko-technické pokusy, které se týkají postupů 

uvedených způsobů nakládání se zvířaty, uskutečněné pod kontrolou příslušného 

orgánu, dále na zvířata, která jsou usmrcována při kulturních nebo sportovních akcích a 
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na volně ţijící zvěř usmrcovanou v souladu s článkem 3 směrnice č. 92/45/EHS. Článek 

2 definuje několik pojmů, jako např. jatka, přehánění, ustájení nebo znehybnění. Za 

dodrţení daných podmínek můţe poráţku provést i orgán náboţenské obce pod 

zodpovědností úředního veterináře, jak je definováno v článku 2 směrnice  

č. 64/433/EHS. Cílem úpravy je tedy vyhnout se zbytečnému utrpení zvířat při jejich 

přehánění, ustájení, poráţky nebo usmrcení. 

Kapitola II se věnuje konstrukci, zařízení a vybavení jatek. Jejich provoz musí ušetřit 

zvířata všeho utrpení a bolesti, kterému je moţné se vyhnout. Jsou stanoveny speciální 

způsoby pro nakládání s lichokopytníky, přeţvýkavci, prasaty, králíky a drůbeţí. Je ale 

moţné stanovit odchylky, např. pro rituální poráţky během náboţenských obřadů.  

Všechny osobu věnující se činnosti spojené s provozem jatek musí mít potřebné znalosti 

a schopnosti. Kontrola a inspekce je prováděna příslušným orgánem, který má volný 

vstup do všech částí jatek.   

Kapitola III upravuje poráţku a usmrcení zvířat mimo jatky. Zde se jedná o zraněná či 

nemocná zvířata, která musí být usmrcena na místě. Je ale moţné, aby příslušný orgán 

povolil jejich převoz na jatka v případě, ţe jim nebude způsobeno utrpení navíc. 

Směrnice obsahuje přílohy A - Poţadavky uplatňované při přehánění a ustájení zvířat na 

jatkách), B - Znehybnění zvířat před omráčením, poráţkou nebo usmrcením, C - 

Omračování a usmrcování jiných neţ koţešinových zvířat, D - Vykrvování zvířat, E - 

Metody usmrcování zvířat v rámci boje proti nákazám, F – Metody usmrcování 

koţešinových zvířat a G – Usmrcování nadpočetných kuřat a embryí v líhních.
33

 

Kaţdoročně je na jatkách v EU usmrceno téměř 360 milionů prasat, ovcí, koz a 

skotu a více neţ čtyři miliardy kusů drůbeţe. Kromě toho je přibliţně 25 milionů zvířat 

usmrceno v rámci evropského koţešnického průmyslu a přibliţně 330 milionů 

jednodenních kuřat v líhních. Usmrcení tisíců aţ milionů zvířat si můţe rovněţ vyţádat 

tlumení nakaţlivých chorob. Od roku 1993 se situace v oblasti usmrcování 

hospodářských zvířat velmi změnila. Byly zavedeny nové technologie a dále pokračoval 

vědecký výzkum, coţ vedlo k tomu, ţe v některých oblastech jsou stávající standardy 

                                                 

33
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 321-322 



28 

 

zastaralé. Je tedy třeba harmonizovat právní úpravu zejména zavedením nových metod 

omračování, stanovením jasnějších povinnosti provozovatelů v oblasti zacházení se 

zvířaty a dostatečné způsobilost zaměstnanců, kteří manipulují se zvířaty, nebo 

stanovením vhodnějšího zacházení se zvířaty při usmrcování v rámci tlumení nákaz. 

Z těchto důvodů bylo přijato nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009  

o ochraně zvířat při usmrcování, které nabude účinnost dne 1. 1. 2013. Ještě bych 

zmínila, ţe v roce 2007 přijala Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) Kodex zdraví 

suchozemských ţivočichů, který obsahuje pokyny pro poráţku zvířat a usmrcování 

zvířat pro účely tlumení nákaz. Tyto mezinárodní pokyny obsahují doporučení týkající 

se manipulace se zvířaty, jejich znehybňování, omračování a vykrvování na jatkách a 

usmrcování zvířat v případě vzplanutí nakaţlivých chorob. Tyto mezinárodní normy by 

v tomto nařízení měly být rovněţ zohledněny.
34

  

3.3.3 Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely 

Základním pramenem je zde směrnice Rady č. 98/58/ES ze dne 20. července 

1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Vychází z Evropské 

úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, kterou Evropské 

Společenství schválilo rozhodnutím č. 78/923/EHS. Stanoví minimální normy pro 

zvířata chovaná pro hospodářské účely. Je nutné vzít v úvahu jak zajištění dobrých 

ţivotních podmínek zvířat, tak racionální rozvoj ţivočišné výroby a usnadnění 

organizace trhu se zvířaty. Směrnice stanoví podmínky pro ustájení, výţivu a péči tak, 

aby odpovídala potřebám zvířat. Nevztahuje se však na volně ţijící zvířata, zvířata 

chovaná pro účast v soutěţích, na výstavách, na kulturních nebo sportovních akcích či 

činnostech, pokusná nebo laboratorní zvířata a bezobratlé ţivočichy. 

Směrnice definuje i několik pojmů, např. zvíře, vlastník nebo příslušný orgán. Zvíře je 

definováno jako jakékoli zvíře (včetně ryb, plazů nebo obojţivelníků) chované nebo 

drţené pro výrobu potravin, vlny, kůţe nebo koţešin nebo pro jiné hospodářské účely. 

Vlastník nebo drţitel je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za 

zvířata nebo je má na starosti, trvale nebo dočasně. Příslušným orgánem pak je 
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příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice Rady č. 90/425/EHS ze dne 26. června 

1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými ţivými 

zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
35

 

Podle článku 3 a 4 mají členské státy přijmout opatření k tomu, aby vlastníci 

nebo drţitelé přijali všechna vhodná opatření s cílem zajistit dobré ţivotní podmínky 

zvířat, která jsou v jejich péči a aby tato zvířata nebyla vystavena ţádné zbytečné 

bolesti, utrpení nebo poškození. Členské státy mají dále zajistit, aby podmínky, ve 

kterých jsou zvířata (jiná neţ ryby, plazi nebo obojţivelníci) chována nebo drţena, s 

ohledem na jejich druh, stupeň vývoje, přizpůsobení a zdomácnění a na jejich 

fyziologické a etologické potřeby v souladu s dosaţenými zkušenostmi a vědeckými 

poznatky, odpovídaly ustanovením stanoveným v příloze. Aby bylo moţné plnění 

těchto poţadavků kontrolovat, musí členské státy přijmout nezbytná opatření, aby 

příslušné orgány prováděly inspekce. Veterinární znalci Komise ve spolupráci 

s příslušnými orgány pak mohou, je-li to nezbytné, prověřovat, zda členské státy plní 

uvedené poţadavky a provádět kontroly na místě, aby bylo zajištěno, ţe se inspekce 

provádějí v souladu s touto směrnicí. Členský stát, na jehoţ území se provádí inspekce, 

poskytne veterinárním znalcům z Komise veškerou pomoc, pokud je to nezbytné pro 

splnění jejich úkolu. Výsledek provedených kontrol musí být projednán s příslušným 

orgánem dotyčného členského státu, neţ bude vypracována a vydána závěrečná zpráva. 

Příslušný orgán dotyčného členského státu pak případně přijme všechna opatření, která 

jsou nezbytná k tomu, aby výsledky kontroly byly vzaty v úvahu.  

Článek 10 obsahuje důleţitá ustanovení týkající se transpozičních lhůt směrnice. 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní přepisy, včetně všech případných 

sankcí, nezbytné pro dosaţení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1999. 

Členské státy jsou však oprávněny, pokud jde o ochranu zvířat pro hospodářské účely, 

za dodrţování obecných ustanovení Smlouvy, po 31. prosinci 1999 zachovat nebo 

pouţívat na svém území přísnější předpisy, neţ jaká stanoví tato směrnice. O tomto ale 

musí Komisi uvědomit.  
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Součástí směrnice je příloha, která obsahuje 21 bodů. Konkrétně stanovuje podmínky 

pro personál pečující o zvířata, vedení záznamů, poţadavky na ustájení zvířat a jejich 

volný pohyb.  Kaţdému nemocnému nebo zraněnému zvířeti se musí zajistit rychlé a 

bezodkladné ošetření. Zvířata, která nejsou ustájena v budovách, je třeba zajistit před 

nepříznivými povětrnostními podmínkami, popř. predátory a dalšími riziky pro jejich 

zdraví a kondici. V závěru přílohy jsou stanoveny podmínky pro krmení a napájení 

zvířat. Zvířata musí dostávat zdravou potravu, přizpůsobenou jejich věku a druhu, která 

je jim podávána v dostatečném mnoţství, aby bylo zachováno jejich dobré zdraví a 

uspokojeny potřeby jejich výţivy. Ţádné zvíře nesmí být krmeno a napájeno tak, aby 

mu bylo způsobeno zbytečné utrpení nebo poškození a krmivo nebo tekutina nesmí 

obsahovat ţádné látky, které by mohly zvířeti způsobit zbytečné utrpení nebo 

poškození.  Všechna zvířata musí mít přístup ke krmivu v intervalech odpovídajících 

jejich fyziologickým potřebám a k náleţitému mnoţství vody odpovídající kvality nebo 

musí mít moţnost uspokojovat své potřeby doplnění tekutin jinými prostředky. Zařízení 

pro dodávky krmiva a tekutin musí být sestrojena a umístěna tak, aby se omezilo riziko 

znečistění krmiva a vody a rovněţ škodlivé účinky, které mohou vyplývat z rivality 

mezi zvířaty. Ţádné jiné látky, aţ na výjimky nesmějí být podávány zvířeti, ledaţe je 

prokázáno vědeckými studiemi o dobrých ţivotních podmínkách zvířat nebo na základě 

dosavadních zkušeností, ţe účinek těchto látek neškodí zdraví nebo dobrým ţivotním 

podmínkám zvířete.
36

 

3.3.4 Ochrana domácích zvířat při neobchodních přesunech 

Základním pramenem úpravy je nařízení Evropského parlamentu a Rady  

č. 998/2003/ES o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat 

v zájmovém chovy a o změně směrnice Rady č. 92/65/EHS. Důvodem přijetí byla 

harmonizace podmínek pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu mezi 

členskými státy a třetími zeměmi.  Toto nařízení se týká přesunů ţivých zvířat, na které 

se vztahuje příloha 1. Některá jeho ustanovení, zejména ta týkající se vztekliny, mají 

přímo chránit veřejné zdraví, zatímco jiná se týkají výhradně zdraví zvířat. Vhodným 
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právním základem jsou proto článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy. Během 

posledních deseti let se situace ve výskytu vztekliny na celém Společenství výrazně 

zlepšila poté, co byly provedeny programy orálního očkování lišek v regionech 

postiţených epidemií vztekliny lišek, která suţuje severovýchodní Evropu od 

šedesátých let. Případy vztekliny pozorované u masoţravých zvířat v zájmovém chovu 

na území Společenství se v současné době týkají zejména zvířat pocházejících ze třetích 

zemí, kde je městská vzteklina endemická. Veterinární podmínky, které členské státy 

dosud obecně pouţívaly pro dovoz masoţravých zvířat v zájmovém chovu z těchto 

třetích zemí, by proto měly být přísnější. Měly by se však stanovit odchylky pro 

přesuny ze třetích zemí, které z veterinárního hlediska spadají do téhoţ zeměpisného 

regionu jako Společenství.  

Podle článku 2 se toto nařízení se vztahuje na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu 

uvedených v příloze 1 mezi členskými státy nebo ze třetích zemí. V příloze 1 je pak 

výčet zvířat následující: psi, kočky, fretky, bezobratlí (s výjimkou včel a korýšů), 

okrasné tropické ryby, obojţivelníci, plazi, všechny druhy ptáků (s výjimkou drůbeţe, 

na kterou se vztahují směrnice Rady č. 90/539/EHS a č. 92/65/EHS), hlodavci a králíci 

domácí. Pouţije se, aniţ je dotčeno nařízení č. 338/97, o ochraně ohroţených druhů 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 

Ustanovení, která jsou zaloţena na jiných úvahách, neţ na úvahách týkajících se 

veterinárních poţadavků a jejichţ záměrem je omezit přesun některých druhů nebo 

plemen zvířat v zájmovém chovu, nejsou tímto nařízením ovlivněna.  

V případě přesunu, tedy jakéhokoliv přesunu zvířete v zájmovém chovu mezi členskými 

státy nebo jeho dovoz či opětovný dovoz ze třetí země na území Společenství, musí být 

zvíře identifikovatelné, tedy zřetelně opatřeno čitelným tetováním nebo elektronickým 

systémem identifikace. Tato identifikace musí obsahovat údaje, které umoţní zjistit 

jméno a adresu majitele zvířete. Psi, kočky a fretky musí být provázeni pasem, který 

vystavil veterinární lékař jmenovaný příslušným orgánem a který potvrzuje, ţe dané 

zvíře bylo podle doporučení výrobní laboratoře očkováno, případně opětovně očkováno 

proti vzteklině inaktivovanou očkovací látkou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní 

antigenové jednotky (norma WHO). Pro tyto druhy zvířat, která jsou mladší neţ tři 

měsíce a nejsou očkována, mohou členské státy povolit přesuny, pokud jsou provázena 

pasem a od narození pobývala v tomtéţ místě, aniţ přišla do styku s volně ţijícími 
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zvířaty, u nichţ je pravděpodobné, ţe byla vystavena infekci, nebo jsou provázena 

matkou, na které jsou stále závislá.  

Je zřejmé, ţe stanovení takových podmínek vyţaduje, aby veřejnosti byly jasné a 

snadno dostupné informace o veterinárních poţadavcích na neobchodní přesuny zvířat v 

zájmovém chovu na území Společenství. Také pracovníci v místech vstupu musí být o 

těchto pravidlech plně informováni, aby je byli schopni pouţívat. Při provádění kontrol 

musí být majitel nebo fyzická osoba odpovědná za zvíře v zájmovém chovu schopni 

předloţit orgánům odpovědným za kontroly pas nebo osvědčení uvedené čl. 8 odst. 2, 

kterými se potvrzuje, ţe zvíře splňuje pro takový přesun poţadavky. Pokud tyto 

kontroly odhalí, ţe zvíře nesplňuje poţadavky stanovené v tomto nařízení, můţe 

příslušný orgán po konzultaci s úředním veterinárním lékařem rozhodnout tak, ţe zvíře 

odešle zpět do země původu nebo zvíře izoluje pod úřední kontrolou na náklady 

majitele nebo fyzické osoby, která je za něj odpovědná, po dobu nezbytnou pro splnění 

veterinárních poţadavků. Pokud jeho zpětné odeslání nebo izolace v karanténě nejsou 

moţné, je poslední moţností usmrcení zvířete bez finanční náhrady.
37

 

3.3.5 Ochrana zvířat během přepravy 

Ochranu zvířat během přepravy upravuje nařízení č. 1/2005/ES o ochraně 

zvířat během transportu a s ním souvisejících činností ze dne 22. prosince 2004, s 

účinností od 5. 1. 2007. Toto nařízení bylo přijato po vyhodnocení směrnice  

č. 91/628/EHS, která nezaručovala dostatečnou právní úpravu této oblasti a její 

harmonizace s vnitrostátními předpisy se setkala s obtíţemi. Nově je tedy transport 

zvířat upraven nařízením. Dalšími důvody byla snaha zlepšit ochranu a ţivotní 

podmínky zvířat, zabránit jejich zranění a utrpení a v neposlední řadě také předcházet 

šíření infekčních chorob. Postih za porušování právních předpisů o dobrých 

podmínkách pro zvířata byl doposud nedostatečný a je ţádoucí tento stav změnit, 
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zejména větším mnoţstvím kontrol a důrazným ukládáním sankcím za zjištěné 

nedostatky. Sankce by měly být přiměřené, ale účinné a odrazující.
38

 

Nařízení se podle článku 1 vztahuje na přepravu ţivých obratlovců (pro účely 

tohoto nařízení se zvířaty rozumí ţiví obratlovci) prováděnou v rámci Společenství, 

včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují na celní 

území Společenství nebo je opouštějí. Dále upravuje působnosti, definice a obecné 

podmínky pro přepravu zvířat. Nebrání přísnějším vnitrostátním opatřením ke zlepšení 

ţivotních podmínek zvířat během přepravy, která se uskutečňuje výhradně na území 

členského státu, nebo během námořní přepravy, která je zahájena na území členského 

státu a uplatňuje se, aniţ jsou dotčeny veterinární předpisy Společenství. Nevztahuje se 

však na přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, 

ani na přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři nebo na veterinární kliniku a zpět 

podle pokynů veterinárního lékaře. 

Článek 3 stanoví, ţe nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který 

jim můţe přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Dále musí být splněna řada dalších 

podmínek např. učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání 

cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty. Cestou je celá přepravní operace od 

místa odeslání do místa určení, včetně případné vykládky, ustájení a nakládky na 

místech zastávek na trase. Zvířata musí být způsobilá pro přepravu a dopravní 

prostředky navrţeny, konstruovány, udrţovány a provozovány tak, aby se předešlo 

zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost. Pro účely tohoto nařízení se 

dopravním prostředkem rozumí silniční nebo kolejová vozidla, plavidla a letadla 

pouţívaná pro přepravu zvířat. Zařízení k nakládce a vykládce jsou navrţena, 

konstruována, udrţována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a 

byla zajištěna jejich bezpečnost. Důleţité je také, aby personál, který zachází se zvířaty, 

absolvoval školení nebo je kvalifikován pro tento účel a své úkoly plní bez pouţití násilí 

nebo jiných metod, které mohou přivodit zbytečný strach, zranění nebo utrpení. 

Přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se kontrolují a 

                                                 

38
 Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 

Praha: Linde, 2006, str. 326-327 
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náleţitě zajišťují dobré ţivotní podmínky zvířat a pro zvířata je zajištěna dostatečná 

plocha a výška přiměřená jejich vzrůstu a zamýšlené cestě. Zvířata musí být napojena a 

nakrmena a musí jim být poskytnut odpočinek ve vhodných odstupech a v kvalitě a 

mnoţství odpovídajícím druhu zvířat a jejich vzrůstu. Zvířata se nesmějí přepravovat, 

pokud v dopravním prostředku nejsou doklady uvádějící jejich původ a majitel, místo 

odeslání, den a čas odjezdu, plánované místo určení a očekávaná délka trvání cesty.  

Nedodrţováním tohoto nařízení se zabývá článek 23. Pokud příslušný orgán zjistí, ţe 

není nebo nebylo dodrţeno některé ustanovení tohoto nařízení, přijme veškerá nezbytná 

opatření k zajištění dobrých ţivotních podmínek zvířat nebo k tomu vyzve osobu 

odpovědnou za zvířata. Tato opatření nesmějí přivodit zvířatům zbytečné nebo další 

utrpení a musí být přiměřená závaţnosti s tím spojených rizik. Příslušný orgán vymáhá 

vhodným způsobem úhradu nákladů na tato opatření. V závislosti na okolnostech 

kaţdého případu mohou tato opatření zahrnovat např. změnu řidiče nebo průvodce, 

provizorní opravu dopravního prostředku, aby se zabránilo bezprostřednímu zranění 

zvířat, překládku zásilky nebo její části na jiný dopravní prostředek, návrat zvířat 

nejkratší cestou do místa odeslání nebo další přepravu zvířat nejkratší cestou do místa 

určení podle toho, co je v nejlepším zájmu dobrých ţivotních podmínek zvířat nebo 

vykládku zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náleţitou péčí do doby, dokud není 

problém vyřešen. Pokud neexistuje ţádná jiná moţnost, jak zajistit dobré ţivotní 

podmínky zvířat, musí být zvířata humánním způsobem poraţena nebo usmrcena. 

