
Závěr 

 

Z biologického hlediska je zvíře živočichem, jeho definice je v biologii tedy zcela 

jasná a nečiní žádné interpretační potíže. Naproti tomu v právu se mezi pojmy zvíře a 

živočich nečiní rovnítko a je proto nezbytné oba tyto pojmy vyložit. Pojem zvíře vymezuje 

zákon č. 246/1992 Sb.,  na ochranu zvířat proti týrání, který za zvíře považuje každého živého 

obratlovce, kromě člověka. Není jím však plod či embryo. Omezení pojmu zvíře pouze na 

obratlovce stvrzuje, že pojem volně žijící živočich, kterým je jedinec živočišného druhu, 

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

vypuštěného v souladu s právními předpisy, je pojmem značně širším. Volně žijícím 

živočichem se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozumí také všechna 

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

volně žijícího živočicha nepovažuje. Novelizované znění (novela č. 349/2009 Sb.,) § 3 odst. 1 

písm. d) ZOPŘK vyřešilo problém s dlouho kritizovaným předchozím zněním pojmu volně 

žijícího živočicha, jenž bylo v rozporu se samotným smyslem ZOPŘK a také s požadavky 

směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Současnou definici volně žijícího živočicha, 

obsaženou v ZOPŘK lze považovat za zcela korektní a poskytující náležitou ochranu. Pojem 

volně žijícího živočich můžeme dále nalézt v zákoně č. 162/2003 Sb., o podmínkách 

provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů a v zákoně č. 100/2004 Sb., o 

ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů. Zákon na ochranu 

zvířat proti týrání upravuje navíc pojem volně žijící zvíře.  

Soukromoprávní postavení zvířete jako věci v současně platném občanském zákoníku 

je z dnešního pohledu vskutku nepochopitelné. Stávající právní situaci by měl vyřešit návrh 

nového občanského zákoníku, který již zvíře nadále nechápe jako věc, ale zavádí nový pojem 

– zvíře. Tato právní úprava by tedy měla podstatně zlepšit právní postavení zvířete, ze 

soukromoprávního hlediska v českém právu. 

Ústava České republiky v čl. 1 odst. 2 garantuje, že Česká republika jakožto člen 

mezinárodního společenství států dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního 

práva. Česká republika přistoupila k řadě mezinárodních smluv v oblasti ochrany zvířat a 

volně žijících živočichů, které lze členit na globální a regionální mezinárodní úmluvy. Mezi 

globální mezinárodní úmluvy řadíme Úmluvu o mokřadech majících mezinárodní význam 

zvláště jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva), jež si klade za cíl ochránit 



mokřady a vodní ptactvo. Úmluva o mokřadech významně ovlivnila směrnici o ptácích a 

směrnici o stanovištích, jejichž úprava se touto úmluvou výrazně inspirovala.  

Ochraně biodiverzity v rámci mezinárodního obchodu s ohroženými druhy se věnuje 

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

(úmluva CITES). Účelem CITES je ochránit a zachovat druhovou rozmanitost volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, jako základního obnovitelného přírodního zdroje, jenž se 

může stát zdrojem neobnovitelným, pokud by docházelo k bezohledné exploataci v důsledku 

mezinárodního obchodu. Ustanovení úmluvy CITES se nevztahují na domestikovaná zvířata. 

Další významnou mezinárodní úmluvou na globální úrovni je bezesporu Úmluva o biologické 

rozmanitosti (CBD), jejíž základními cíly jsou ochrana biologické rozmanitosti, udržitelné 

využívání jejích složek a rovnoměrné a spravedlivé rozdělení přínosů, plynoucích z využívání 

genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a odpovídajícího 

předání technologií. Ochranu stěhovavých druhů volně žijících živočichů se zabývá Úmluva 

o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). V rámci Úmluvy o 

ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů byla uzavřena řada dohod a memorand o 

porozumění např.: Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, Dohoda o ochraně 

africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků a Memorandum o porozumění při ochraně a 

managamentu středoevropské populace dropa velkého.  