S přepravou zvířat souvisí také nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 

o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze 

směrnice č. 91/628/EHS, které upravuje, jak mají vypadat zastávky pro zvířata. Bylo 

později změněno nařízením Rady č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, pokud jde o 

pouţití míst zastávek. Nařízení stanovuje, ţe místa zastávky se smějí pouţívat výhradně 

pro příjem, nakrmení, napojení, odpočinek, ustájení, ošetření a odeslání zvířat, které 

jsou tudy přepravována. Kaţdé místo zastavení musí mít vhodné vybavení na čištění a 

dezinfekci všech budov, být vybudováno z materiálů, které je moţno snadno čistit a 

dezinfikovat a čištěno a dezinfikováno před kaţdým a po kaţdém pouţití, jak je 

poţadováno příslušným veterinářem. Podle článku 3 členské státy zajistí, aby byla místa 

zastávky schválena příslušným orgánem členského státu, na jehoţ území se nacházejí. 

Příslušný orgán vydá pro kaţdé místo zastávky číslo schválení. Toto schválení můţe být 
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omezeno na některé druhy nebo na některé kategorie zvířat a nákazového statusu. 

Členské státy sdělí Komisi seznam schválených míst zastávek a případné aktualizace.
39

 

3.4 Shrnutí 

V posledních desetiletích došlo v evropském právu k významnému rozvoji 

právní úpravy ochrany zvířat v lidské péči. Cílem je ochrana kaţdého jednotlivého 

jedince bez ohledu na příslušnost k ţivočišnému druhu, tedy ochrana před jakýmkoli 

zbytečným utrpením, bolestí, strádáním nebo bezdůvodným usmrcením. Jediným 

moţným způsobem, jak této ochrany dosáhnout, je stanovit pro členské státy EU 

podmínky a pravidla při zacházení se zvířaty, ať uţ při přepravě, poráţení nebo 

vědeckých pokusech. V praxi jsou pak nutné důkladné a časté kontroly a při jejich 

případném porušení musí následovat dostatečné, účinné a odstrašující sankce.   

Je zřejmé, ţe stávající platná právní úprava je v mnoha směrech nedostatečná, 

nicméně stále dochází k jejím změnám, i kdyţ postupně a po mnohém projednávání. 

Myslím si, ţe je ţádoucí, aby problematika ochrany zvířat byla postupně upravována 

nařízeními. Při harmonizaci směrnic s vnitrostátními právními řády členských států totiţ 

dochází k řadě problémů. V poslední době však k nahrazování směrnic nařízeními 

skutečně dochází (např. směrnice č. 91/628/EHS nařízením č. 1/2005 nebo směrnice č. 

93/119/EHS nařízením č. 1099/2009) a doufám, ţe tento trend bude pokračovat i 

nadále.  

Podle mého názoru je důleţité, ţe se ochrana zvířat stala jednou z priorit EU, jak 

vyplývá ze schválení prvního Akčního plánu Společenství v oblasti dobrých ţivotních 

podmínek a ochrany zvířat 2006 – 2010. Ráda bych také zmínila, ţe naši odborníci se v 

rámci předsednictví ČR Radě EU v roce 2009 podíleli na řídících jednáních a 

v souvislosti s tím byl s úspěchem předloţen návrh „Všeobecné deklarace k ochraně 

zvířat“. Věřím, situace se bude nadále jen zlepšovat a osud zvířat nám, občanům EU, jiţ 

nikdy nebude lhostejný.   

 

                                                 

39
 EUR-Lex. Online. [cit. 20. 10. 2010].  Dostupné z < http://eur-lex.europa.eu/>. 
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4. Právní ochrana zvířat v českém právním řádu 

4.1 Ochrana zvířat v historii ČR 

První právní úprava, která se zabývala ochranou zvířat, se objevila v českých 

zemích za tzv. Bachova absolutismu v roce 1855. Bylo jí nařízení č. 31/1855 ř. z., jímţ 

se vydával zákonný předpis proti týrání zvířat. Na základě tohoto nařízení pak došlo 

v jednotlivých zemích Rakouska-Uherska k vydání vyhlášky. V českých zemích to byla 

vyhláška místodrţitele na Moravě č. 61/1901 mor. z. z., kterou se vyhlašují předpisy 

proti týrání zvířat a vyhláška místodrţitele pro Čechy č. 45/1902 čes. z. z., o zamezení 

týrání zvířat. Ještě před nimi byla vydána vyhláška č. 8/1899 slez. z. z., (ve znění 

nařízení prezidenta zemské správy politické pro Slezsko, ze dne 24. července 1926 č. 18 

slez. z. z.), která obsahovala zákazy, „pokud se týče při ţivnostenském provozu 

obvyklého zlého nakládání se zvířaty“. Výše uvedené právní předpisy obsahovaly 

zejména povinnosti a zákazy při nakládání s hospodářskými zvířaty (např. dobytek, 

koně, drůbeţ) a byly do jisté míry kazuistické, protoţe byly zaloţeny na konkrétních 

případech týrání zvířat tehdejší praxe. Zmíněná vyhláška místodrţitele pro Království 

české hraběte Coudenhovea z roku 1902, např. uvádí: „Tažní psi musejí mít náležitou 

výšku a silný vzrůst. Užívati březích a kojících fen k tahu jest zakázáno. Psi nesmějí být 

upotřebeni ku řízení vozíku, jen k tahu, jako pomoc průvodci, nesmějí být ani ku voji ani 

ku vidlici zkrátka přivázáni, nýbrž jen volně, aby károu nebyli smýkáni, nemuseli držeti 

převahu nákladu a mohli si lehnouti. Sedat si za jízdy na vozík jest zakázáno, 

zapovězuje se užívání biče či opratě. Průvodce vozík řídí za voj nebo vidlici. O psy musí 

být řádně postaráno, musí být pravidelně napájeni. Od 1. listopadu do konce března jest 

přikázáno užívati podložky a přikrývky pro psy.“ Jiţ tato vyhláška obsahovala i zákaz 

uvazování psa na řetězu, který nalezneme v hlavě V. (týrání, jeţ se děje zanedbáváním 

domácích zvířat vůbec a psů na řetězech zvláště), kde se stanovilo, ţe kaţdé hrubé 

zanedbání zvířat domácích co do krmení, napájení, umístění a čistoty vůbec, zejména 

také uvazovaní psů na krátké řetězy a neposkytnutí teplejšího opatření v zimě psům 

uvázaným se trestá jako týrání zvířat ve smyslu této vyhlášky. 
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Po rozpadu Rakouska-Uherska platila v Československé republice recipovaná právní 

úprava z rakouského práva a k vydání nových právních předpisů nedošlo
40

.  

V roce 1939 obsadila německá armáda území Čech a Moravy a 16. března 1939  

A. Hitler vyhlásil „Protektorát Čechy a Morava“. Je paradoxní, ţe v této těţké době, 

kdy lidská práva většiny obyvatel pozbyla svého obsahu, došlo k významnému rozšíření 

ochrany zvířat. S účinnosti od 13. 4. 1939 došlo k podrobnější úpravě ochrany zvířat 

proti týrání nařízením vlády č. 106/1939 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. Později bylo 

toto nařízení ještě novelizováno nařízením vlády č. 108/1941 a doplněno nařízením 

vlády č. 109/1941 Sb., kterým se vydávají podrobnější předpisy o ochraně zvířat proti 

týrání. Na ochranu zvířat při přepravě pak byla vydána vyhláška č. 110/1941 Sb., jíţ se 

vydávají některé předpisy o dopravě zvířat po ţeleznici a motorovými vozidly. Tyto 

právní předpisy jsou přímými předchůdci dnešního zákona na ochranu zvířat proti 

týrání.  

Po skončení druhé světové války a komunistickém převratu v Československu 

následovalo období, kdy byla ochrana zvířat proti týrání opomíjena. Znamenala by totiţ 

překáţku pro socialistické zemědělství a laboratorní a vědecké pokusy. Existoval sice 

obecný zákaz týrání zvířat, ale vyuţití v praxi bylo bez detailnější úpravy a někdy i 

chybějících sankcí značně omezeno. Takový zákaz obsahovalo ustanovení § 60 zákona 

88/1950 Sb., trestní zákon správní, podle kterého „kdo bez rozumného důvodu způsobí 

zvířeti bolest nebo jiné utrpení, bude potrestán pokutou do 5000 Kč nebo odnětím 

svobody až na sedm dnů“. Další úpravu obsahoval např. zákon č. 60/1961 Sb.,  

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, vyhláška k zákonu 

o veterinární péči č. 154/1961 Sb. a zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči České 

republiky.
41

 

                                                 

40
 Tzv. recepční právní normou (zákon č. 11/1918 Sb. z. a n.) byl převzat právní řád Rakouska-Uherska  

do právního řádu nově vzniklé Československé republiky. 

41
 Rydval, Tomáš: Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v České republice. 

Aplikované právo. Online. 2006, č. 2 [cit. 8. 10. 2010], str. 29-48. Dostupné z: 

<http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf>. 

http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=48&lang=cz&id=7
http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=48&lang=cz&id=7
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4.2 Prameny práva na ochranu zvířat v ČR 

V České republice v současnosti nalezneme řadu právních předpisů týkající se 

ochrany zvířat. Po vstupu České republiky do Evropské unie v našem státě platí také 

unijní předpisy – nařízení, popř. směrnice, po jejich transpozici do našeho právního 

řádu.  

4.2.1 Ústavní pořádek 

V hierarchii právních norem zaujímá základní místo ústavní pořádek ČR. Ústava 

ČR se zmiňuje o vyuţívání přírodních zdrojů a ochraně přírodního bohatství v článku 

sedmém: 

„Čl. 7 Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ 

Tento článek navazuje na principy obsaţené v preambuli Ústavy a souvisí s níţe 

zmíněným článkem 35 Listiny základních práv a svobod. Určuje povinnosti a 

odpovědnosti státu ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Z tohoto vyplývá, ţe pouze stát 

můţe komplexně řešit ochranu ţivotního prostředí, protoţe případné ekologické škody 

přesahují hranice jednotlivých států a postihují i další generace
42

. Chránit tyto hodnoty 

je totiţ v zájmu celé společnosti a musí být zachovány i pro příští generace. Ani 

vlastnictví nesmí být zneuţito proti těmto obecným zájmům a jeho výkon nesmí 

poškozovat zdraví, přírodu, ţivotní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
43

 

Listina základních práv svobod se ochraně ţivotního prostředí věnuje 

podrobněji, v článku 35: 

„Čl. 35 1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
44

  

                                                 

42
 Způsob, jakým stát konkrétně dbá o naplnění těchto principů je stanoven především v zákonech, které 

musí zabezpečit šetrnost při vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu ţivotního prostředí. S tímto souvisí i 

poţadavek, aby stát vyhradil dostatečné mnoţství finančních prostředků na plnění těchto úkolů 

43
 Viz Pavlíček, Václav, Hřebejk, Jiří: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 1. Díl Ústavní 

systém. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání, Praha: Linde, 1998, str. 70 

44
 Právo kaţdého na příznivé ţivotní prostředí patří mezi základní lidská práva, náleţí tedy kaţdé fyzické 

osobě. Souvisí se zhoršujícím se stavem ţivotního prostředí a je nutné, aby především stát na tuto situaci 
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2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů.
45

  

3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem.
46

“ 

Definici ţivotního prostředí nalezneme v ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb.,  

o ţivotním prostředí, jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 

včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“. I v preambuli Listiny 

základních práv a svobod je připomínána odpovědnost vůči budoucím generacím za 

osud veškerého ţivota na Zemi. Tato odpovědnost se promítá i do povinnosti trvale 

udrţitelného rozvoje, čímţ se rozumí rozvoj umoţňující současným i budoucím 

generacím moţnost uspokojit jejich základní ţivotní potřeby a přitom zachovávající 

rozmanitost přírody a přirozené funkce ekosystémů.
47

 

V ústavním pořádku ČR tedy ochrana zvířat proti týrání není upravena. Obecnou 

ochranu zvířat jako součást přírody však můţeme podřadit pod ochranu přírodního 

bohatství, nepřímo zde tedy tuto jejich ochranu nalezneme.  

                                                                                                                                               

reagoval a usměrňoval ekologicky neţádoucí jednání fyzických i právnických osob, např. stanovením 

určitých pravidel či povinností. 

45
 S právem na informace o ţivotním prostředí souvisí čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Všechny 

státní orgány, právnické i fyzické osoby mají povinnost tyto informace poskytovat a důraz je kladen i na 

včasnost a úplnost poskytování. Jen řádně informovaní lidé jsou schopni účinně kontrolovat, aby skutečně 

docházelo k naplnění smyslu toho ustanovení.  Podrobně tuto problematiku upravuje zákon č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 

46
 Tímto jsou stanoveny meze pro výkon všech práv, pokud by tím mohlo dojít k ohroţení výše 

zmíněných hodnot. Tyto zákazy a povinnosti směřují proti kaţdému – fyzickým i právnickým osobám, 

občanům ČR i cizincům zdrţujícím se na území ČR. Týkají se tedy především vlastnického práva, ale 

omezují i svobodu podnikání a další podobná práva. 

47
 Viz Pavlíček, Václav a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. Díl Práva 

svobody. Praha: Linde, 2002, str. 281 -  285 
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4.2.2 Zákonné a podzákonné právní předpisy 

Většinu právních předpisů na ochranu zvířat, které platí v současnosti, můţeme 

zařadit do odvětví veřejného práva. V oblasti procesního práva je hlavním předpisem 

správní řád, a v případě soudního přezkoumání soudní řád správní. Při spáchání 

přestupků se aplikuje přestupkový zákon. Trestní zákoník zajišťuje ochranu zvířat 

v případě deliktů (např. trestný čin týrání zvířat). Ochrana zvířat se ale dotýká také 

práva soukromého – zde je hlavním pramenem občanský zákoník, popř. občanský 

soudní řád.
48

 Základní úpravu pak nalezneme v zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání. Tento zákon transponuje řadu směrnic EU a byla k němu vydána celá 

řada prováděcích předpisů.  

Ochranou zvířat se v České republice zabývá řada právních předpisů, které lze rozdělit 

na dvě skupiny. První skupina, zaručující přímou ochranu, chrání zvířata před týráním a 

definuje, co je týrání zvířete, zakazuje jej a stanoví za něj postih. Patří sem zejména 

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., 

zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 

Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 

312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a prováděcí vyhlášky k němu. Mezi 

připravované změny na úseku ochrany zvířat proti týrání patří např. vyhláška, která by 

upravovala ochranu zvířat určených pro zájmové chovy v obchodech a na ostatních 

místech prodeje.
49

  

Druhá skupina právních předpisů se přímo nezabývá týráním zvířat, ale stanoví 

podmínky pro chov zvířat, jejich plemenitbu, zacházení s nimi a tím chrání jejich 

zdraví, zaručuje tedy tzv. nepřímou ochranu. Do této skupiny lze zařadit zákon  

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech a zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
50

 

                                                 

48
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 30 

49
 Blíţe Stručný přehled právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat (stav ke dni 1. 1. 2010), příloha č. 1 

a Stručný obsah vybraných vyhlášek na úseku ochrany zvířat, příloha č. 2 

50
 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 9 
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4.3 Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

4.3.1 Účel zákona 

 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je základním 

právním předpisem na úseku ochrany zvířat proti týrání. Jeho hlavní cíl je vyjádřen 

v preambuli, která uvádí: „zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na 

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

ze strany člověka.“ I přes to, ţe tento právní předpis jako jediný přiznává zvířeti 

postavení ţivého tvora, podle ustanovení § 118 odst. 1 občanského zákoníku je zvíře 

povaţováno za věc (viz výše). Důvody pro přijetí tohoto zákona byly důvody etické – 

určité morální cítění se zvířaty ve společnosti. Zákon nám totiţ ukládá, abychom se 

zvířaty nakládali co nejšetrněji, chránili je před týráním, poškozováním a bezdůvodným 

usmrcováním. Účelem není chránit člověka před zvířaty, ale zvířata před jednáním 

člověka, které by mohlo vést k jejich týrání, i kdyby se jednalo o týrání z nedbalosti. 

Nalezneme zde však několik ustanovení, která zajišťují i ochranu člověka, např. je 

moţné usmrtit zvíře, pokud bezprostředně ohroţuje člověka.  

Zákon se vztahuje jak na zvířata v lidské péči, tak na zvířata volně ţijící. Zvířatům 

v lidské péči je nutné zajistit příznivé ţivotní podmínky – welfare (viz výše). Na volně 

ţijící zvířata se vztahují ustanovení týkající se usmrcování zvířat a jejich odchyt, popř. 

také poţadavek zajištění welfare pro odchycená volně ţijící zvířata – tzv. zvířata 

handicapovaná. Jednotlivá ustanovení můţeme rozdělit na obecná, která se týkají 

zejména definice týrání, jeho zákazu stejně jako zákazu propagace týrání. Zvláštní část 

je věnovaná několika skupinám zvířat, pro které stanoví ochranný reţim.
51

 

4.3.2 Základní pojmy 

V zákoně na ochranu zvířat proti týrání nalezneme řadu pojmů, které mají zlepšit 

orientaci v něm a usnadnit jeho aplikaci v praxi. Nejdůleţitější definicí tohoto zákona je 

definice zvířete. Zvíře
52

 je podle ustanovení § 3 písm. a) tohoto zákona „živý 

                                                 

51
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 35 

52
 K pojmu zvíře, ţivočich a volně ţijící ţivočich viz výše.   
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obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo“. Zvířetem tedy nejsou 

bezobratlí, ale pouze obratlovci. Dále tento zákon rozlišuje několik skupin zvířat, a sice 

zvíře volně ţijící zvíře, hospodářské zvíře, zvíře v zájmovém chovu a pokusné zvíře. 

Kromě rozdělení zvířat do zmíněných čtyř kategorií se v zákoně na ochranu 

zvířat proti týrání setkáme s dalšími, neméně důleţitými pojmy a jejich definicí. Jako 

příklad bych dále uvedla pojmy zvíře v lidské péči a chovatel.  

Zvíře v lidské péči je podle ustanovení § 3 písm. c) tohoto zákona „zvíře, které je 

přímo závislé na bezprostřední péči člověka“. Pod tento pojem můţeme tedy podřadit 

všechny skupiny zvířat – jak zvíře hospodářské, v zájmovém chovu, tak pokusné i volně 

ţijící zvířata chovaná v zajetí. Rozhodující je trvající závislost na člověku.  

Chovatelem se podle ustanovení § 3 písm. k) zákona na ochranu zvířat proti týrání 

rozumí „každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen "chová") 

zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, 

provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo 

zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich 

veřejná vystoupení“. Tato definice byla oproti původnímu znění značně rozšířena.
53

 

Dříve byl chovatelem jen podnikatel – fyzická nebo právnická osoba a v současnosti je 

jím kaţdý, kdo drţí nebo chová zvíře. Často to tedy ani nebude vlastník, ale osoba, které 

bylo zvíře dočasně svěřeno do péče nebo jej má u sebe z jiného důvodu – např. osoba, 

která venčí zvíře na procházce. Tato definice se vztahuje na velmi široký okruh osob 

proto, aby zajistila vhodné zacházení se zvířaty všemi subjekty, které je mají v drţení.
54

  

4.3.3 Činnosti považované za týrání zvířat 

Podle ustanovení § 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání se týrání zvířat 

zakazuje. Stejně tak se zakazují všechny formy propagace týrání zvířat. V ustanovení  

                                                 

53
 Původní definice pojmu chovatel zněla: „každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem 

získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se 

zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady“. 

54
 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 20-

22 
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§ 4 je dále stanoveno, co zákon za týrání zvířat povaţuje. Jedná se o taxativní výčet, 

který je ale vyjádřen poměrně obecně. Je také vhodně doplňován na základě zkušeností 

z praxe. Jeho vybraným ustanovením se dále budu věnovat podrobněji.  

A. Výcvik a drezúra zvířat 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) je týráním „nutit zvíře k výkonům, které 

neodpovídají jeho fyzickému stavu biologickým schopnostem a prokazatelně překračují 

jeho síly“. Lze sem zařadit neúměrné zatíţení zvířat, ke kterému je nuceno člověkem. 

Takovým zatíţením můţe být vynucený dlouhodobý pohyb bez moţnosti odpočinku 

nebo s odpočinkem nedostatečným, na který zvíře není navyklé. Například by se 

jednalo o zvíře, které je zvyklé na ustájení a náhle je poháněné překonat dlouhou 

vzdálenost. Zátěţí se v tomto případě rozumí i působení slunečního záření či vyšších 

teplot, pokud pobývání v takových podmínkách není pro zvíře vlastní. Takové 

podmínky mohou dále vést k vyčerpání zvířete. Moţné je i zatíţení při nejrůznějších 

soutěţích nebo veřejných vystoupeních. V těchto případech je nutné individuálně 

posoudit, zda se jedná o zátěţ úměrnou či nikoliv, protoţe pravidelným tréninkem je 

zvíře schopno postupně dosahovat lepších výsledků. Stále je ale třeba dbát na to, ţe 

takové výkony nesmí zvířeti způsobit utrpení a zvláštní ohled je nutné brát na březí, 

kojící, nemocná nebo jinak indisponovaná zvířata.  

Týráním se podle § 4 odst. 1 písm. b) rozumí i „podrobit zvíře výcviku nebo 

veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, 

utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově 

používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům“. Tímto 

ustanovením jsou zakázány zápasy zvířat, konkrétně např. psí nebo kohoutí zápasy. 

Stejně tak jsou zakázány zápasy mezi zvířetem a člověkem (např. býčí zápasy). 

Zejména při výcviku psů nesmí být pes vychováván k tomu, aby útočil agresivně na jiné 

zvíře, coţ ovlivňuje výcvik např. sluţebních psů. Toto ustanovení se ale nevztahuje na 

výchovu, výcvik a pouţití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, 

bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy
55

, jakoţ i na 

výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruţeními nebo organizacemi v rámci 

                                                 

55
 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
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zájmové činnosti. Tento způsob výchovy a výcviku musí být prováděn v souladu se 

schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení, coţ upravuje ustanovení  

§ 7a odst. 1
56

. 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) je týráním i „cvičit nebo zkoušet zvíře na 

jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého dravce, používat jiných živých zvířat 

jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov, štvát zvířata proti sobě, aniž by to 

vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k 

jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 8“. Tímto je 

stanoven zákaz zápasů mezi zvířaty. Zákon dále v ustanovení § 14 odst. 8 stanoví 

výjimku, kdy pro ochranu letišť, městských aglomerací nebo jiných objektů je povoleno 

pouţít loveckých vycvičených dravců, je-li to v souladu se zvláštním právním 

předpisem – zákonem č. 114/1992 Sb. a zákonem č. 449/2001 Sb.
57

 V tomto případě se 

totiţ nejedná o lov, ale cílem je ochrana leteckého provozu před případnými ptáky, kteří 

by ho mohli negativně ovlivnit.  

Týráním se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) rozumí i „používat podnětů, 

předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění 

nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové 

soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat“. Zde je patrná snaha zákonodárce 

ochránit zvířata před zbytečnou bolestí. Je třeba vyvarovat se bezdůvodnému bití a 

jiných úderů, čímţ však není vyloučeno pouţívat důraznějších pomůcek při výchově a 

výcviku.  

                                                 

56
 „Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel“), 

musí vyhotovit řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, který podléhá schválení podle § 20 odst. 1 

písm. l) a který je pro pořadatele a účastníky veřejného vystoupení závazný. Řád ochrany zvířat při 

veřejném vystoupení nevyhotovuje zoologická zahrada a provozovatel záchranné stanice.“ 

57
 Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se loveckým dravcem rozumí 

„dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých 

dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné 

jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle předpisů o ochraně 

přírody a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické 

zkoušky a být členem sokolnické organizace
“.
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B. Zajištění základních potřeb zvířat 

Dalším způsobem týrání můţe být podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

„z jiných než zdravotních důvodů omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, 

nestanoví-li zvláštní předpis jinak, podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo 

předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, omezovat bez 

nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování 

způsobilo utrpení zvířete“. Přístup k vodě nebo k potřebným tekutinám je jeden ze 

základních poţadavků existence zvířete. Pokud je z jakýchkoliv důvodu zvýšená 

potřeba tekutin – při zvýšené teplotě, přepravě zvířat, je nutné toto zvířeti zajistit. 

Přístup k vodě má být pro všechny druhy vţdy zajištěn, protoţe v opačném případě 

můţe být zvířatům způsobeno utrpení a dojít k jejich nenávratnému poškození. 

V některých případech je moţné omezit krmnou dávku, např. z důvodu sníţení 

hmotnosti u jedinců s nadváhou, ovšem nejlépe po konzultaci s odborníkem. Další 

výjimku představuje podávání krmiva zvířatům před poráţkou. Z uvedeného vyplývá, 

ţe zvířata mají dostávat plnohodnotné a zdravotně nezávadné krmivo, které odpovídá 

jejich druhu a věku. Bliţší podmínky pro výrobu a pouţívání krmiv jsou stanoveny 

zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech. Pod pojmem hospodářské zvíře tento zákon 

rozumí zvíře, které je chováno člověkem pro hospodářský účel nebo krmeno pro 

potřebu lidské výţivy, a koţešinové zvíře a domácím zvířetem zvíře v zájmovém chovu, 

které je člověkem chováno, není poţíváno, a není hospodářským zvířetem, s výjimkou 

koţešinového zvířete. Podmínky stanovené tímto zákonem se tedy vztahují i na zvířata 

v zájmových chovech. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona musí provozovatel při 

výrobě, uvádění do oběhu a pouţívání krmiv krmivářského podniku dodrţet obsah a 

stanovený účel uţití doplňkových látek, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a 

aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a nebyla negativně ovlivněna jakost 

ţivočišných produktů určených pro lidskou výţivu. Zvířatům je také nutné zajistit 

moţnost dostatečného pohybu tak, aby jim byly umoţněny základní fyziologické funkce 

a mohla plnit své přirozené biologické funkce. Stádová zvířata by např. neměla být 

chována individuálně, ale ve skupinkách s jedinci svého druhu a psi by neměli být stále 

drţeni v bytě chovatele nebo přivázáni u boudy. S tímto souvisí i vyhláška č. 268/2009, 

o technických poţadavcích na stavby a vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat. První z vyhlášek stanovuje podmínky 
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pro stavby určené hospodářským zvířatům. Technické řešení staveb pro hospodářská 

zvířata musí umoţňovat, aby rychlost proudění, teplota a relativní vlhkost vzduchu, 

prašnost, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly v mezích, které nejsou pro 

zvířata škodlivé. Pokud nároky na zdraví zvířat vyţadují nucené větrání a úpravu 

vzduchu, poţaduje se nouzový systém, zajišťující jeho dostatečnou výměnu, úpravu a 

zabudování zařízení pro signalizaci poruchy systému. Druhá vyhláška se zabývá 

stanovením minimálních poţadavků pro chov hospodářských zvířat. Mezi obecné 

podmínky patří navykání hospodářských zvířat od narození na přítomnost člověka, 

kontakt s ním a provádění základních chovatelských úkonů a pouţívání chovatelských 

zařízení, vybavení a pomůcek, věnování zvýšené pozornosti březím samicím, samicím 

po porodu, kojícím samicím a jejich mláďatům. Jejich trvalé umístění v zimním období 

je moţné pouze ve výbězích nebo na pastvinách, pokud byla chovaná zvířata na tento 

způsob chovu v daných klimatických podmínkách jiţ dostatečně navykána a takový 

způsob chovu jim nepůsobí utrpení a současně musí být zabezpečeno, aby zdroje vody 

nezamrzly a byly hospodářským zvířatům přístupné. Hospodářská zvířata jakékoliv 

věkové kategorie uvedená v této vyhlášce nelze pouţívat a cvičit jako jízdní zvířata pro 

člověka nebo na ně z jiných důvodů nasedat, s výjimkou koní, oslů a jejich kříţenců, 

nebo je pouţívat pro zápasy. Nesmí být omezena ani jejich volnost pohybu ve výbězích 

nebo na pastvinách připevněním závaţí nebo jiného podobného předmětu nebo jejich 

svázáním, svázáním různých částí těla nebo svázáním více hospodářských zvířat k sobě. 

Vyhláška dále poměrně detailně stanoví minimální standardy pro chov skotu, prasat, 

ovcí, koz, koní, kachen, hus, krůt, koní, nosnic a běţců (např. pštros, nandu, emu), 

koţešinových zvířat (např. fretka) a jelenovitých (např. jelen, daněk) ve farmovém 

chovu. Moţnými výjimkami z prostorového omezení zvířete je nezbytnost izolace nebo 

karantény podle veterinárních předpisů. I zde je ale třeba dodrţet stanovenou lhůtu a 

podmínky. 

Dalším způsobem týrání můţe být podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) stav, 

který bude „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, 

fyzikální nebo chemické povahy“. Je třeba zmínit, ţe stres je do určité míry přirozenou 

součástí ţivota a mnohdy i nezbytný pro jeho zachování. Toto ustanovení ale uvádí 

nepřiměřené působení stresu, které je pro zvířata škodlivé. Z důvodu odlišného stupně 

vnímání a pouţívání smyslů u člověka a zvířat je v praxi někdy těţké posoudit, co je pro 
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zvířata oním dráţdivým podnětem či nepřiměřeným stresem. Příkladem můţe být 

vnímání pachů, kdy zvířatům můţe být způsoben stres vyčištěním jejich teritoria, které 

měli (zejména samci) označeno pachovými značkami. Výrazným zhoršením pak můţe 

být pouţití dezinfekčních prostředků. Negativním stresovým vlivem mohou být i otřesy 

při přepravě zvířat, které mohou způsobit pocity nevolnosti, zvracení a vysílení.  

Za týrání je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) povaţováno „chovat zvířata v 

nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení“. 

Toto ustanovení souvisí s vytvářením vhodných materiálních i nemateriálních podmínek 

pro zabezpečení pohody zvířat, tzv. welfare
58

. Je třeba zejména vytvářet zvířatům 

prostředí, které jim umoţní uspokojovat biologické potřeby a současně zabrání nudě a 

stereotypu. Důleţité je správné vybavení chovných prostor s umístěnými úkryty, 

kmeny, větvemi atd. Je nutné zváţit pro tento prostor i výběr materiálu, který nesmí 

způsobit poranění či otravy a zároveň je snadno udrţovatelný. Protoţe v přírodě stráví 

zvířata nejvíce času lovením, je vhodné podávat jim potravu způsobem, který je donutí 

vyvinout snahu kořist získat. Důleţité jsou nároky spojené s udrţováním správné 

teploty, vlhkosti a moţnostmi ochlazení, které souvisí s geografickými rozdíly klimatu 

v původním výskytu toho kterého zvířecího druhu a našich klimatických podmínek. 

Krmná a napájecí zařízení musí být samozřejmě snadno dostupná, krmiva pak vhodná 

pro stanovené zvířecí druhy a jejich věkové kategorie. Na povinnosti chovatele 

pamatuje ustanovení § 13 odst. 1, podle kterého je kaţdý je povinen zabezpečit zvířeti v 

zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a 

zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo 

poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. V praxi můţe docházet 

k tomu, ţe jsou společně chována zvířata, která by sice mohla ţít v přírodě společně, ale 

dostatečný prostor by jim umoţňoval připojit se ke stádu nebo smečce, popř. vyuţít 

úniku nebo úkrytu za pouţití ochranného maskování, pokud by se cítila ohroţena. 

V zajetí panují podmínky odlišné a nemoţnost vyuţít takovéhoto útočiště můţe mít 

negativní dopad na jejich psychiku. Zvířata si mohou pod vlivem takových podnětů 
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ublíţit, ať uţ navzájem nebo sama sobě. Z praxe jsou známy případy vykusování srsti, 

vyklovávání peří, nutkavých pohybů nebo kanibalismu.  

Týráním se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) dále rozumí „zacházet se 

zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou 

bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému 

vyčerpání“. Toto ustanovení zahrnuje nejen přepravu, ale i přemísťování zvířat. 

V případě nesprávného přenášení (např. drţení za končetiny) nebo pouţití nevhodných 

pomůcek pro přenášení můţe dojít k poranění zvířete. Při přehánění zvířat je nutné dbát 

na to, zda jsou na takový pohyb zvyklá a respektovat i stres vyvolaný přeháněním 

samotným. Další podmínky stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání v části třetí. 

Chovatel můţe zvířata přepravovat nebo je předat k přepravě dopravci pouze tehdy, 

jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá. Poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými 

potíţemi nebo patologickými stavy se nepovaţují za způsobilá k přepravě, zejména 

pokud se bez bolesti nebo pomoci nemohou sama pohybovat, mají velké otevřené rány 

nebo výhřezy, jde o březí zvířata, u nichţ jiţ uplynulo 90 % či více očekávané doby 

březosti, nebo jde o samice, které porodily v předcházejícím týdnu. Dále pokud jde o 

novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek, jde o selata mladší  

3 týdnů, jehňata mladší 1 týdne a telata mladší 10 dnů, ledaţe jsou přepravována na 

vzdálenost menší neţ 100 km. Způsobilí k přepravě nejsou ani savci, kteří dosud nebyli 

odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a 

tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou (to neplatí u volně ţijících zvířat 

v případě, kdy můţe dojít k ohroţení mláděte matkou) nebo jde o jelenovité v období, 

kdy se jim obnovuje paroţí. Výše uvedené se neuplatní, pokud se jedná o přepravu 

zvířat k ošetření veterinárním lékařem a zpět, nebo je-li přeprava jinak nutná k zamezení 

dalších bolestí, utrpení nebo škod nebo na pokyn veterinárního lékaře k diagnostickým 

účelům. Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim můţe 

přivodit zranění nebo zbytečné utrpení a doba trvání cesty při vnitrostátní přepravě 

hospodářských zvířat určených k poráţce na jatkách nesmí překročit 8 hodin. Chovatel 

musí zajistit, aby dopravní prostředky, kontejnery, klece a jejich vybavení byly 

konstruovány, udrţovány a provozovány tak, aby se např. předešlo zranění a utrpení a 

zajistila bezpečnost zvířat, zvířata byla chráněna před nepříznivým počasím, příliš 

vysokými či nízkými teplotami a nepříznivými změnami klimatických podmínek a 
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neměla moţnost z nich uniknout nebo vypadnout a mohla snášet případný stres 

související s pohybem vozidla. V souvislosti s právní úpravou přepravy zvířat bych dále 

uvedla, ţe dne 5. 1. 2007 nabylo účinnosti nařízení Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 

2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Toto nařízení bylo 

hlavním důvodem pro novelizaci zákona, která byla provedena zákonem č. 312/2008 

Sb.
59

 Oblast tzv. komerční přepravy zvířat jiţ tedy je v převáţné míře upravena pouze 

nařízením a v českém právním rádu jsou obsaţena pouze ta ustanovení, která jsou 

nezbytná pro zajištění aplikace nařízení, a ustanovení, která upravují ochranu zvířat při 

nekomerční přepravě. Další podmínky pro přepravu zvířat stanoví také vyhláška  

č.  4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  

Týráním je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. p) i „překrmovat nebo krmit zvíře 

násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho života nebo zachování 

jeho zdraví“ a podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) „používat živá zvířata ke krmení 

těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný“. Je 

zřejmé, ţe pro záchranu ţivota je někdy nutné zvíře krmit i násilně. Zákon povaţuje za 

týrání i pouţívat ke krmení těch druhů zvířat, u nichţ to nevyţadují biologické důvody, 

jakákoliv ţivá zvířata. U některých zvířat je ale naopak takový způsob krmení nezbytný 

(např. někteří draví ptáci nebo plazi).  

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) je zakázáno „chovat zvíře způsobem nebo v 

prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy“. Toto ustanovení má 

za cíl zabránit nedodrţování minimálních standardů chovu. Zvláštním právním 

předpisem je např. vyhláška č. 268/2009 o technických poţadavcích na stavby.  

C. Péče o nemocná zvířata, podávání léků a usmrcení 

Týráním je také podle ustanovení § 4 dost. 1 písm. d) „vydat slabé, nevyléčitelně 

nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou 
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<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=518&CT1=0>. 
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bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení“. 

Toto ustanovení souvisí s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona, podle kterého je 

moţné usmrtit zvíře právě z důvodu slabosti, nevyléčitelné nemoci, těţkého poranění, 

genetické nebo vrozené vady, celkového vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další 

přeţívání spojeny s trvalým utrpením. Cílem této úpravy je umoţnit chovateli, aby mohl 

rozhodnout o bezbolestném ukončení ţivota zvířete, pokud jeho další přeţívání je 

spojené s bolestí a utrpením. I kdyţ o tomto zákroku rozhoduje chovatel, měl by vše 

konzultovat s veterinárním lékařem, který mu poskytne objektivní informace o 

zdravotním stavu zvířete, které by se měly stát podkladem pro rozhodnutí o případném 

usmrcení. 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) je zakázáno také „podávat zvířeti bez 

souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky
 
s výjimkou těch, které jsou 

volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně 

způsobilou; za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské a podkovářské úkony“. 

Důvodem pro toto ustanovení byla snaha zabránit neodbornému podávání léků 

zvířatům, které by mohlo vyvolat zdravotní komplikace, bolest nebo utrpení. Některá 

léčiva mají např. léčebný účinek u člověka, ale zvířata je nemusí snášet. Ovšem i laické 

podávání vitamínů (např. vitamínu D) můţe mít za následek těţké poruchy zdraví a 

stav, který jiţ nelze napravit. Za veterinární lékaře jsou podle ustanovení § 59 zákona č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči, povaţováni absolventi vysoké školy, kteří dosáhli 

poţadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického 

studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, 

zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem a získali tak 

přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním 

předpisu, na nichţ je zaloţena odborná činnost veterinárních lékařů. Dále ale např. také 

osoby, které jsou drţiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosaţení 

poţadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného 

příslušným orgánem jiného členského státu.  