K regionálním mezinárodním úmluvám v oblasti ochrany zvířat řadíme Úmluvu o 

ochraně evropské fauny a flory a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), jenž poskytuje 

ochranu planě rostoucím rostlinám, volně žijícím živočichům a přírodním stanovištím. Tato 

úmluva se soustřeďuje zejména na druhy a stanoviště, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci 

několika států. Zvláštní důraz je Bernskou úmluvou kladen na ohrožené a zranitelné druhy, 

včetně ohrožených  a zranitelných stěhovavých druhů. K regionálním mezinárodním 

úmluvám řadíme rovněž Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, jejichž 

cílem je ochrana Karpat jako důležitého zdroje biologické rozmanitosti, nenahraditelného 

stanoviště a útočiště mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů a nejrozsáhlejší evropské 

plochy původních lesů.  

Ochraně zvířat se věnují rovněž mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Rady Evropy: 

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, Evropská dohoda o ochraně 

zvířat chovaných pro hospodářské účely, Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat, 

Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu.  



Významným počinem v oblasti ochrany zvířat se stala Všeobecná deklarace práv 

zvířat, která byla přijata z iniciativy nevládních organizací v roce 1978 v Paříži. Text této 

deklarace, stejně jako její modernizace z roku 1989 bohužel ztroskotal. V současné době se 

snaží poskytnout ochranu všem zvířatům na celosvětové úrovni Světová organizace pro 

ochranu zvířat, která připravila petici za účelem  získání deseti milionů podpisů, určenou 

Valnému shromáždění OSN.  

Česká republika se od 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie. Od tohoto 

data se na ni vztahují práva a povinnosti spojené s tímto členstvím. Ochrana zvířat je 

zakotvena jak v primárních, tak sekundárních pramenech práva EU. 

 Lisabonská smlouva, jenž novelizovala Smlouvu o založení ES a Smlouvu o EU v čl. 

13 přebrala v upravené podobě znění Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách 

zvířat. Text čl. 13 neshledávám za správný, neboť při ochraně dobrých životních podmínek 

zvířat mají členské státy a Unie zohledňovat také zvyklosti členských států, spojené 

s náboženskými obřady a kulturními tradicemi. V praxi tedy může docházet ke střetu principů 

ochrany života a zdraví zvířat s náboženskými a kulturními tradicemi. Podle mého názoru by 

žádný náboženský rituál nebo kulturní tradice neměly mít přednost před zdravím a životem 

zvířat. Domnívám se tedy, že do budoucnosti by mělo dojít ke změně článku 13, aby již 

nadále nebyly tolerovány výjimky ve prospěch kulturních tradic či náboženských obřadů, 

které mají ve svém důsledku za následek bolest a utrpení zvířat. 

Sekundární prameny, věnující se ochraně zvířat můžeme z hlediska jejich předmětu 

působení rozlišovat na ty, které poskytují ochranu druhovou a ty, které poskytují ochranu 

jednotlivcům. Mezi směrnice a nařízení, které se zabývají druhovou ochranou patří směrnice 

Rady 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků, jejíž cílem je poskytovat ochranu všem 

druhům ptáků přirozeně se vyskytujícím ve volné přírodě na evropském území členských 

států, na něž se vztahuje SES. Z působnosti této směrnice je vyňato území Grónska. Směrnici 

o ptácích v rámci druhové ochrany doplňuje směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin má přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany 

přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na evropském území 

členských států. K dosažení tohoto cíle má sloužit spojitá evropská ekologická síť zvláštních 

oblastí ochrany nesoucí název Natura 2000, do níž náleží také ochrana území podle směrnice 

o ptácích (SPA). Požadavky druhové ochrany vyplývající z Úmluvy CITES zabezpečuje na 

úrovni práva EU nařízení Rady 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, jehož účel spočívá v ochraně druhů volně 



žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Nařízení zařazuje 

velké množství druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do přísnější 

kategorie, než-li tak činí Úmluva CITES. Směrnice Rady 83/129(EHS o dovozu kůží a 

některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států upravuje povinnost států 

přijmout nebo ponechat veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby produkty uvedené na 

seznamu v příloze směrnice nebyly komerčně dováženy na jejich území. Směrnice umožňuje 

z tohoto zákazu dovozu výjimku vztahující se pouze na výrobky, jež jsou výsledkem 

tradičního lovu prováděného původním eskymáckým obyvatelstvem-Inuity. Zákaz stanovený 

touto směrnicí byl na neomezenou dobou prodloužen směrnicí Rady 89/370/EHS.  