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) se nesmí „usmrtit zvíře způsobem 

působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení“. V praxi je tímto ustanovením zakázáno 

např. utopení koťat. Podle ustanovení § 5 odst. 1 nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře 

a důvody k usmrcení jsou taxativně vyjmenovány. K této problematice se vztahuje i 
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vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při poráţení, utrácení nebo jiném 

usmrcování
60

.  

D. Nedovolené změny vzhledu a výkonu zvířat 

Za týrání se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) povaţuje „podávat zvířeti 

dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo 

vzhled“. Důvodem pro toto ustanovení je pořádání různých závodů a dostihů zvířat, 

především pak koní nebo chrtů. Z praxe jsou známy případy podávání růstových 

hormonů psům, snaha ovlivnit umělým způsobem opeření ptáků nebo změnu zbarvení 

akvarijních ryb. 

Za týrání se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) povaţuje téţ „provádět 

chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v 

případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo 

místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy 

uvedené v § 7 odst. 3 a 4“. Zakázanými zákroky se rozumí zejména kupírovat uši, ničit 

hlasivky nebo pouţívat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z 

jiných neţ zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové ţlázy, z 

jiných neţ zdravotních důvodů řezat paroţí nebo jeho části ve vývojové fázi ţivé tkáně, 

poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno 

jejich létání. V ustanovení § 7 odst. 3 a 4 nalezneme výjimky, kdy např. kastrace samců 

mladších 7 dnů u prasat nebo krácení ocasu u štěňat mladších 8 dnů je moţné provádět 

bez znecitlivění, avšak osobou odborně způsobilou.  

E. Omezení pohybu zvířete 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) je zakázáno „používat k vázání nebo k 

jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze 

předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví“. Na 

základě tohoto ustanovení se nesmí zvířata přivazovat drátem nebo pomocí stahujících 

se smyček. V případě tzv. ostnatých obojků je nutné dbát na to, aby nemohly zvíře 

poranit nebo jinak poškodit jeho zdraví. Při uvazování zvířat se nedoporučuje pouţívat 
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řetěz tak, ţe je přichycen na rohy nebo přímo na krk zvířete. Obojky a úvazy je třeba 

pravidelně kontrolovat a uţívat je dostatečně volné. Jiné svazování zvířat, např. jejich 

končetin nebo křídel k sobě je také zakázané. 

Týráním se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) rozumí „používat elektrický 

proud k omezení pohybu končetin nebo těla zvířete mimo použití elektrických ohradníků 

nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle 

zvláštního právního předpisu“. 

F. Další vybraná ustanovení  

Mezi další ustanovení, která bych ráda zmínila, patří ustanovení § 4 odst. 1 písm. s), 

podle kterého je týráním také „opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se 

ho zbavit nebo zvíře vyhnat“. Toto ustanovení je z pohledu ochrany zvířat velmi 

významné, ale v praxi bohuţel dochází k jeho častému porušování, a to zejména u zvířat 

v zájmovém chovu, např. psů a koček. Více případů opuštění nebo dokonce vyhnání 

zvířete se objevuje např. v období po prázdninách nebo po vánočních svátcích. Zde by 

bylo na místě uplatňovat tvrdší postihy, které by měly zároveň působit výchovně a 

odrazovat další případná porušení tohoto zákazu. Opuštění zvířete se dále věnuje 

ustanovení § 6, podle kterého nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je 

vyhnat.
61

 Za opuštění zvířete se nepovaţuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného 

prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí. Zde se 

pamatuje na ochranu volně ţijících zvířat, která musela být z různých důvodů umístěna 

v záchranné stanici a tyto důvody jiţ netrvají.  

Ustanovení na ochranu zvířat proti týrání se přiměřeně vztahují také na ryby. 

Týká se jich přímo ustanovení § 4 odst. 1 písm. t), podle kterého je zakázáno „při 

manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod 

skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo 

mlíčí, pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a nejde-li o postup stanovený 

zákonem o rybářství a zákonem o ochraně přírody a krajiny“. 

                                                 

61
 K problematice opuštěných a toulavých zvířat viz níţe.  
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Zákon v ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) pamatuje i na zákaz „označovat zvíře 

vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s výjimkou koní, stanoví-li 

tak zvláštní právní předpis“. V dnešní době existuje několik moţných metod, které 

minimalizují bolest a zajistí prakticky nezaměnitelnou identifikaci zvířat. Jako příklad 

bych uvedla čipování zvířat. Co se týče koní, zvláštním právním předpisem 

stanovujícím výjimku je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). 

Podrobnější pravidla obsahuje vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 

plemenářským zákonem. V roce 2008 nabylo platnosti také nové evropské nařízení 

Komise č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady  

č. 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, které 

podrobněji neţ dosud stanovuje způsob označování a evidence koní s účinností od  

1. 7. 2009. 

Posledním ustanovením § 4 odst. 1 je písm. x), podle kterého je za týrání nutno 

povaţovat i „jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“. Všechna 

ustanovení zákona mají za cíl chránit zvíře před týráním. Za týrání zvířete je proto nutno 

povaţovat nejen činnosti uvedené v ustanovení § 4 zákona, ale také porušení dalších 

ustanovení zákona. Jako týrání zvířat bude postihováno nejen porušení ustanovení § 4, ale i 

porušení dalších ustanovení zákona, a to v případě, ţe dojde k zásahu do tělesné integrity 

zvířete, ke zranění, zdravotní poruše, poškození zdraví, bolesti, utrpení zvířete, chovu zvířat 

v nevhodných podmínkách, apod.62 

Ustanovení § 4 odst. 1 se však nevztahují na zákroky nebo činnosti spojené s 

naléhavou potřebou záchrany ţivota zvířat nebo lidí v naléhavých situacích 

záchranných prací podle zvláštních právních předpisů, kterým je např. zákon  

                                                 

62
 Důvodová zpráva k zákonu č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Text je součástí sněmovního tisku 518 (sněmovní tisk č. 518/0). Online. [cit. 8. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=518&CT1=0>. 
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č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nebo prováděné podle 

schváleného projektu pokusů.
63

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje i propagaci týrání zvířat, a to 

v ustanovení § 2 odst. 2. Za propagaci týrání se podle ustanovení § 4a povaţuje zejména 

vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok 

uvedený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení. Tedy chirurgické 

zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, ţe by 

uvedené zákroky byly provedeny za pouţití prostředků pro celkové nebo místní 

znecitlivění, prostředků sniţujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy 

uvedené v ustanovení § 7 odst. 3 a 4, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky, amputovat 

drápy, zuby, jedové nebo pachové ţlázy. Na příkladu kupírování uší bych vysvětlila 

důsledky tohoto ustanovení. Při kupírování uší dochází ke ztrátě ušního boltce na obou 

stranách hlavy zvířete a tím ke změně vzhledu zvířete. V historických dobách se 

přistupovalo k tomuto zákroku u psů pouţívaných k zápasům nebo na ostrahu stád před 

zloději, protoţe pes se vztyčenýma ušima má agresivnější vzhled a uchopení a 

zneškodnění takového psa bylo ztíţeno. Tento kosmetický zákrok je zakázán v České 

republice od roku 1992, tedy od účinnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tato 

činnost je však v současnosti v souladu s ustanovením čl. 10 písm. b) Evropské dohody 

na ochranu zvířat v zájmových chovech výslovně označena také za propagaci týrání 

zvířat. Podle odborníku totiţ nemá tento zákrok opodstatnění, samozřejmě pokud ho 

nevyţadují zdravotní důvody. Pokud ale dojde ke kupírování uší ze zdravotních důvodů, 

nedojde ke ztrátě ušních boltců v podobném tvaru na obou stranách hlavy. Také bych 

ráda dodala, ţe ke kupírování docházelo u plemen psů, která byla postiţena problémy 

uší nejméně (dobrman, boxer).
64

   

Dále se za propagaci povaţuje zveřejnění popisu nebo vyobrazení, 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 

                                                 

63
 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 23-

39 

64
 Viz Dousek, Jiří st., Dousek, Jiří ml.: Pes v zrcadle předpisů. Praha: Orac, 2002, str. 17-18 
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vymezeno zákonem na ochranu zvířat proti týrání, pokud v doprovodné informaci není 

uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, ţe se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem. Při 

vyobrazení psa s kupírovanýma ušima např. na letáčku je nutné v doprovodné informaci 

uvést, ţe se jedná o týrání zvířat, které je zakázáno. Toto přesnější vymezení, které 

dříve v zákoně chybělo, umoţňuje v praxi předcházení a moţné postihy za takovou 

propagaci.
65

   

4.3.4 Usmrcení, utracení a porážka zvířete 

Podle ustanovení § 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nesmí nikdo bez 

důvodu usmrtit zvíře. Usmrcením se podle zákona rozumí jakýkoliv zákrok nebo 

jednání, které způsobí smrt zvířete. Usmrtit zvíře můţe kdokoliv, ale musí pouţít 

dovolený způsob usmrcení a musí existovat důvod k usmrcení. Důvodem můţe být 

vyuţití produktů hospodářského zvířete, slabost, nevyléčitelná nemoc, těţké poranění, 

genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další 

přeţívání spojeny s trvalým utrpením, bezprostřední ohroţení člověka zvířete, ale také 

výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů
66

 nebo regulování 

populace zvířat v lidské péči a volně ţijících zvířat; tím nejsou dotčena ustanovení 

zvláštních právních předpisů
67

. Právě pojem regulace populace a jeho výklad můţe 

v praxi způsobovat problémy. Regulací populace se rozumí soubor soustavně 

prováděných opatření, která mají přispět k udrţení populace v určité zdravotní a 

genetické, případně chovatelské kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky 

potravních zdrojů a moţností rozmnoţování populace, a jejichţ cílem je omezit rizika, 

která mohou vzniknout nárůstem populace v jejím teritoriu, a zabránit vzniku utrpení 

zvířat nebo jiných neţádoucích vlivů (nadměrných škod například šířením nákaz) jejími 

přemnoţenými (často oslabenými) jedinci. Regulace populací má tedy preventivní 

charakter a má zabránit pozdějšímu utrpení zvířat a likvidaci velkého počtu 

přemnoţených jedinců. U zvířat vyuţívaných pro hospodářské účely se vychází 
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 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 40 
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 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

67
 Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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z chovatelských podmínek ve vztahu k plodnosti, dědičnosti a kontrole zdraví (např. 

usmrcení oslabených, nedostatečně vyvinutých jedinců) a stanovení technologie chovu. 

U zvířat v zájmových chovech se jedná především o dodrţení evidence a identifikace 

jedinců daného druhu a výběru zvířat, která splnila kritéria chovu. Zvířata, u nichţ se 

nepředpokládá vyuţití v chovu, se doporučují kastrovat a sterilizovat. U populace 

toulavých zvířat (např. holub skalní) je nutné trvalé sledování dynamiky populací a 

jejich návyků, pouţití a podpora přirozených predátorů, popř. omezení potravních 

zdrojů a moţností rozmnoţování. Dále nesmí být vysazovány nepůvodní volně ţijící 

druhy zvířat a omezování mimořádně přemnoţených původních druhů musí probíhat 

v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. U zvěře je chov 

regulován v souladu s výkonem práva myslivosti.
68

  

Nestanoví-li zákon na ochranu zvířat proti týrání jinak, zakazují se následující metody 

usmrcování zvířat - utopení a jiné metody udušení včetně pouţití farmak typu 

myorelaxantů, pouţití takových látek a přípravků, jejichţ dávkování neuvede zvíře do 

hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt. Dále ubití, 

ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení, 

pouţití elektrického proudu, pokud nenastane okamţitá ztráta vědomí a pouţití lepů a 

jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, ţe k 

usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo v důsledku 

jiných metabolických poruch. Kromě toho se zakazuje výroba, dovoz a prodej 

čelisťových a lepících pastí. 

Porážkou
69

 se podle zákona na ochranu zvířat proti týrání rozumí usmrcení 

jatečného zvířete
70

 za účelem vyuţití jeho produktů. Poráţení jatečných zvířat
 

vykrvením můţe být podle ustanovení § 5 odst. 3 tohoto zákona prováděno pouze po 
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 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 41-

43 

69
 Blíţe Počty poraţených zvířat v ČR v roce 2008/2009, příloha č. 7 

70
 Pod pojmem jatečné zvíře se podle ustanovení § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči rozumí 

hospodářská zvířata, jeţ jsou určena k poráţce a jatečnému zpracování a jejichţ maso je určeno k výţivě 

lidí. 
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jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. 

Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno. Výjimku tvoří tzv. rituální 

poráţky pro potřeby církví a náboţenských společností. Kaţdá jednotlivá poráţka musí 

být oznámena Ministerstvu zemědělství ČR a zájemce (náboţenská společnost) musí 

poţádat o její povolení. Například tzv. košer poráţka vychází z reality Blízkého 

východu s velmi teplým počasím a tudíţ z poţadavku na rychlé vykrvení i z poţadavku 

na rychlé usmrcení jatečných zvířat, tedy netýráním. Následuje veterinární prohlídka 

vyškoleným odborníkem. Jistou obdobou je i halal poráţka v tradiční podobě. V ČR 

jsou počty takto poráţených jatečných zvířat velmi malé, nicméně jsou moţné. Pro 

představu lze uvést, ţe ve dvou jatkách (z celkového počtu 228 v ČR) bylo v roce 2009 

takto podle náboţenských předpisů poraţeno 68 kusů skotu, 428 ovcí a 42 302 kusů 

drůbeţe. Pro porovnání bylo v roce 2009 poraţeno celkem 286 149 kusů skotu, 11 710 

ovcí a 131 989 020 kusů drůbeţe. Takţe rituálních poráţek bylo opravdu zanedbatelné 

mnoţství.
71

 Co se týká konstrukce jatek, jejich vybavení a dalších podmínek, vychází 

zákon z poţadavků směrnice Rady č. 93/119/EHS, o ochraně zvířat při poráţení nebo 

usmrcování. V souladu s evropskou legislativou obsahuje také nyní zákon přísnější 

podmínky ochrany ryb při jejich průmyslovém zpracování. Podle ustanovení § 5a nesmí 

být zvíře vystaveno jakékoliv jiné neţ nezbytné bolesti nebo utrpení během přepravy, 

přemísťování, přehánění, ustájení, fixace nebo omráčení za účelem provedení poráţky, 

utracení nebo jiného usmrcení zvířete, dále v průběhu poráţky, usmrcování anebo 

utrácení zvířete. Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro poráţení nebo utrácení 

nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat.
72

  

Utracením je pak podle zákona na ochranu zvířat proti týrání usmrcení zvířete, 

pokud moţno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, 

provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou podle ustanovení  

§ 17 odst. 1 nebo provedené pod jejich kontrolou. Není tedy moţné, aby chovatel sám 

provedl utracení zvířete (např. nemocného nebo nadpočetných mláďat), pokud není 
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 Duben, Josef: Rituální porážky mají svůj řád, „ritus“. Online. [cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://www.svscr.cz/index.php?art=4568>. 
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 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 49 
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odborně způsobilou osobou. Také zásahy způsobující bolest můţe provádět odborně 

způsobilá osoba jedině po celkovém nebo místním znecitlivění zvířete. Znecitlivění se 

nepoţaduje, jestliţe se při srovnatelných zákrocích na lidech znecitlivění neprovádí 

nebo pokud podle úsudku veterinárního lékaře není znecitlivění proveditelné nebo nutné 

anebo by způsobilo bolest větší neţ zákrok sám. Znecitlivění se nepoţaduje např.  

u krácení ocasu u selat mladších 7 dnů, jehňat a štěňat mladších 8 dnů.
73

  

4.4 Ochrana zvířat v chovu 

4.4.1 Hospodářská zvířata 

Hospodářské zvíře
74

 je podle ustanovení § 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat 

proti týrání definováno jako „zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, 

kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména 

skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, 

zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako 

výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací“. Toto vymezení 

je důleţité proto, aby nedocházelo k záměně zvířete z této kategorie se zvířetem 

v zájmovém chovu, protoţe podmínky a nároky kladené zákonem jsou pro obě skupiny 

rozdílné. Důleţité je zejména účel chování zvířat, který musí být hospodářský či 

podnikatelský
75

. Jsou to tedy zvířata chovaná pro přímý hospodářský uţitek – věc 

(maso, mléko) nebo uţitečné práce (taţné zvíře). Patří sem ale také tzv. koţešinová 

zvířata. Chov těchto zvířat je však diskutabilní a pro mnohé za hranicí etické únosnosti 

a v řadě evropských zemí byl buď zakázán, nebo byly stanoveny velmi přísné podmínky 

ve prospěch zvířat. Zákon se snaţí zajistit hospodářským zvířatům příznivé ţivotní 

podmínky tím, ţe stanoví povinnosti chovatelů a zakázané činnosti a postupy při jejich 

chovu. Podle ustanovení § 11 a nás. zákona je chovatel povinen zabezpečit nejméně 
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 Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 43 
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 Blíţe Počty hospodářských zvířat k 1. dubnu 2008/2009, příloha č. 6 
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 Nicméně v našich podmínkách není za chov hospodářských zvířat povaţován chov, ze kterého jsou 

prodávána např. štěňata, ani občasný prodej jiných mláďat křečků, králíků, plemen koček atd. 
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jedenkrát denně prohlídku hospodářských zvířat a technologických zařízení a odstranit 

v nejkratší moţné době kaţdou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroţeno zdraví a 

ţivot zvířat. K zajištění prohlídky hospodářských zvířat v kterékoli době musí být 

připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umoţní důsledné provedení prohlídky. 

Dále musí zajistit ţivotní podmínky odpovídající fyziologickým a etologickým 

potřebám hospodářských zvířat s ohledem na druh hospodářského zvířete, stupeň jeho 

vývoje, adaptaci a domestikaci, tak, aby jim nebylo působeno utrpení a byla zajištěna 

jejich pohoda v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky. O zvířata 

musí pečovat odborně způsobilý personál, v případě nemoci nebo zranění je nutné 

bezodkladné a náleţité ošetření. Důleţitá je také vhodná potrava a napájení, pravidelná 

kontrola přivazování zvířat a poskytnutí přiměřené ochrany před povětrnostními vlivy 

v případě, ţe zvířata nejsou chována v budovách. Hospodářská zvířata musí být také 

chována s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické 

podmínky nároků na jejich ochranu a pohodu podle stanovených minimálních 

standardů. Ty podrobněji stanoví vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech 

pro ochranu hospodářských zvířat. Zákon stanoví také zákazy činností, které mohou 

zvíře týrat. Při chovu je např. zakázáno chovat zvířata v izolaci, působí-li jim to utrpení, 

pokud to nevyţadují zvláštní předpisy. Pokud dojde k utrpení nebo jinému poškozování 

zvířat prokazatelně v důsledku nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto 

technologii upravit nebo změnit. Zákon pamatuje i na dovoz hospodářských zvířat do 

České republiky ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (tzv. třetí země). 

Takový dovoz musí být doprovázen osvědčením vystaveným úředním nebo státem 

pověřeným veterinárním lékařem země původu, v němţ se osvědčuje, ţe se zvířaty bylo 

zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu pouţívanému v České 

republice a v zemích Evropské unie. 

Související úpravu nalezneme také v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, který 

stanoví povinnosti chovatelů obecně a další povinnosti chovatelů hospodářských zvířat. 

Chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je 

povinen oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení 

podnikatelské činnosti, jakoţ i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného 

odkladu o změnách, k nimţ má dojít ve způsobu ustájení nebo v druzích chovaných 

zvířat.  
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Označování hospodářských zvířat upravuje zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 

(plemenářský zákon). Podrobnější pravidla pak obsahuje vyhláška č. 136/2004 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 

hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Další úpravu nalezneme téţ 

v nařízeních EU.
76

  

4.4.2 Zvířata v zájmovém chovu 

Zvíře v zájmovém chovu je podle ustanovení § 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat 

proti týrání „zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď 

chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především 

zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník“. Patří sem 

zejména zvířata, která můţeme označit za „domácí mazlíčky“ – kočky, psi, morčata, 

ţelvy, papoušci atd. I kdyţ se můţeme setkat s označením „domácí zvíře“, naše zákony 

takový pojem neznají a v těchto případech se jedná právě o zvíře v zájmovém chovu, 

popř. i o zvíře hospodářské. Můţeme sem ale zařadit i zvířata jako je ovce, prase či kůň, 

pokud jsou chovaná pro vlastní potřebu a spotřebu a hospodářsky efekt tak není účelem 

jejich chovu. Zvířetem v zájmovém chovu můţe být jak domestikovaný druh zvířete, 

tak zvíře volně ţijící. U druhů zvířat volně ţijících je ale jejich chov regulován zákonem 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpisy CITES
77

. Základní povinnosti 

chovatelů najdeme v ustanovení § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Podle něj je 

kaţdý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro 

zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby 

nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti 

úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliţe nejsou 

zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění 

jeho biologických potřeb nebo jestliţe se zvíře nemůţe adaptovat, přestoţe tyto 

podmínky zabezpečeny jsou. Ochrana před degenerací zvířat v chovu je zajištěna 
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 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 69-72 

77
 O předpisech CITES viz výše. 
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zákazem chovat zvířata v zájmových chovech, jestliţe chovatel nebo občan vytvořil 

takové podmínky chovu, ţe v dalších generacích zvířat na základě dědičnosti budou 

zvířatům chybět části těla nebo orgány nebo budou-li orgány zvířat funkčně nezpůsobilé 

anebo znetvořené. Ustanovení § 7a upravuje ochranu zvířat při veřejném vystoupení a 

při chovu. K němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při 

veřejném vystoupení a při chovu (účinnost od 7. 1. 2009), která stanoví podrobná 

pravidla pro provozování veřejných vystoupení a podmínky chovu psů a koček, pokud 

se jedná o chovná zvířata. Z podmínek pro chov psů a koček bych zmínila např. 

ustanovení vyhlášky, podle kterého je maximální počet vrhů u chovné feny 3 za období 

24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh 

ročně a minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů a minimální věk pro odběr 

koťat od kočky je 84 dnů, tedy 12 týdnů. Součástí řádu ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení a rádu ochrany zvířat při chovu jsou také podmínky ochrany zvířat při 

přepravě. Přeprava zvířat je upravena jednak předpisy Evropských společenství, jednak 

předpisy ČR. Zahrnuje 2 základní oblasti: ochrana zvířat při přepravě, na kterou se 

vztahuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie (tzv. komerční přeprava) a ochrana 

zvířat při přepravě, na kterou se nevztahuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie 

(tzv. nekomerční přeprava). Nekomerční přepravou je především přeprava zvířat, při 

které nevzniká zisk a ani se o něj neusiluje, jedná se především o přepravu zvířat v 

zájmových chovech a přepravu hospodářských zvířat do 50 km nebo v rámci 

hospodářství.  

Omezením převodu vlastnického práva u zvířat v zájmových chovech představuje 

ustanovení § 13 odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého zvíře v 

zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez souhlasu 

jejích rodičů nebo jiné osoby, mající k uvedené osobě mladší 15 let rodičovskou 

odpovědnost, nebo osobě, která byla pravomocným rozhodnutím soudu zbavena 

způsobilosti k právním úkonům, nebo jíţ byla pravomocným rozhodnutím soudu 

způsobilost k právním úkonům omezena, bez souhlasu jejího opatrovníka.
78
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 Výklad k vyhlášce č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu – zpracovaný na 

základě odůvodnění k návrhu vyhlášky. Online. [cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/1419/Duv_ver_vyst_net_1_.pdf>. 
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 Druh zvířete vyžadující zvláštní péči je podle ustanovení § 3 písm. g) tohoto zákona 

„druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má 

zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování“. Jedná 

se tedy o podkategorii zvířat v zájmovém chovu. Dříve zákon obsahoval definici pojmu 

nebezpečné zvíře, ale byl pozměněn novelou č. 312/2008 Sb., a pojem nebezpečné zvíře 

byl nahrazen pojmem druh zvířete vyţadující zvláštní péči. Výkladem původního znění 

totiţ nebyly plně respektovány podmínky ochrany zvířat, protoţe cílem zákona není 

stanovit zvířata, která jsou nebezpečná pro člověka, ale definovat zvířata, která vyţadují 

specifickou péči. Druhy zvířat vyţadující zvláštní péči pak stanoví vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb. Patří sem např. z třídy savců (Mammalia) z 

řádu primáti (Primates) všechny druhy, z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně 

ploutvonoţců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), 

kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle 

zákona o myslivosti. Podle ustanovení § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání můţe 

být chovatelem druhu zvířete vyţadujícího zvláštní péči fyzická osoba starší 18 let nebo 

právnická osoba, která ale musí stanovit osobu starší 18 let, jíţ bude svěřena péče o 

zvíře. Důleţité je, ţe nejde-li o chov zvířat v zoologických zahradách a záchranných 

stanicích, nebo o chov loveckých dravců drţených podle zákona o myslivosti, je k 

chovu zvířete vyţadujícího zvláštní péči potřeba povolení orgánu veterinární správy 

příslušného podle místa chovu zvířete. Tato ţádost musí obsahovat identifikační údaje 

ţadatele a místo chovu na území České republiky, druh a počet chovaných jedinců a 

způsob jejich trvalého nezaměnitelného označení. Příslušný orgán veterinární správy 

však můţe rozhodnutím povolení změnit nebo odejmout, jestliţe se změnily nebo 

zanikly podmínky, za jakých bylo uděleno. Povolení k chovu druhu zvířat vyţadujícího 

zvláštní péči se vydává na tři roky a můţe být na písemnou ţádost prodlouţeno. 

Příslušný orgán veterinární správy, který povolení vydal, je povinen alespoň jednou za 

rok provádět dozor nad dodrţováním podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole 

uchová po dobu pěti let. Pokud dojde ke změně podmínek, za nichţ bylo povolení 

vydáno, je chovatel povinen do 30 dnů tuto změnu oznámit příslušnému orgánu 

veterinární správy.
79
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 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 79 
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4.4.3 Pokusná zvířata 

Pokusné zvíře je podle ustanovení § 3 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti 

týrání „každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně volně žijícího 

zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo rozmnožování schopné 

larvální formy“. Obecně lze říci, ţe pokusné zvíře je zvíře, které je pouţíváno 

k pokusům nebo k nim má být pouţito. Pokusným zvířetem tak můţe být např. i volně 

ţijící zvíře. Pro pokusy musejí být přednostně pouţívána laboratorní zvířata, tedy 

zvířata k těmto účelům chovaná, definovaná a standardizovaná z hlediska genetického, 

zdravotního stavu a podmínek jejich ţivotního prostředí. Podle ustanovení § 3 písm. l) 

je laboratorním zvířetem „zvíře, které bylo odchováno v chovném zařízení speciálně pro 

pokusné účely“. Toulavá a opuštěná zvířata nesmějí být k pokusům pouţívána. U volně 

ţijících ţivočichů platí zákaz pro zvláště chráněné druhy a ohroţené druhy, s moţnými 

výjimkami.  

Pokus je tímto zákonem definován velmi široce
80

, ale lze provádět jen z omezeného 

počtu důvodů a jen tehdy, nelze-li pouţít jiný postup. Ustanovení § 15 stanoví, ţe je lze 

provádět pouze za účelem, který je vymezen v zákoně (např. odvrácení nebo prevence 

nemocí) a lze je povolit pouze po ověření, ţe při současném stavu nelze potřebné 

poznatky získat jinými metodami nebo postupem a předpokládaná bolest, utrpení nebo 

poškození pokusných zvířat je s ohledem na cíl pokusů eticky opodstatněna. Pro 

provedení pokusu je nezbytnou podmínkou projekt pokusu
81

, který musí být schválen 

                                                 

80
 Podle ustanovení § 3 písm. u) zákona je „pokusem jakékoliv použití zvířete k pokusným nebo jiným 

vědeckým účelům, které u zvířete vyvolá nebo je způsobilé vyvolat bolest, úzkost nebo utrpení, anebo 

které může vést k trvalému poškození nebo ke ztížení přirozeného způsobu života zvířete, anebo které v 

důsledku provedených zákroků nebo provedených úkonů vede nebo může vést k tomu, aby se zvíře s 

takovýmto poškozením narodilo; za pokus se považují i případy, kdy bylo u zvířete vyloučeno utrpení 

nebo trvalé poškození úspěšným použitím prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků 

snižujících bolest nebo jiných metod. Veterinární léčebné, preventivní a diagnostické úkony, inseminace a 

přenos embryí, porážení zvířat nebo označování zvířat v chovu a činnosti podle § 15 odst. 8 nejsou 

pokusem podle tohoto zákona“. 
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 Podle ustanovení § 3 písm. v) zákona je „projektem pokusů písemně vyjádřený záměr a cíl pokusu na 

zvířeti, který musí obsahovat identifikaci uživatelského zařízení a údaje o jeho akreditaci (§ 15 odst. 2), 

zejména označení osoby zodpovědné za péči o zvířata v uživatelském zařízení; projekt pokusů musí dále 
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příslušným státním orgánem. Pokusy se provádějí v tzv. uţivatelských zařízeních, která 

musí mít vţdy oprávnění - akreditaci a jsou definována zákonem. V tzv. chovných 

zařízeních jsou namnoţována a chována laboratorní zvířata a tzv. dodavatelská zařízení 

zvířata uţivatelským zařízením dodávají. Poslední dvě jmenovaná zařízení musí mít 

vţdy osvědčení.  

Jsou stanoveny i zákazy provádění pokusů, a to za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní, 

bojových látek nebo munice a k nim příslušných zařízení a za účelem vývoje nebo 

zkoušení kosmetických prostředků, jejich prototypů, ingrediencí nebo kombinací 

ingrediencí. Tento zákaz ovšem neplatí pro drogistické zboţí
82

. Mezi podmínky péče o 

pokusná zvířata patří např. zabezpečit, aby všechna pokusná zvířata byla umístěna 

způsobem prospěšným jejich zdravotnímu stavu a pohodě, za vhodných podmínek 

prostředí a při umoţnění volnosti pohybu a aby se jim dostávalo náleţité péče, 

zdravotně nezávadných krmiv a vody. Podrobnější podmínky pak nalezneme ve 

vyhlášce č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a vyuţití pokusných zvířat.
83

 

4.5 Ochrana zvířat volně žijících, opuštěných a toulavých 

4.5.1 Zvířata volně žijící 

Ochrana volně ţijících ţivočichů je upravena v právních předpisech na ochranu 

přírody, tedy zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (je zde 

obsaţena i definice volně ţijícího ţivota, viz výše) a předpisy CITES. V zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání je zvíře volně ţijící definováno jako „zvíře, patřící k druhu, 

jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí“. 

                                                                                                                                               

obsahovat označení osoby, která je oprávněna pokus řídit (vedoucí pokusu), zdůvodnění pokusu, označení 

druhu pokusných zvířat, jejich počet a původ, stanovení podmínek provádění pokusu a veterinárních 

podmínek, včetně stanovení závazné metodiky pokusů a způsobu provedení a ukončení pokusu“. 

82
 Humánní kosmetický standard (Humane Cosmetics Standrad – HCS) je jediným mezinárodní certifikát 

pro kosmetiku a toaletní zboţí skutečně netestované na zvířatech. Humánní standard prostředků pro 

domácnost (Humane Household Product Standard – HHPS) označuje prostředky pro domácnost 

netestované na zvířatech. Vice na www.netestovanonazviratech.cz. 

83
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 109-124 
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Chovem v zajetí můţe být např. chov v zoologické zahradě. Smyslem tohoto ustanovení 

je tedy stanovit, ţe i přes to, ţe je volně ţijící zvíře chováno v zajetí, patří stále do 

skupiny volně ţijících zvířat. Dále se na volně ţijící zvířata vztahují ustanovení  

§ 14, 14a a § 14b tohoto zákona. Jsou zde uvedeny zakázané odchyty a usmrcení 

zvířete, např. pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo 

čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení nebo do jestřábích 

košů a pomocí lepu. Zde je jasně patrná snaha ochránit volně ţijící zvířata v jejich 

původních stanovištích a zabránit tak jejich postupné domestikaci. 

Deratizace, odchyt a usmrcování volně ţijících zvířat patřících mezi škodlivé organismy 

se řídí zvláštními právními předpisy. Těmi jsou např. zákon č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči, zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Posledně 

jmenovaný zákon stanoví, ţe ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost 

směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně ţivotních a pracovních 

podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a 

epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími ţivočichy. Člení se na 

běţnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a 

běţných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku 

infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, 

hlodavců a dalších ţivočichů a speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 

kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních 

onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, 

hlodavců a dalších ţivočichů. Zákon o veterinární péči zná také pojem veterinární 

asanace. Podle něj patří mezi veterinární asanační činnosti i dezinfekce, deratizace, 

dezinsekce, popřípadě i dezodorizace. 

Odchyt jedinců druhů původních volně ţijících na území České republiky je zakázán 

pro chov ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehoţ cílem je 

domestikace, včetně drezúry. Toto neplatí pro odchyt a chov loveckých dravců 

provedený v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o obchodování 

s ohroţenými druhy, jakoţ pro odlov generačních ryb pro potřeby umělého výtěru.  
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Zákon na ochranu zvířat proti týrání dále stanoví, které činnosti s volně ţijícími zvířaty 

jsou zakázány. Patří sem provozování mobilních zařízení typů pojízdných zvěřinců, 

exotarií, terárií a akvárií, v nichţ jsou jedinci volně ţijících druhů umístěni převáţně v 

prostoru dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové 

manéţi. U nově narozených primátů, ploutvonoţců, kytovců, vyjma delfinovitých, 

nosoroţců, hrochů nebo ţiraf je zakázáno provádět zvláštní způsob výcviku pro 

přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, 

filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení, s výjimkou cílených 

pohybových aktivit zvířat, v zoologických zahradách a k těmto účelům s nimi vstupovat 

na území státu.  

Právní úprava zavádí rovněţ ochranu handicapovaných zvířat. Jedná se o „volně žijící 

zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale 

neschopno přežít ve volné přírodě“. Ten, kdo se ujal handicapovaného zvířete, je 

povinen zajistit péči o ně nebo předat toto zvíře záchranné stanici, popřípadě oznámit 

místo jeho nálezu záchranné stanici. Tato úprava souvisí s ustanovením zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten mimo jiné stanoví, ţe záchrannou stanici 

lze provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí o povolení 

k provozování záchranné stanice, v rámci něhoţ se stanoví místo, kde se záchranná 

stanice nachází, vymezení její územní působnosti a rozsah péče, kterou můţe záchranná 

stanice poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí. Zvláště chráněný 

ţivočich má podle tohoto zákona zvýšenou ochranu tím, ţe ten, kdo se tohoto ţivočicha 

neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale 

přeţít ve volné přírodě ujme, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření do záchranné 

stanice.
84

  

4.5.2 Opuštěna a toulavá zvířata 

Podle ustanovení § 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání „nikdo nesmí zvíře 

opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat“. Za opuštění zvířete se ale nepovaţuje 

vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu 

                                                 

84
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 93 
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zvířete a podmínek prostředí. I přes tento zákaz skončí kaţdoročně mnoho zvířat 

v útulcích pro zvířata. Zákon rozlišuje zvíře opuštěné a zvíře toulavé. Definici těchto 

pojmů nalezneme v ustanovení § 3 písm. h) a i) tohoto zákona. 

Zvíře toulavé je definováno jako „zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou 

nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své 

ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“. Sem můţeme 

zařadit především zvířata, která chovateli unikla v důsledku špatného zabezpečení.  

V praxi se bude nejčastěji jednat o volně pobíhající psy. Majitel má v tomto případě vůli 

dále vykonávat nad zvířetem vlastnické právo, jen to v danou chvíli není moţné, 

protoţe zvíře nemá dočasně pod kontrolou. V takových případech je významná 

evidence zvířat a jejich označování, které by mělo umoţnit navrácení toulavého zvířete 

majiteli. Zvíře není opuštěné, ale pouze toulavé, tedy věcí ztracenou. S tímto 

ustanovením souvisí ustanovení § 13 odst. 1, podle kterého musí chovatel učinit 

opatření proti úniku zvířat. Toto opatření je ţádoucí zejména z důvodu zajištění ochrany 

a bezpečnosti zvířete. Únik můţe znamenat způsobení utrpení nebo poškození zdraví 

zvířete. Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je zakázáno 

vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových 

chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo 

vedoucího. Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) je myslivecká stráţ oprávněna 

usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší 

neţ 200 m od nejbliţší nemovitosti slouţící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato 

nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 

V praxi je problematické určit, co je míněno vlivem majitele nebo vedoucího, zda 

z tohoto vyplývá nutnost mít psa na vodítku nebo stačí, aby se pohyboval v jeho dosahu.  

Toto oprávnění myslivecké stráţe se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, 

na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a sluţební. Pokud dojde k usmrcení psa 

nebo kočky, zdivočelého hospodářského zvířete nebo označeného zvířete z farmového 

chovu zvěře, je myslivecká stráţ povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, 

pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete, popřípadě jej na toto místo 

doprovodit.  
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Opuštěným zvířetem je „zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou 

nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho 

jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal“. V tomto případě se 

majitel nedovoleným způsobem zvířete zbavil a vlastnické právo nad ním tedy nechce 

dále vykonávat. Jedná se o situace, kdy je zvíře dlouhou dobu někde uvázáno či 

ponecháno na opuštěném místě apod. Jak jiţ bylo řečeno výše, zvíře je podle našeho 

právního řádu povaţováno za věc a vztahují se na něj tedy ustanovení upravující 

postavení věcí, a tedy i věcí opuštěných. Z ustanovení § 135 občanského zákoníku 

vyplývá, ţe kdo najde opuštěné nebo toulavé zvíře, je povinen jej vydat vlastníkovi. 

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat zvíře obci, na jejímţ území k nálezu 

došlo. Zde postačí i oznámení místa nálezu zvířete obci. Nálezce není povinen zvíře 

odchytit, pokud jiţ ale tak učiní, musí zvíře obci odevzdat. Nepřihlásí-li se o zvíře 

vlastník do 6 měsíců od jeho odevzdání, připadá zvíře do vlastnictví této obce. Nálezce 

má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny 

nálezu. Zvláštní právní předpis muţe jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo 

ohlásil. Přihlásí-li se vlastník toulavého zvířete, které bylo odevzdáno obci podle výše 

uvedeného, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jeho odevzdání obci, je vlastník zvířete 

povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním zvířete vznikly. 

Obecní úřad má povinnost se o toulavé nebo opuštěné zvíře postarat. V praxi ale často 

není moţné zjistit, zda se jedná o zvíře toulavé nebo opuštěné a je proto nutné počkat, 

zda se vlastník o zvíře do šesti měsíců nepřihlásí.  

Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, 

zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený důvod k usmrcení. Náklady spojené s 

péčí o toulavá zvířata nese obec. Toulavá a opuštěná zvířata nelze usmrtit pouze z toho 

důvodu, ţe jsou v útulku jiţ delší dobu a dosud se nenašel zájemce o tato zvířata. 

Usmrtit zvíře, ať jiţ v době úschovy nebo po šesti měsících, kdy se stane majetkem 

obce, je moţné pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví 

zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 5 odst. 2. V případě zvířat v útulcích 

přichází jako důvod k usmrcení v úvahu zejména slabost, nevyléčitelná nemoc, těţké 

poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro 

další přeţívání spojeny s trvalým utrpením. Důvodem k usmrcení je také bezprostřední 

ohroţení člověka zvířetem.  
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Kdo si ponechá nalezené zvíře (opuštěné nebo toulavé zvíře), vystavuje se moţnosti 

postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích nebo podle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákon. Kdo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné 

osoby, bude postiţen za přestupek proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) 

zákona o přestupcích a lze mu udělit pokutu do 15 000 Kč. Kdo si ponechá opuštěné 

zvíře, jehoţ hodnota je vyšší neţ 5000 Kč, můţe se dopustit trestného činu zatajení věci 

podle ustanovení § 219 trestního zákona. Potrestán bude ten, kdo si přisvojí cizí věc 

nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez 

přivolení osoby oprávněné.
85

 

S problematikou opuštěných a toulavých zvířat souvisí zřizování a provoz 

útulků. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání mohou obce 

zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata
86

. Obecní úřad má povinnost se o 

opuštěná a toulaví zvířata postarat. Ustanovení § 46 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,  

o veterinární péči, umoţňuje obci, aby buď sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo 

jinou osobou mohla zřídit a provozovat útulek pro zvířata odchycená podle ustanovení  

§ 42 odst. 1
87

. Osoba uvedená v tomto ustanovení odchycené zvíře nabídne občanskému 

sdruţení, jeţ se podílí na plnění úkolů ochrany zvířat, anebo umístí v útulku pro zvířata, 

pokud není znám jeho chovatel nebo mu zvíře nemůţe být vráceno. Obec pak hradí 

náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete podle zmiňovaného 
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 Machek, Jiří: Informace k problematice toulavých a opuštěných zvířat, handicapovaných zvířat, kam se 

obrátit při podezření na týrání zvířat. Online. [cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/1685/Opust_toul_zv_1_.pdf>. 
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 Podle ustanovení § 35 zákona 128/2000 Sb., o obcích, patří do samostatné působnosti obce záleţitosti, 

které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. 
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 Ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči zní: 

„(1) Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. c), provádí 

a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i 

jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat, 

b) na žádost obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního města Prahy, Policie 

České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, 

popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany 

zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu.“ 
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ustanovení § 42, není-li jeho chovatel znám. Náklady na odchyt zvířete a dočasnou péči 

o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen nahradit osobě, která tyto náklady 

vynaloţila. Útulkem je nutno rozumět zařízení, které poskytuje péči toulavým a 

opuštěným zvířatům v lidské péči. Provozovatel útulku je podle právních předpisů 

povaţován za chovatele.  V ţádném českém právním předpise není uvedeno, ţe jsou za 

útulek povaţována pouze zařízení, která jsou jako útulek výslovně označena. Za útulek 

je tedy nutno povaţovat všechna zařízení, která poskytují péči toulavým nebo 

opuštěným zvířatům v lidské péči, bez ohledu na to, zda je slovo „útulek“ obsaţeno v 

jejich názvu. Za útulek jsou povaţována i zařízení, která jsou označena např. jako 

depozitum, azyl, domov, sdruţení, společnost, psinec, stanice, centrum, pension, hotel, 

záchytný kotec, pomoc v nouzi. Tento výčet je pouze příkladný a za útulek jsou 

povaţována zařízení i s řadou dalších názvů. Pokud je poskytována péče toulavým a 

opuštěným zvířatům, musí ten, kdo tuto péči poskytuje, dodrţovat podmínky stanovené 

právními předpisy pro provozování útulků, i kdyţ není výslovně označen jako útulek. 

Kaţdý útulek i jiné zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům, musí 

být provozován v souladu s právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu zvířat 

proti týrání a veterinárními předpisy, tedy především v souladu se zákonem  

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči. Podmínky provozovatele útulku nalezneme v ustanovení § 25 odst. 3 zákona na 

ochranu zvířat proti týrání. Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí kromě 

povinností stanovených v odstavci 2 vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany 

zvířat, provádějícím dozor nad dodrţováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat, 

provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních 

postupů stanovených zvláštními právními předpisy,
 
seznam přijatých zvířat s uvedením 

počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat 

nebo uvedení jejich původních chovatelů. Dále seznam vydaných zvířat a jejich nových 

chovatelů
 
včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla 

zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí, evidenci úniků zvířat z útulku a 

doklad o odborné způsobilosti. Tuto odbornou způsobilost má podle ustanovení  

§ 42 odst. 2 veterinárního zákona fyzická osoba, která absolvovala specializovanou 

odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s 

veterinárním studijním programem, sloţila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení 
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o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata 

mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení
88

. Co se týká stavby útulku, závazný 

posudek orgánu veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je podkladem ve 

stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být 

vyţádán tím, kdo bude stavbu nebo zařízení pouţívat jako útulek pro zvířata, anebo k 

ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Metodický návod Státní 

veterinární správy ČR číslo 2000/05/EPIZ ze dne 28. 2. 2010 stanovuje veterinární 

podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných podnikatelských 

zařízení.
89

  

4.6 Orgány ochrany zvířat a výkon dozoru 

Výčet a působnost orgánů ochrany zvířat jsou stanoveny v šesté části zákona na 

ochranu zvířat proti týrání. Patří sem Ministerstvo zemědělství, orgány veterinární 

správy, ve vymezených případech ústřední orgány státní správy a Akademie věd České 

republiky, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti a obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, které plní úkoly, které nebyly jmenovitě uloţeny 

jinému orgánu ochrany zvířat (tzv. zbytková působnost). Na úseku ochrany zvířat 

vykonávají téţ ve vymezeném rozsahu působnost obce.  
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 Podle ustanovení § 28 a 28 vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a 

přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních 

činností, se odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v 

útulcích pro zvířata organizuje v rozsahu 30 hodin teoretické výuky a 5 hodin praktického cvičení. 
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onemocnění psů a koček, zejména se zřetelem na onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, znalosti 

techniky odchytu psů a koček, pouţívaných metod a pomůcek, zdravotních rizik a bezpečnosti práce při 

odchytu psů a koček, regulace populace psů a koček, zásad zřizování, provozu a kontrol útulků pro 

odchycená a opuštěná zvířata, jakoţ i právních předpisů, které se vztahují k odchytu toulavých zvířat a 

zacházení s nimi. 

89
 Machek, Jiří: Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit. Online. [cit. 22. 10. 2010]. 

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/file/55745/Utulek_x_depozit.pdf>. 



72 

 

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech ochrany zvířat. 

V této oblasti stanoví hlavní úkoly, řídí je a koordinuje a zajišťuje jejich kontrolu. 

Spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy, s Akademií věd, s vysokými 

školami a nevládními organizacemi, které se podílejí na ochraně zvířat. Dále vede 

ústřední evidenci počtu pouţitých pokusných zvířat, schvaluje řády ochrany zvířat a 

vydává prováděcí právní předpisy k zákonu. Kde se v nařízení Evropské unie na úseku 

ochrany zvířat hovoří o příslušném ústředním orgánu členského státu Evropské unie, 

zákon říká, ţe je jím v České republice Ministerstvo zemědělství.  

Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále „ÚKOZ“) je organizačně začleněna do 

struktury Ministerstva zemědělství a je odborným poradním orgánem ministra 

zemědělství na úseku ochrany zvířat.  ÚKOZ zejména doporučuje opatření a koordinuje 

plnění úkolů a vypracovává podklady pro rozhodnutí ministra. Jejího předsedu a členy 

ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem 

ţivotního prostředí, a to z odborníků navrţených příslušnými státními orgány, 

Společností pro vědu o laboratorních zvířatech a právnickými osobami zabývajícími se 

ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Komise 

vytváří jako své pracovní orgány 4 výbory: výbor pro ochranu hospodářských zvířat, 

výbor pro ochranu pokusných zvířat, výbor pro ochranu volně ţijících zvířat a výbor 

pro ochranu zvířat v zájmových chovech. Orgány ústřední komise jsou předseda a rada. 

Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z členů ústřední komise, kteří jsou 

zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ústřední komise mezi jejími zasedáními a 

koordinuje činnost výborů. 

Mezi orgány veterinární správy patří krajská veterinární správa (v Praze Městská 

veterinární správa) a Státní veterinární správa. Krajská veterinární správa vykonává 

dozor nad dodrţováním povinností uloţených chovatelům a ostatním fyzickým a 

právnickým osobám. Dále např. podává podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení 

povinností uloţených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na 

úseku ochrany zvířat. Státní veterinární správa mimo jiné zpracovává a realizuje 

program ochrany zvířat a vykonává dozor nad dodrţováním povinností stanovených 

tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě v 

případech, kdy si to vyhradí.  
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o zvláštním opatření podle 

ustanovení § 28a, projednávají přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany zvířat 

podle zákona a plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat. Zmíněné zvláštní 

opatření podle ustanovení § 28a znamená, ţe na návrh krajské veterinární správy můţe 

obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit a zajistit 

umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyţaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo 

pokud je opakovaně týráno, dále nařídit chovateli zajistit opatření ke sníţení počtu 

hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k 

jejich týrání a nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a 

to do doby odstranění závad. Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 

1 příslušný úřad městské části hlavního města Prahy. 

Obec můţe zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata, obecně závaznou vyhláškou 

upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné 

pobíhání psů a povoluje pořádání veřejného vystoupení.
90

  

Hlavními orgány výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat jsou orgány veterinární 

správy. Podmínky dozoru jsou upraveny zejména v ustanovení § 25 a 26 zákona na 

ochranu zvířat proti týrání a v ustanovení zákona o veterinární péči. Výkonem dozoru 

tak můţe být pověřen pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním 

veterinárního směru, který získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném sloţení zkoušek 

podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů 

vztahujících se k činnosti jím vykonávané. Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí 

ministerstvo. Veterinární inspektoři jsou povinni šetřit práva a právem chráněné zájmy 

kontrolovaných osob, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících předmět 

obchodního a sluţebního tajemství, o kterých se dozvěděli při výkonu dozoru, 

prokazovat svou totoţnost sluţebním průkazem a pořizovat protokol o provedeném 

odběru vzorků, o zjištěných nedostatcích a o opatření. Mohou např. vstupovat na 

pozemky, do provozních, skladovacích a jiných prostorů, zařízení a dopravních 

prostředků slouţících k činnosti kontrolovaných osob, která je předmětem státního 

                                                 

90
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 125-132 
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veterinárního dozoru, a jde-li o provádění pohraniční veterinární kontroly, do celních 

prostorů pohraničních celních úřadů a provádět na těchto místech potřebné úkony a 

šetření nebo vyţadovat potřebné doklady, údaje a ústní nebo písemná vysvětlení a 

pořizovat fotodokumentaci týkající se předmětu dozoru a kontrolovaných osob. 

Důleţité je ustanovení, podle kterého orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění 

bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehoţ důsledku nebude do bytu nebo 

jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, ţe v bytě nebo jiném 

prostoru nezůstane ţivé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho 

výţivy a napájení.
91

  

Spolupracujícím orgánem je v této oblasti např. Policie České republiky. Dne 1. 

1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České Republiky. Podle 

ustanovení § 40 tohoto zákona je policista oprávněn vstoupit bez souhlasu uţivatele do 

jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, ţe se tam nachází týrané 

zvíře. Tuto změnu lze jedině přivítat. Myslím si však, ţe v této oblasti jsou do budoucna 

moţná i další zlepšení. V odborných kruzích a také např. na semináři „Jak řešit strádání 

zvířat a špatnou péči o ně?“, který pořádala Společnost pro zvířata 14. a 15. října 2010, 

byla diskutována moţnost vstupu policisty i do obydlí, pokud má důvodné podezření, ţe 

se tam nachází týrané zvíře
92

.  

                                                 

91
 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 133-138 

92
 V původním návrhu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky byl vstup policisty za 

uvedených moţností do obydlí umoţněn, nicméně kvůli jiným názorovým tendencím, které převládly, byl 

nakonec upraven a přijat tak, jak je znám v současném platném a účinném znění. (Poslanec Marek Benda 

argumentoval slovy: „Myslím si, že představa vstupu do obydlí pod záminkou týraného zvířete je bohužel 

zoufalá a strašně silná pravomoc pro policii. Asi každý z nás cítí, že týrat zvířata se nemá, ale toto jako 

možnost i násilného překonání vstupu do obydlí mi přijde jako velmi silná pravomoc. Pokud je tam 

mrtvola, pak ano, ale týrané zvíře nemůže být důvodem vstupu.“ Převzato z 32. schůze Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v období 2006-2010, konané dne 10. června 2008. Online. [cit. 8. 

10. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/032schuz/s032142.htm>.) 
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4.7 Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat proti týrání 

Porušení právní normy má obvykle za následek vznik odpovědnosti, případně 

uloţení sankce. Při porušení normy veřejného práva dochází ke vzniku odpovědnosti za 

trestný čin nebo za správní delikt. Rozdíl spočívá v tom, zda je spáchaný skutek 

společensky škodlivý či nikoliv. 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. Skutkové podstaty 

trestných činů a správních deliktů, stejně jako sankce za jejich porušení, musí být 

stanoveny zákonem. 

4.7.1 Správní odpovědnost 

Správní delikty rozdělujeme na přestupky a jiné správní delikty. Přestupkem je 

podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích zaviněné jednání, 

které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v 

tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Přestupek tedy nemusí být vymezen pouze 

v tomto zákoně, můţe být stanoven i jiným zákonem, pokud je za přestupek výslovně 

označen. Proto můţe vymezovat přestupky a jiné správní delikty i zákon na ochranu 

zvířat proti týrání. V části sedmé stanoví, ţe fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe 

např. propaguje týrání zvířat, týrá zvíře nebo utýrá zvíře. Stejně tak právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, ţe propaguje týrání zvířat, 

týrá zvíře nebo utýrá zvíře. Sankcí můţe být např. uloţení pokuty nebo zákaz činnosti. 

Zákaz činnosti lze však za spáchání přestupku uloţit jen v případě propagace týrání 

zvířat, za spáchání jiného správního deliktu ještě v některých případech týkajících se 

pokusných zvířat. V praxi tak bohuţel můţe docházet k situacím, kdy si chovatel po 

odebrání týraných zvířat můţe ihned pořídit jiná a nelze mu to nijak zakázat.  

V případě přestupků je důleţité ustanovení, podle kterého jej musí příslušný orgán 

projednat v prekluzivní lhůtě jednoho roku, která začíná běţet od spáchání přestupku. 

Tato lhůta se ukázala jako poměrně krátká, zvláště tam, kde je třeba provést sloţitější 

dokazování. O něco lepší je situace u správních deliktů, kde odpovědnost právnické 

osoby za správní delikt zaniká, jestliţe příslušný orgán ochrany zvířat o něm nezahájil 



76 

 

řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl 

spáchán. 

4.7.2 Trestní odpovědnost 

Trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich 

spáchání uloţit. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 

trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za 

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

zavinění z nedbalosti. Nová právní úprava této oblasti -  zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, zavedla řadu pozitivních změn. Poprvé v dějinách zakotvuje samostatnou 

hlavu trestných činů proti ţivotnímu prostředí. Ustanovení § 302 trestního zákona 

definuje úmyslný trestný čin týrání zvířat lépe neţ předchozí právní úprava
93

 a na 

základě zkušeností z praxe. Skutková podstata je formulována tak, aby se odlišila od 

přestupku. V případě, ţe byl pachatel za tento čin odsouzen nebo potrestán nebo 

způsobil týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, je umoţněn přísnější 

postih. Ten je moţný i tehdy, pokud je tento čin spáchán na větším počtu zvířat. 

Zatímco dříve postihoval trestní zákon pouze úmyslné týrání zvířat, současná právní 

úprava postihuje i zanedbání péče o zvíře z nedbalosti v ustanovení § 303. Trestného 

činu se dopustí ten, kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní 

nebo o něţ je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na 

zdraví nebo smrt. Přísněji pak bude postiţen ten, kdo výše zmíněným jednáním způsobí 

smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat. Pokud při zanedbání péče o 

zvíře u něj nedojde ke smrti nebo trvalým následkům na zdraví, bude se jednat o správní 

delikt.
94

 

                                                 

93
 Blíţe Soudní projednání § 203 – týrání zvířat, příloha č. 5 

94 Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 159 
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4.8 Shrnutí 

V současnosti upravuje ochranu zvířat v České republice řada právních předpisů. 

Základem úpravy je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon 

byl přijat brzy po obnovení demokratického státu a jako jeden z mála zákonů obsahuje 

preambuli. Zakazuje týrání zvířat i všechny formy propagace týrání zvířat. Jeho účelem 

je chránit zvířata, která jsou ţivými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před 

týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly 

způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.  

Ochranou zvířat se v České republice zabývá více orgánů státní správy, které 

mají mezi sebou rozdělené pravomoci na tomto úseku. Ústředním orgánem je zde 

Ministerstvo zemědělství, jehoţ ministr má k dispozici poradní orgán - Ústřední komisi 

pro ochranu zvířat. Vydávaná doporučení mohou poslouţit jako vodítko k řešení 

problémů, jeţ přináší praxe v ochraně zvířat. V případě podezření na týrání zvířete je 

moţné obrátit se na příslušnou veterinární správu, obecní úřad, popř. i na policii ČR. Ta 

je oprávněna vstoupit bez souhlasu uţivatele do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li 

důvodné podezření, ţe se tam nachází týrané zvíře.   

Ke zvýšení ochrany zvířat přispělo významnou měrou přijetí nového trestního 

zákoníku. Lépe definovaný úmyslný trestný čin týrání zvířat a moţnost postihu 

trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti zvyšuje vyuţití těchto ustanovení 

v praxi. Z důvodu nové právní úpravy jsou od 1. ledna 2010 některé skutky, které byly 

podle dosavadní právní úpravy projednávány obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností pouze jako přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

projednávány jako trestné činy orgány činnými v trestním řízení.  

Ochrana zvířat v České republice je tedy na poměrně vysoké úrovni a doufám, ţe se 

v budoucnu bude situace v této oblasti nadále zlepšovat.  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala ochranou zvířat proti týrání. Mým 

cílem bylo zejména shrnutí právní úpravy, která se této oblasti týká. K pochopení dané 

látky je však třeba zmínit i další souvislosti. Ještě donedávna lidé povaţovali zvířata za 

„neţivé“ věci, jejichţ jediným posláním je, aby z nich člověk měl nějaký uţitek. Teprve 

koncem 18. století se objevují názory, podle kterých je zvíře ţivý tvor, na jehoţ potřeby 

by se měl brát ohled. Postupně dochází k vymezení minimálních standardů při chovu 

zvířat a ke snaze určit, jak s nimi správně zacházet. Na základě toho je pak moţno 

postihnout i zacházení nesprávné, tedy týrání zvířat.  