Ochranu druhů regulací lovu a zákazem dovozu výrobků z nich dále upravuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů, jenž stanoví 

harmonizovaná pravidla pro uvádění produktů na trh EU, protože vzhledem k povaze těchto 

produktů je pro spotřebitele obtížné nebo nemožné odlišit je od podobných produktů, které 

nepocházejí z tuleňů. Produkty z tuleňů mohou být uváděny na trh jen za splnění podmínek, 

stanovených nařízením, pokud jsou produkty z tuleňů získány při tradičních lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními společenstvími, které přispívají k jejich živobytí. 

Nařízení Rady 3254/91/EHS o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a o dovozu 

kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové 

odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují 

mezinárodní normy humánního odchytu do pastí, je provedením Bernské úmluvy o ochraně 

evropských planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Účelem 

nařízení je poskytnout ochranu druhům před nevýběrovými prostředky odchytu a usmrcování 

včetně jakýchkoli pastí, pokud jsou tyto pasti používány pro hromadný nebo nevýběrový 

odchyt či usmrcování. Druhovou ochranou se rovněž zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí, která si klade za 

cíl, aby byla členskými státy zajištěna povinnost, aby jednání uvedené v čl. 3 směrnice 

představovalo trestný čin, pokud je jednání protiprávní a bylo spácháno úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti a stanoví také výjimky z tohoto pravidla. 

Mezi směrnice a nařízení poskytující ochranu jedincům zvířat zařazujeme směrnici 

Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. Tato směrnice se snaží o 

odstranění rozdílu, jenž existují mezi právními předpisy jednotlivých členských států v této 

oblasti a tímto sladěním dosáhnout omezení počtu zvířat použitých k pokusným a jiným 

vědeckým účelům na minimum a zajistit, že se zvířatům dostane náležitá péče a že budou 



ušetřena zbytečné bolesti, útrap, strachu, trvalých poškození, které mají být pokud jsou 

nezbytné, omezeny na nejnižší možnou míru. Členské státy by se měly zároveň snažit 

předcházet duplicitě v provádění pokusů a je-li to možné, uznat platnost pokusů prováděných 

jiným členským státem.  

Ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely se zaobírá směrnice Rady 98/58/ES 

o ochraně zvířat určených pro hospodářské účely. Jak už vyplývá z názvu směrnice, zaměřuje 

se tato směrnice na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely. Ochranu zvířat 

určených k porážce upravuje směrnice Rady 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení a 

usmrcování. Snahou této směrnice je ušetření zvířat veškerého utrpení a bolesti při jejich 

porážení.  

Mezi prameny sekundárního práva poskytující ochranu jedinců rovněž zařazujeme 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES o veterinárních podmínkách pro 

neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 90/65/EHS. Nařízení 

usiluje o sladění veterinárních podmínek pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, 

jež jsou uvedeny v Příloze I. Nařízení a která doprovázejí svého majitele nebo FO, jež za tato 

zvířata během přesunu jménem majitele odpovídá a která nemá být prodána ani předána 

jinému majiteli mezi členskými státy a ze třetích zemí. Některá ustanovení nařízení, zejména 

ustanovení týkající se vztekliny mají přímo chránit veřejné zdraví, zatímco jiná se týkají 

výhradně zdraví zvířat. Ochraně zvířat při přepravě se věnuje nařízení Rady 1/2005/ES o 

ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnice 64/432/EHS a 

93/119/ES a nařízení 1255/97/ES. Cílem tohoto nařízení je přeprava živých obratlovců 

prováděná v rámci EU, nařízení se však nevztahuje na přepravu zvířat, jež 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.  

Mezi prameny EU patří rovněž rozhodnutí Soudního dvora EU, které mají významnou 

roli při interpretaci právních předpisů práva EU. Judikatura Soudního dvora EU v oblasti 

ochrany volně žijících živočichů a zvířat se nejčastěji týká případů porušení závazků 

vyplývajících z ustanovení směrnic, které nebyly členským státem respektovány nebo řádně 

provedeny do národní legislativy. 