V posledních desetiletích pak tato oblast zaţila velký rozvoj a řada států po 

celém světě zakotvila ve svých právních řádech ustanovení chránící zvířata. I kdyţ 

jejich úroveň je různorodá, trend směřující k zesílení ochrany zvířat trvá. Ochrana zvířat 

se stala hlavní náplní mnoha vládních i nevládních organizací. Mnoho zemí také 

přistoupilo k mnohostranným dohodám, které obsahují minimální poţadavky na 

zacházení se zvířaty, např. při jejich přepravě. Je nutné neustále sledovat vývoj 

moderních technologií a tyto dohody vhodně pozměňovat. Zároveň by se měl 

vybudovat funkční mechanismus kontroly a sankcí za jejich případné porušení. Česká 

republika je členskou zemí Evropské unie, která si klade za cíl ochranu kaţdého 

jednotlivého jedince bez ohledu na příslušnost k ţivočišnému druhu, tedy ochranu před 

jakýmkoli zbytečným utrpením, bolestí nebo bezdůvodným usmrcením. Jediným 

moţným způsobem, jak této ochrany dosáhnout, je stanovit pro členské státy EU 

podmínky a pravidla při zacházení se zvířaty a kontrolovat jejich dodrţování.  

V České republice je základním právním předpisem na úseku ochrany zvířat 

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Stanovuje, co se povaţuje za 

týrání zvířat, propagaci takového týrání a toto vše zakazuje. Podle jeho preambule jsou 

zvířata stejně jako člověk ţivými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a 

utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Bohuţel, i přes 

tato výstiţná slova není většina naší společnosti schopná dostát cílům tohoto zákona a 

co je horší, sankce za týrání zvířat jsou většinou směšné v porovnání s utrpením, která 

musela týraná zvířata snášet. Kauzy otřesně týraných zvířat se objevují poměrně často a 
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dopouštějí se jich mladí lidé, a někdy dokonce i malé děti. Člověk, který se není 

schopný vcítit do utrpení druhého tvora, ba co více, přináší mu to jisté uspokojení, není 

podle mého názoru schopný vcítit se ani do potřeb druhého člověka. Nový trestní 

zákoník sice přinesl zpřísnění trestů za týrání zvířat, ale české soudy stále zůstávají 

liknavé a velmi často se uchylují k trestům v dolní hranici trestní sazby. Dokud 

pachatelé těchto činů nebudou náleţitě potrestáni, situace se nezmění. Dále je třeba 

působit výchovně jiţ ve školách a rodinách a vychovávat budoucí generace k lásce 

k přírodě a úctě ke všemu ţivému.  

Lze shrnout, ţe situace ochrany zvířat v České republice není přes poměrně 

dostatečnou právní úpravu ideální, hlavně díky její špatné aplikaci v praxi. Je zřejmé, ţe 

zlepšení je moţno dosáhnout pouze postupně a po malých krůčcích. Zejména by bylo 

vhodné zpřísnění podmínek pro chov koţešinových zvířat, přepravu zvířat a pouţívání 

zvířat pokusných. Byla bych ráda, kdyby se povědomí o zvířatech jako ţivých tvorech 

v naší společnosti dále rozšiřovalo. Jak je známo, skutečná úroveň společnosti se totiţ 

nepozná podle jejího bohatství, ale podle toho, jak se dokáţe postarat o ty slabší a 

bezbranné.    



80 

 

Pouţité prameny 

Seznam literatury: 

- Damohorský, Milan a kolektiv: Právo životního prostředí. 2. přepracované a 

doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2007  

- Dousek, Jiří st., Dousek, Jiří ml.: Pes v zrcadle předpisů. Praha: Orac, 2002 

- Pavlíček, Václav, Hřebejk, Jiří: Ústava a ústavní řád České republiky, 

Komentář, 1. Díl Ústavní systém. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání, 

Praha: Linde, 1998 

- Pavlíček, Václav a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. 

Díl Práva svobody. Praha: Linde, 2002 

- Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009 

- Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis 

CZ, 2004 

- Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 

rozmanitost. Praha: Linde, 2006 

- Webster, John: Životní pohoda zvířat: kulhání k Ráji. Praha: Práh, 2009 

- Patterson, Charles: Věčná Treblinka. Praha: Práh, 2003 

- Singer, Peter: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001 

 

Internetové stránky: 

- Duben, Josef: Rituální porážky mají svůj řád, „ritus“. Online. [cit. 21. 10. 

2010]. Dostupné z: <http://www.svscr.cz/index.php?art=4568>. 

- Machek, Jiří: Informace k problematice toulavých a opuštěných zvířat, 

handicapovaných zvířat, kam se obrátit při podezření na týrání zvířat. Online. 

[cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/1685/Opust_toul_zv_1_.pdf>. 



81 

 

- Machek, Jiří: Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit. Online. 

[cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/55745/Utulek_x_depozit.pdf>. 

- Rydval, Tomáš: Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v 

České republice. Aplikované právo. Online. 2006, č. 2 [cit. 8. 10. 2010], str. 29-

48. Dostupné z: <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf>. 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Online. [cit. 21. 10. 2010]. Dostupné z 

< http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3240>. 

- CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Online. [cit. 1. 10. 

2010]. Dostupné z <http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/MZPMSFJA203Q>. 

- EUR-Lex. Online. [cit. 20. 10. 2010].  Dostupné z < http://eur-lex.europa.eu/>. 

- EUROPARC Česká republika. Online. [cit. 20. 10. 2010]. Dostupné z < 

http://www.europarc.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&It

emid=13&lang=cs>. 

- European Parliament. Online. [cit. 20. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.europarl.europa.eu/>. 

- Existuje obecné vymezení pojmů „zvíře a živočich“a jaký je mezi nimi rozdíl?. 

Online. [cit. 8. 10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/casto-kladene-otazky/existuje-obecne-

vymezeni-pojmu-zvire-a.html>. 

- Informační kancelář Rady Evropy. Online. [cit. 22. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.radaevropy.cz/>. 

- Nadace na ochranu zvířat. Online. [cit. 20. 10. 2010]. Dostupné z 

<http://www.ochranazvirat.cz/>. 

- Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Online. [cit. 8. 10. 2010]. 

Dostupné z <http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw>. 

- Výklad k vyhlášce č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při 

chovu – zpracovaný na základě odůvodnění k návrhu vyhlášky. Online. [cit. 21. 

http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=48&lang=cz&id=7
http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=48&lang=cz&id=7
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3240
http://www.europarc.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=cs
http://www.europarc.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=cs


82 

 

10. 2010]. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/1419/Duv_ver_vyst_net_1_.pdf>. 



83 

 

Přílohy 

1. Stručný přehled právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat (stav ke dni 1. 1. 

2010) 

2. Stručný obsah vybraných vyhlášek na úseku ochrany zvířat 

3. Výsledky kontrol podle skupin zvířat v roce 2009 

4. Přehled závad z kontrol podle zákona č. 246/1992 Sb. v roce 2009 

5. Soudní projednávání § 203 – týrání zvířat 

6. Počty hospodářských zvířat k 1. dubnu 2008/2009 

7. Počty poraţených zvířat v ČR v roce 2008/2009 



84 

 

Příloha č. 1 

Stručný přehled právních předpisů ve vztahu 
k ochraně zvířat 

(stav ke dni 1. 1. 2010) 
 

Přímá ochrana zvířat proti týrání je obsažena v těchto právních předpisech: 

• zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 

162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu 

Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 

413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 

291/2009 Sb. 

• vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a vyuţití pokusných zvířat, 

ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb. (vyhláška č. 39/2009 Sb. nabyla 

účinnosti 4. 2. 2009), 

• vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 

464/2009 Sb. (vyhláška č. 464/2009 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2010), 

• vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při poráţení, 

utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., 

• vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bliţších podmínek chovu a drezúry 

zvířat, 

• vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyţadujících zvláštní 

péči, 

• vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku 

ochrany zvířat proti týrání (účinnost od 22. 1. 2009), 

• vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od 7. 1. 

2009), 

• vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při 

chovu (účinnost od 7. 1. 2009), 

• zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(platnost do 31. 12. 2009), 

• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 

(účinnost od 1. 1. 2010). 

 

Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské Unie, je v rámci přímé 

ochrany zvířat nutno dodržovat také nařízení EU: 

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

nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o pouţití míst zastávek, 
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• 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 (ES) č. 1255/97, 

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

dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou 

dodrţovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o 

zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, 

• nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování (nařízení nabude účinnost dne 1. 1. 2013). 

 

Nepřímá ochrana zvířat je obsažena především v následujících právních 

předpisech:  

Zdraví zvířat - veterinární péče: 

• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 

Sb., 

• vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, 

jejichţ produkty jsou určeny k výţivě lidí, a o sledování (monitoringu) 

přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něţ 

by ţivočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v 

jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky č. 

375/2006 Sb. a vyhlášky č. 129/2009 Sb., 

• vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování 

a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 

některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 

610/2004 Sb., vyhlášky č. 330/2005 Sb., vyhlášky č. 8/2007 Sb., 

vyhlášky č. 134/2007 Sb. a vyhlášky č. 21/2009 Sb., 

• vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se 

zvířaty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb., 

• vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu 

zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., 

• vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních poţadavcích na obchodování se 

zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve 

znění vyhlášky č. 260/2005 Sb. a vyhlášky č. 156/2006 Sb., 

• vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 

afrického moru prasat, 
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• vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců 

zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 

předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 

• vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky 

a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních 

pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 

člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., 

• vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v 

zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky 

č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a 

přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 

odborných veterinárních činností, 

• vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických 

poţadavků pro některé potravinářské podniky, v nichţ se zachází se 

ţivočišnými produkty (účinnost od 30. 5. 2009), 

• zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Chov zvířat: 

• zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 

zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování 

zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 

plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení 

plemenářského zákona, 

• vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých 

odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských 

zvířat, 

• zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a o změně zákona č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

ekologickém zemědělství, 

• vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických poţadavcích na stavby pro 

zemědělství (vyhláška byla zrušena ke dni 26. 8. 2009), 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby (účinnost 

od 26. 8. 2009), 

• nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 

související s chovem zvířat. 
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Krmiva: 

• zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o 

krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 

Sb., 

• vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení poţadavků na odběr vzorků a 

způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů

 ke krmení (účinnost od 1. 12. 2009), 

• zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Rostlinolékařská péče: 

• zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a 

dalších necílových organismů při pouţití přípravků na ochranu rostlin, 

• vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu 

rostlin, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ochrana přírody a krajiny: 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 18/2010 Sb.), 

• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a 

výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

ptáků pro jejich značení, 

• vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka 

obecného, 

• vyhláška č. 316/2009 Sb., o drţení ţivočichů dočasně nebo trvale 

neschopných přeţít ve volné přírodě a o péči o tyto ţivočichy v 

záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných ţivočiších), 

(účinnost od 1. 10. 2009), 

• zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady 

škody způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy na 

vymezených domestikovaných zvířatech, psech slouţících k jejich 

hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních 

plodinách a na lesních porostech, 
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• zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k 

ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování 

s ohroţenými druhy), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění bylo 

vyhlášeno pod č. 441/2009 Sb.), 

• vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k 

ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování 

s ohroţenými druhy). 

 

Ochrana životního prostředí: 

• zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 209/2004 Sb., o bliţších podmínkách nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Myslivost: 

• zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a bliţších 

podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rybářství: 

• zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráţi, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o 

rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráţi, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 

rybářství), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zoologické zahrady: 

• zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a 

o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Podnikání - obchod se zvířaty a jejich drezúra: 

• zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

ţivností. 

 

Ochrana veřejného zdraví: 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických poţadavků na 

kosmetické prostředky (účinnost od 1. 1. 2010). 

 

Léčiva a chemické látky: 

• zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, 

údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech pouţívání 

lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bliţších podmínkách 

zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 

provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, 

• vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v 

oblasti léčiv, 

• vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bliţších podmínkách 

klinického hodnocení léčivých přípravků, 

• vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, 

• vyhláška č. 344/2008 Sb., o pouţívání, předepisování a výdeji léčivých 

přípravků při poskytování veterinární péče, 

• zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Ostatní právní předpisy: 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a 

praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyţadovaný v 

České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti 

Ministerstva zemědělství, 

• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií), 

• zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 

stanoví, co se povaţuje za nakaţlivé lidské nemoci, nakaţlivé nemoci 

zvířat, nakaţlivé nemoci rostlin a škůdce uţitkových rostlin (účinnost od 

1. 1. 2010). 

 

Česká republika je smluvní stranou následujících dohod Rady Evropy a smluv: 

• Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na 

ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající 

přidruţení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, č. 200/1998 Sb., 

• Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. 

s., 

• Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 

Sb. m. s., 

• Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, č. 

21/2000 Sb. m. s., 

• Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat, č. 114/2003 Sb. m. s., 

• Evropská dohoda o ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné 

vědecké účely, č. 116/2003 Sb. m. s., 
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• Protokol o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců pouţívaných 

pro pokusné a jiné vědecké účely, č. 118/2006 Sb. m. s. 

 

Uvedené dohody vytvářejí základ předpisů pro ochranu zvířat i v Evropském 

společenství a jsou v obecných zásadách i součástí českých právních předpisů. 

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/ 
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Příloha č. 2 

Stručný obsah vybraných vyhlášek na úseku ochrany zvířat 

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a vyuţití pokusných zvířat, ve znění 

vyhlášky č. 39/2009 Sb. (vyhláška č. 39/2009 Sb. nabyla účinnosti 4. 2. 2009), stanoví 

podmínky ochrany a vyuţití pokusných zvířat, zejména poţadavky na prostory a 

budovy pro zvířata, péči o zdraví zvířat, ochranu při jejich přepravě, při provádění 

pokusů, náleţitosti projektu pokusů, náleţitosti ţádosti udělení akreditace 

uţivatelskému zařízení a osvědčení chovnému a dodavatelskému zařízení a rozsah a 

způsob zkoušek odborných znalostí nezbytných pro osvědčení odborné způsobilosti se 

zvířaty.  

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. (vyhláška č. 

464/2009 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2010), stanoví minimální standardy, podle kterých 

se chovají hospodářská zvířata s ohledem na druh a hmotnostní kategorii a další 

specifické poţadavky na jejich ochranu a pohodu. Týká se ochrany a chovu skotu, 

prasat, ovcí a koz, koní, drůbeţe, běţců ve farmovém chovu, koţešinových zvířat a 

jelenovitých ve farmovém chovu.  

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při poráţení, utrácení nebo 

jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., stanoví odbornou způsobilost 

osob, které provádějí na jatkách poráţku jatečných zvířat a dále upravuje vykládku, 

přehánění, ustájení včetně přechovávání ryb, fixaci, omračování, vykrvování, utrácení 

nebo jiné usmrcování hospodářských zvířat.  

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bliţších podmínek chovu a drezúry zvířat se 

vztahuje pouze na původně volně ţijící zvířata, nikoli na jiné druhy zvířat, která jsou 

pouţívána k drezúře. Drezírovanými zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí volně 

ţijící zvířata, která jsou vychovávána, cvičena a pouţívána k drezuře. Vyhláška stanoví 

podmínky chovu a drezúry cirkusových zvířat pouţívaných pro komerční účely, jejichţ 

výcvik a drezúra nebyly zákonem zakázány.  

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhu zvířat vyţadujících zvláštní péči, stanoví 

druhy zvířat vyţadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyţadující zvláštní péči, 
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které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, dokdy musí být tato zvířata 

označena, a vzor ţádosti o povolení chovu druhů zvířat vyţadujících zvláštní péči. 

Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 

zvířat proti týrání (účinnost od 22. 1. 2009), upravuje obsah a rozsah odborného kurzu 

pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, 

poţadavky na školící pracoviště, sloţení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a 

způsob vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 

zvířat proti týrání.   

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od 7. 1. 2009), upravuje 

školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo 

provozovatele sběrného nebo shromaţďovacího střediska, obsah a rozsah odborného 

kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, 

poţadavky na vybavení školícího pracoviště, kvalifikace lektorů, sloţení zkušební 

komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob 

vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor a velikost prostoru pro přepravu 

zvířat.  

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu (účinnost 

od 7. 1. 2009), stanoví vzor ţádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení a ţádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, obsah poučení osob o 

ochraně zvířat při veřejném vystoupení, náleţitosti řádu ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení a řádu ochrany zvířat při chovu, a podmínky chovu psů a koček, pokud se 

jedná o chovná zvířata. 

Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu (účinnost od 7. 

5. 2010, příloha č. 1 aţ 1. 4. 2013) upravuje podmínky pro chov handicapovaných 

zvířat, vybavení a minimální velikost prostoru pro handicapovaná zvířata, odborný kurz 

pro získání odborné způsobilosti k péči o tato zvířata. 

Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů tetováním (účinnost od 21. 

5. 2010) upravuje obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na označování psů 

tetováním, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a 

vedení seznamu osob, které toto školení absolvovaly. 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/


94 

 

Příloha č. 3 

Výsledky kontrol podle skupin zvířat v roce 2009 

Results of inspections by animal category in 2009 
 

  

Zjištěné závady 

Deficiencies detected 

  
 

nápravná 

 

 

pokuty 

vyměřené v 

 

 

pokuty 

vyměřené 

ve 

 

     počty 

blokových 

opatření § 22 

písm. l 

příkazním 

řízení 

správním 

řízení 

podněty 

obce 

Proposals 

to 

municipali- 

ties 

 Proveden
o 

Kontrolo,váno počet počet pokut Corrective Penalties Penalties 

Skupina zvířat Animal 

categories 

kontrol No 

of 

zvířat No of 

animals 

kontrol 

No of 

zvířat 

No of 

Number of on 

the-spot fines 

measures 

Section 22 

imposed in 

the procedure 

imposed in 

the 

 inspection
s 

inspected inspectio
ns 

animals  letter l to issue an 

order 

administrat

i- ve 

procedure 

 

Hospodářská zvířata celkem Farm 

animals total 

10 388 23 225 521 376 26 403 28 52 86 66 144 

Zájmová zvířata celkem Companion 

animals total 

3 905 1 760 119 489 51 639 45 116 95 69 273 

- zájmová zvířata - druh zvláštní péče          

- companion animals - species requiring 333 3 983 7 56 3 1 0 1 5 

special care          

- ostatní zájmová zvířata 

- other companion animals 

3 572 1 756 136 482 51 583 42 115 95 68 268 

Volně žijící zvířata celkem Wild animals 

total 

258 57 911 13 88 1 3 0 2 9 

- zvířata v ZOO 

- zoo animals 

58 12 628 0 0 0 0 0 0 0 

- zvířata cirkusů 

- circus animals 

55 1 335 6 27 0 0 0 2 3 

- ostatní volně žijící zvířata 

- other wild animals 

145 43 948 7 61 1 3 0 0 6 

Laboratorní zvířata celkem Laboratory 

animals 

137 91 297 2 51 0 0 0 2 0 

Celkem / TOTAL 14 688 25 134 848 880 78 181 74 171 181 139 426 

 

Zdroj: Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, Ministerstvo zemědělství ČR. 

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-

obecne/program-ochrany-zvirat/>.  
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Příloha č. 4 

Přehled závad z kontrol podle zákona č. 246/1992 Sb. v roce 2009 

Non-compliances with provisions of Act No 246/1992 Coll. In 2009 as 

detected  by inspections 

 
Z TOHO ZVÍŘAT / ANIMALS: 1/2 

 

 

 

Odstavec zákona č. 246/1992 Sb. 

Paragraph of the Act No 246/1992 Coll. of laws 
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246-04-01a neodpovídající výkony zvířat / inappropriate performance of animals 2 1 0 1 0 0 0 0 

246-04-01c1 omezování výživy a napájení / restriction of the provision of feed and water  99 34 0 63 0 0 2 0 

246-04-01c3 bezúčelné omezování pohybu / unnecessary restriction of freedom of movement 14 0 0 13 0 0 1 0 

246-04-01d neusmrcení trpícího zvířete / failure to kill a suffering animal 2 1 0 1 0 0 0 0 

246-04-01h nedovolené podněty a pomůcky /unauthorised impulses and aids 2 2 0 0 0 0 0 0 

246-04-01j nepřiměřený stres / undue stress 21 4 0 17 0 0 0 0 

246-04-01k nevhodné podmínky chovu / inappropriate breeding conditions 169 67 0 100 0 0 2 0 

246-04-01m nevhodné zacházení a přeprava / inappropriate handling and transport 3 0 0 3 0 0 0 0 

246-04-01n nevhodné způsoby uvazování / inappropriate tethering 15 11 0 4 0 0 0 0 

246-04-01o nešetrné usmrcení / inappropriate killing 2 1 0 1 0 0 0 0 

246-04-01s opuštění zvířete / abandoning an animal 21 0 0 21 0 0 0 0 

246-04-01v neplnění podmínek chovu podle vyhlášek / non-compliance with breeding conditions as laid down by decrees 5 3 1 1 0 0 0 0 

246-04-01x jiné jednání vedoucí k utrpení zvířete / other behaviour the consequence of which is animal suffering 18 3 0 15 0 0 0 0 

246-04a-a0 propagace týrání - vystavováním zvířat / promoting cruelty to animals - by exhibiting animals 1 0 0 1 0 0 0 0 

246-04a-b0 propagace týrání - popisem, obrazem / promoting cruelty to animals - by description, a picture 1 0 0 0 0 0 1 0 

246-05-01 bezdůvodné usmrcení zvířete / killing an animal without any reason 4 0 0 4 0 0 0 0 

246-05-08e použití lepů a omezení pohybu k usmrcení / use of adhesives and restriction of the movement resulting in the death 1 0 0 1 0 0 0 0 

246-05-09 výroba, dovoz a prodej čelisťových pastí / production, import and sale of jaw traps 2 0 0 1 0 0 1 0 

246-05a-06 jatky - chyby v kvalifikaci a poučení personálu / slaughterhouse - inadequate qualification and instructions given to the staff 2 2 0 0 0 0 0 0 

246-05b-03 

jatky - neprovedení porážky strádajících zvířat a neodstavených mláďat do 2 hodin, a nepohyblivých zvířat na místě / 

slaughterhouse - failure to kill suffering animals and unweaned young animals no later than two hours after the end of transport, 

and animals that cannot move 

1 1 0 0 0 0 0 0 

246-05f-04 jatky - použití omračovacího přístroje bez kontroly / slaughterhouse - use of a stunning device without its prior check 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-06-00 opuštení (zbavení se) zvířete / abandoning (getting rid of) an animal 2 0 0 2 0 0 0 0 

246-07a-01 
veřejné vystoupení - pořádání bez schváleného řádu ochrany zvířat / public performance - holding a public performance withou 

the approved rules of protection of animals 
3 0 1 1 0 1 0 0 

246-08-03a 
veřejné vystoupení - nedodržení podmínek stanovených řádem / public performance - non-compliance with conditions laid down 

by the rules 
4 2 0 1 0 0 1 0 

246-08-03b 
veřejné vystoupení - neoznámení konání KVS, nevyžádání souhlasu obce / public performance - failure to notify the organisation 

of a public performance to the RVA 
13 3 0 7 0 3 0 0 

246-08-03d 
veřejné vystoupení - nezajištění přítomnosti tištěné formy řádu ochrany zvířat / public performance - failure to provide a copy of 

the animal protection rules in writing 
4 1 0 3 0 0 0 0 

246-08-03e 
veřejné vystoupení - neoznámení porušení podmínek ochrany zvířat / public performance - failure to notify a non-compliance 

with animal protection conditions 
2 0 0 1 0 0 1 0 

246-09-01b2 hospodářská zvířata - nemožnost odpočinku a péče / farm animals - no possibility to rest and be taken care of  3 3 0 0 0 0 0 0 

246-09-01b3 hospodářská zvířata - nemožnost příjmu potravy / farm animals - inability to satisfy feeding requirements 2 2 0 0 0 0 0 0 

246-09-01c hospodářská zvířata - tma nebo trvale intenzivní světlo / farm animals - dark or permanent intensive light 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-09-02 hospodářská zvířata - demonstrace a násilné akce / farm animals - demonstrations and violent events 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-10-00 hospodářská zvířata - poškození nevhodnou technologií / farm animals - damage by inappropriate technology 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-11-01 hospodářská zvířata - nezabezpečení kontrol chovatelem / farm animals - failure to ensure checks by the keeper 5 5 0 0 0 0 0 0 

246-11-02 
hospodářská zvířata - nezabezpečení nezbytných pomůcek a opatření / farm animals - failure to provide necessary aids and 

measures 
24 24 0 0 0 0 0 0 

246-12-01 
hospodářská zvířata - nezajištění pohody a etologických podmínek / farm animals - failure to ensure animal welfare and 

ethological conditions 
7 7 0 0 0 0 0 0 

246-12-02 hospodářská zvířata - odborně nezpůsobilý personál / farm animals - unqualified staff 15 15 0 0 0 0 0 0 
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246-12-03 hospodářská zvířata - nevhodný způsob krmení a napájení / farm animals - inappropriate manner of feeding and watering 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-12-04 hospodářská zvířata - neposkytnutí první nebo odborné pomoci /farm animals - failure to provide the first or professional aid 6 6 0 0 0 0 0 0 

246-12a-01 
hospodářská zvířata - omezení volnosti pohybu, neumožnění odpočinku / farm animals - restriction of freedom of movement, 

failure to enable rest 
3 3 0 0 0 0 0 0 

246-12a-02 hospodářská zvířata - nevhodné, nekontrolované uvázání / farm animals - inappropriate, uncontrolled tethering or tying 1 1 0 0 0 0 0 0 

246-12a-04 
hospodářská zvířata - neposkytnutí ochrany před klimatickými vlivy / farm animals - failure to provide protection from weather 

conditions 
6 6 0 0 0 0 0 0 

246-12b-0a hospodářská zvířata - nevhodná potrava - nedostatečné množství / farm animals - inappropriate food - insufficient quantity 4 4 0 0 0 0 0 0 

246-12b-0b hospodářská zvířata - závadná napájecí voda nebo její nedostek / farm animals - harmful drinking water or lack of it 3 3 0 0 0 0 0 0 

246-12b-0c 
hospodářská zvířata - nezajištění přístupu k zařízení pro krmení a napájení, znečištění, zápolení mezi zvířaty / farm animals - 

failrure to provide access to feeding and watering facilities, contamination, compet ition between animals 
4 4 0 0 0 0 0 0 

246-12c-0a hospodářská zvířata - nedodržení minimálních standardů / farm animals - non-compliance with minimum standards 29 29 0 0 0 0 0 0 

246-13-01 
zájmová zvířata - nezabezpečení podmínek zájmového chovu - únik zvířete / companion animals - failure to ensure breeding 

conditions for companion animals - escape of an animal 
40 1 0 39 0 0 0 0 

246-13-02 
zájmová zvířata - nedostatečná péče - neoznámení nálezu zvířete / companion animals - insufficient care - failure to report the 

finding of an animal 
13 0 0 13 0 0 0 0 

246-13-05 
zájmová zvířata - chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči nezletilou osobou / companion animals - keeping an animal 

species requiring special care by a person under age 
3 0 2 1 0 0 0 0 

246-13-06 
zájmová zvířata - nezaregistrovaný chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči / companion animals - unregistered keeping 

an animal species requiring special care 
5 0 2 1 0 0 2 0 

246-13-10 
zájmová zvířata - neoznačení vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči / companion animals - failure to identify the 

selected animal species requiring special care 
1 0 0 1 0 0 0 0 

246-13a-01 zájmová zvířata - neoznámení činnosti / companion animals - failure to notify the activity 31 1 0 30 0 0 0 0 

246-13a-02 zájmová zvířata - porušení podmínek chovu / companion animals - violation of breeding conditions 3 0 0 3 0 0 0 0 

246-13a-03 zájmová zvířata - nesprávná evidence zvířat při obchodu / companion animals - incorrect record keeping of animals in trading 8 0 0 8 0 0 0 0 

246-13a-04 
zájmová zvířata - neposkytnutí informace o podmínkách chovu a péči o zdraví kupujícímu / companion animals - failure to 

provide information on breeding conditions and care for health to the buyer 
35 0 0 35 0 0 0 0 

246-16-00 
pokusná zvířata - provádění pokusu bez schváleného projektu pokusů / experimental animals - conducting an experiment 

without an approved experimental project 

 
0 0 0 0 0 0 1 

246-25-02c nepředvedení zvířete chovatelem / failure to present an animal by the keeper 
 

0 0 1 0 0 0 0 

246-25-03b 
nepředložení seznamu přijatých zvířat provozovatelem útulku a záchranné stanice / failure to present a list of received animals 

by the operator of an animal shelter or a rescue station 

 
0 0 0 0 0 1 0 

246-27-01b přestupek - týrání zvířat, utýrání zvířete / infraction - cruelty to an animal, causing death of an animal 
 

0 0 1 0 0 0 0 

246-27-01j 
přestupek - neplnění povinností stanovených vyhláškou obce / infraction - failure to fulfil obligations laid out by a municipality 

ordinance 

 
0 0 1 0 0 0 0 

246-27a-01h 
správní delikt - neplnění povinností stanovených přímo použitelným předpisem ES / administrative delict - failure to fulfil 

obligations laid down by directly applicable EC legislation 

 
0 0 1 0 0 0 0 

Celkem / TOTAL 675 255 6 397 0 4 12 1 

 

Zdroj: Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, Ministerstvo zemědělství ČR.  

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-

obecne/program-ochrany-zvirat/>.  
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Příloha č. 5 

Soudní projednávání § 203 - týrání zvířat *)  
Court proceedings concerning the violation of Section 

203 - cruelty to animals *) 
 

Rok 

Year 

stíháno 

Prosecuted 

obžalováno 

Charged 

zkrácené 

přípravné 

řízení Tried 

summarily 

navrženo k 

potrestání 

Proposed for 

punishment 

odsouzeno 

Convicted 

1992 9 7 -- -- 4 

1993 26 16 -- -- 7 

1994 32 26 -- -- 13 

1995 34 26 -- -- 14 

1996 57 46 -- -- 23 

1997 63 60 -- -- 31 

1998 63 45 -- -- 25 

1999 53 48 -- -- 31 

2000 56 50 -- -- 20 

2001 53 37 -- -- 22 

2002 36 28 6 5 17 

2003 40 33 4 4 14 

2004 39 32 12 12 31 

2005 16 12 3 3 15 

2006 16 11 3 3 4 

2007 21 16 3 3 17 

2008 26 21 6 6 23 

2009 22 20 7 7 19 

Celkem 

TOTAL 
662 534 44 43 330 

*) Pro tabulku sdělil informace odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR 

podle údajů státních zastupitelství a soudů Vzhledem k tomu, že trestní řízení 

probíhají i přes přelom roku, nesouhlasí počet obžalovaných s počtem 

odsouzených. 

Table prepared by Department of Informatics, Ministry of Justice of the Czech 

Republic; data provided by state prosecutor's offices. Since the criminal 

proceedings are still pending at the end of the year, the number of persons 

charged does not match the number of persons convicted.  

 

Zdroj: Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, Ministerstvo zemědělství ČR.  

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-

obecne/program-ochrany-zvirat/>.  
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Příloha č. 6 

Počty hospodářských zvířat k 1. dubnu 2008/2009 

Numbers of farm animals as of 1 April 2008/2009 

 

 Ukazatel Indicator 2008 2009 
rozdíl 

Difference 

index v % 

Index in % 

Skot celkem 

Cattle total 

1 401 607 1 363 213 -38 394 97 

Krávy dojné 

Dairy cows 

405 532 399 518 -6 014 99 

Krávy bez tržní produkce mléka 

Suckler cows 
163 163 160 285 -2 878 98 

Prasata celkem 

Pigs total 
2 432 984 1 971 417 -461 567 81 

Prasnice celkem 

Sows total 
179 297 142 342 -36 955 79 

Ovce celkem 

Sheep total 

183 618 183 084 -534 100 

Kozy a kozli celkem 

Goats total 

16 627 16 674 47 100 

Koně celkem 

Horses total 
27 274 28 030 756 103 

Osli, muly, mezci celkem 

Donkeys and mules total 

114 152 38 133 

Drůbež celkem 

Poultry total 
27 316 866 26 490 848 -826 018 97 

Kur domácí 

Domestic fowl 
26 105 186 25 487 411 -617 775 98 

Husy, houseři, housata 

Geese, ganders, goslings 

18 993 21 364 2 371 112 

Kachny, kačeři, kachňata 

Ducks, drakes, ducklings 
496 095 504 398 8 303 102 

Krůty, krocani, krůťata 

Turkey hens, turkeys, turk. chicks 
696 592 477 675 -218 917 69 

 

Zdroj: Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, Ministerstvo zemědělství ČR.  

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-

obecne/program-ochrany-zvirat/>.  
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Příloha č. 7 

Počty poražených zvířat v ČR v roce 2008/2009 

Numbers of slaughtered animals in the CR in 2008/2009 

 2008 2009   

Kategorie zvířat 
Category of animals 

celkem 
poraženo 

Slaughtered 
total 

z toho nutně 
Of which 

emergency 
slaughter 

% nutně 
Emergency 
slaughter in 

% 

celkem 
poraženo 

Slaughtered 
total 

z toho nutně 
Of which 

emergency 
slaughter 

% nutně 
Emergency 
slaughter in 

% 

Krávy 

Cows 

120 801 7 605 6,30 132 619 2 716 2,05 

Jalovice 

Heifers 
25 624 549 2,14 27 863 225 0,81 

Ostatní skot 

Other catlle 

132 713 603 0,45 114 878 224 0,19 

Celkem skot 

Cattle total 
279 138 8 757 3,14 275 360 3 165 1,15 

Telata 

Calves 

10 860 713 6,57 10 789 136 1,26 

Prasnice 

Sows 
109 566 2 970 2,71 79 262 124 0,16 

Ostatní prasata 

Other pigs 

3 562 213 9 395 0,26 3 210 499 1 080 0,03 

Celkem prasata 

Pigs total 

3 671 779 12 365 0,34 3 289 761 1 204 0,04 

Ovce, jehňata 

Sheep, lambs 

14 431 0 0,00 11 083 6 0,05 

Kozy, kůzlata 

Goats, kids 

691 0 0,00 627 0 0,00 

Koně, hříbata 

Horses, foals 
274 13 4,74 332 0 0,00 

Celkem červené maso 

Red meat total 
3 977 173 21 848 0,55 3 587 952 4 511 0,13 

Kuřata 

Chickens 
130 294 615 0 0,00 128 600 598 0 0,00 

Slepice, kohouti 

Hens, roosters 

3 484 062 0 0,00 3 181 681 0 0,00 

Krůty 

Turkey hens 
283 655 0 0,00 202 741 0 0,00 

Celkem hrabavá drůbež 

Gallinaceous poultry total 
134 062 332 0 0,00 131 985 020 0 0,00 

Kachny, husy 

Ducks, geese 
3 111 158 0 0,00 3 007 115 0 0,00 

Králíci, nutrie 

Rabbits, coypu 

1 254 516 0 0,00 837 589 2 952 0,35 

Běžci 

Ratites 
1 477 0 0,00 1 233 8 0,65 

Zdroj: Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, Ministerstvo zemědělství ČR.  

Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-

obecne/program-ochrany-zvirat/>.  
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Abstract 

 The purpose of my thesis is to analyse the legal regulations related to the 

protection of animals against cruelty. Many jurisdictions around the world have enacted 

statutes which forbid cruelty to animals because of the recognition of an animal's ability 

to feel pain. I also tried to summarize also the legal sources in European as well as in 

our legislation. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with 

different overview of animal cruelty laws.   

Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis. 

The chapter is subdivided into four parts. These parts deal with philosophical claims 

about the status of animals and the first tendency to protect them. Part Four focuses on 

animal welfare. Animal welfare is the viewpoint that all animals, especially those under 

human care, should be treated in such a way that they do not suffer unnecessarily.  

Chapter Two reports on international protection of animals. Many organizations  

all around the world are trying to convince governments and key decision makers to 

change practices and introduce new laws to protect or improve the welfare of animals. 

The most important Conventions signed by the member states of the Council of Europe 

are mentioned.  

Chapter Three is concerned with the European Union and its approach to 

protection of animals. The European Union and the Member States pay full regard to 

the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative 

provisions and customs of the Member States. For example, the European Union has 

established a framework to protect animals used for experimental or scientific purposes 

by ensuring that they are adequately cared for and that no unnecessary pain or suffering 

is inflicted.  

Chapter Four examines relevant Czech legislation. The conclusion summarise 

the findings of the previous chapters and suggest that the courts should better apply the 

legislation.  



101 

 

Cílem mé diplomové práce je shrnutí právní úpravy týkající se ochrany zvířat. 

Zvířata jsou tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, a proto mnoho států světa 

přijalo legislativu zakazující týrání zvířat. Snaţila jsem se také shrnout právní úpravu 

této oblasti v evropské, ale i národní legislativě. Moji práci tvoří čtyři kapitoly, z nich 

kaţdá se zabývá danou právní úpravou.  

V první kapitole jsou shrnuty a definovány základní pojmy této problematiky. 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. Tyto části se zabývají filosofickým pojetím 

ochrany zvířat proti týrání, postavením zvířat a zmiňují také první snahy o jejich 

ochranu. Čtvrtá část pojednává o pohodě zvířat – welfare. Základní myšlenkou je, ţe 

zvířata, zejména ta v lidské péči, by neměla být bezdůvodně vystavena utrpení. 

Druhá kapitola se zabývá mezinárodní ochranou zvířat. Mnoho organizací po 

celém světě se snaţí, aby státy přijímaly nové právní předpisy chránící zvířata nebo 

zlepšující jejich ţivot. Dále jsou zmíněny nejvýznamnější úmluvy Rady Evropy 

z hlediska ochrany zvířat. 

Třetí kapitola pojednává o ochraně zvířat v Evropské unii. Evropská unie a její 

členské státy dbají na dodrţování welfare poţadavků při současném respektování 

kulturních odlišností a národních úprav členských států. Jako příklad bych uvedla 

ustanovení na ochranu zvířat pouţívaných pro pokusné a vědecké účely, tím, ţe se jim 

dostává patřičné péče a není jim způsobena ţádná zbytečná bolest nebo utrpení. 

Kapitola čtvrtá se zabývá českou právní úpravou oblasti ochrany zvířat. V 

závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky předcházejících kapitol a doporučeno, aby soudy 

v praxi lépe uplatňovaly právní předpisy.  
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