Ochranu volně žijících živočichů zajišťuje na národní úrovni zejména ZOPŘK, který 

neposkytuje každému jedinci zvířete, ale pouze druhům volně žijících živočichů. ZOPŘK 

obsahuje ustanovení obecné druhové ochrany, poskytující ochranu všem druhům volně 

žijících živočichů a zvláštní druhové ochrany, zabývající se otázkami ochrany vybraných 

druhů živočichů, v jejímž rámci je chráněn každý jedinec tohoto druhu. Ochrana zvířat a 



úprava výkonu lovu je v České republice upravována zvláštním zákonem- zákonem č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, který myslivost vymezuje jako soubor činností prováděných 

v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující 

k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého a národního a 

kulturního bohatství. Taková definice myslivosti je poněkud problematická, neboť klade 

důraz, že lov zvířat je považován za součást českého národního kulturního dědictví, což lze 

z pohledu ochrany zvířat spatřovat za ryze nehumánní. De lege ferenda by bylo vhodné 

uvažovat o změně problematické definice myslivosti a nahradit jí za takovou, jenž by 

odpovídala svému smyslu.  

Ochrana a lov ryb a vodních organismů je komplexně upravena v zákoně č. 99/2004 

Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži , ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. 

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy zmírňuje antipatii lidí vůči těmto zákonem vymezeným živočichům 

vyplácením náhrady škody státem. Ekonomickou ztrátu hradí poškozeným stát, a to jen za 

současného splnění řady materiálních i procesních podmínek. Nehradí se však veškeré škody, 

ale jen škody na životě a zdraví FO, na vymezených domácích zvířatech, na psech sloužících 

k hlídání stád a na rybách, včelstvech, nesklizených polních plodinách a lesních porostech. 

Škoda, způsobená na rybách se hradí nejen na rybách žijících v rybníce, ale také na rybách 

žijících ve vodních tocích. Takovou škodu, však bude takřka nemožné prokázat, neboť vodní 

toky nejsou ovladatelné a proto taková právní úprava postrádá význam. 

Druhovou ochranu ex situ významně zajišťuje zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách 

provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů, který zakotvuje řadu 

požadavků na zoologické zahrady, které by měly plnit důležitou úlohu při ochraně druhů se 

zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, vzdělání veřejnosti a pomoc výzkumu. 

Obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů upravuje zákon č. 100/2004 

Sb., o obchodování s ohroženými druhy, jenž je provádějícím právním předpisem ve vztahu 

k evropským nařízením, ale zároveň obsahuje řadu ustanovení a právních institutů, které jsou 

v právu EU samostatné a na právu EU nezávislé. 

Právní úprava v oblasti ochrany zvířat je v českých podmínkách značně roztříštěná, 

jednotlivé zákony a prováděcí právní předpisy na sebe nenavazují. Při ochraně zvířat musíme 

rovněž věnovat pozornost příslušné evropské legislativě, již úprava je v některých oblastech 

přímo závazná.  



Ochranu zvířat v zájmovém chovu zabezpečuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, 

který upravuje podmínky, jenž mají být dodrženy při jejich chovu. Obchodování se zvířaty 

určenými pro zájmové chovy řadí zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

v příloze 2 mezi živnosti vázané, k nímž je zapotřebí splnění odborné způsobilosti vymezené 

v této příloze. Jeden z nejtypičtějších způsobů prodeje zvířat je tzv. zverimex, v němž jsou 

zvířata umístěna na malém prostoru po celý den a mnohdy a noc a vystavěna stresu 

z kolemjdoucích lidí. Tento způsob prodeje zvířat shledávám za zcela vyhovující. Řešení by 

bylo možné nalézt v prodeji zvířat specializovanými chovateli, kteří by zvířatům mohli 

věnovat individuální péči k zajištění jejich dobrých životních podmínek, odpovídajícím jejich 

biologickým potřebám a fyziologickým vlastnostem.  

Ochranu hospodářských zvířat zajišťuje zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání 

v kombinaci s veterinárním zákonem. Problém chovu hospodářských zvířat spočívá v jejich 

stále ještě převažujícím intenzivním (průmyslovému) způsobu zemědělství, jenž se klade za 

cíl uspokojit požadavky konzumní společnosti. Východiskem z průmyslového chování zvířat 

se může stát motivování zemědělců přetvořit své farmy na ekofarmy, které zajistí podmínky 

odpovídající welfare zvířat a spotřebitel výživově kvalitnější potraviny. Podmínky za nichž je 

možné stát se ekologickým zemědělcem upravuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství. 

Ochranu pokusných zvířat zakotvuje na národní úrovni zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, který obsáhl dříve, než-li tak učinila evropská legislativa úpravu zákazu provádění 

pokusů na zvířatech za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických prostředků, jejich 

prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí. Tento zákaz se však bohužel nevztahuje 

na drogistické zboží, jímž jsou např. prací nebo čistící prostředky pro domácnost. Na 

zahraniční nabídku kosmetických výrobků testovaných na zvířatech se náš národní zákaz 

testování na zvířatech nevztahuje a proto je stále rozhodující postoj spotřebitele, jak se při 

nákupu kosmetických prostředků zachová. Produkty netestované na zvířatech jsou 

označovány mezinárodními certifikáty HCS pro kosmetické výrobky a HHPS pro produkty 

pro domácnost.  

Ochranou zvířat proti týrání se zaobírá zákon na ochranu zvířat proti týrání a TZ. 

Nový TZ, který nabyl účinnosti 1. ledna 2009 oproti předešlému TZ zpřísnil trestní sazby za 

TČ týrání zvířat a reflektuje rovněž zpřísnění trestu pro pachatele, který tento TČ spáchal na 

větším počtu zvířat a nově prostřednictvím § 303 umožňuje postihnout nejzávažnější případy 

týrání zvířat z nedbalosti. Novou právní úpravu obsaženou v současně platném TZ shledávám 

za dostačujíc, problém, který může v praxi nastat, spatřuji spíše v obtížném odhalení jednání, 



na něž se daná úprava vztahuje, neboť osoby vědomé si toho, že v jejich okolí dochází 

k týrání zvířat, takovou situaci často ignorují a neoznámí jí příslušným orgánům, které by 

mohly jejímu pokračování zabránit. 

Domnívám se, že řešení by se mělo hledat v důrazu na dostatečnou prevenci, například 

v rámci povinné výuky, v jejímž rámci by se již žáci základních škol učili, jak se správně 

chovat ke zvířatům a vůbec k životnímu prostředí jako takovému. Nepodceňovala bych také 

roli současných komunikačních zdrojů, například facebooku, na nějž by bylo možné 

automaticky zasílat jeho uživatelům odkazy na oficiální informační stránky o této 

problematice. Přestože je na tomto komunikačním prostředku umístěno mnoho skupin, které 

se zabývají ochranou zvířat, stránky takových skupin jsou většinou povrchní a neobsahují 

žádné relevantní informace, jsou spíše koncipovány na bázi kritiky špatného chování, které 

není podpořeno žádným vysvětlujícím argumentem. Najdou se, ovšem i organizace na 

ochranu zvířat, které svým zájemcům na facebook zasílají aktuality v oblasti ochrany zvířat, 

takovou organizací je například LAV (Lega antivivisezione). Užitečné by bylo také vysílat na 

televizních obrazovkách více vzdělávacích programů o ochraně zvířat a organizovat kurzy a 

letní školy k rozvíjení povědomí o tomto tématu.  

Problematiku usmrcování zvířat upravuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, jehož 

úpravu všeobecně shledávám za dostačující, problém však dle mého názoru tkví 

v nedostatečné právní úpravě ochrany zvířat při jejich porážení, neboť zákon umožňuje 

poskytnutí výjimky z pravidla porážet zvířata jen po předchozím omráčení pro potřeby církví 

a náboženských společností, tedy za účelem rituálního způsobu usmrcování, což zvířatům 

způsobuje nepřiměřenou bolest a utrpení. Takovou výjimku porážet zvířata bez předchozího 

omráčení poskytuje ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání každoročně Ministerstvo 

zemědělství židovské obci. Při rituálním usmrcování zvířat dochází ke střetu dvou 

významných principů – náboženské svobody a ochrany zvířat. Domnívám se, že v případě 

poměřování těchto dvou významných principů, které se při přípravě masa „košer“ nebo 

„halal“ střetávají je naprosto jasné, že ochrana zvířat má mít přednost, neboť žádný 

náboženský princip by neměl obsahovat takové normy chování, které ve svém důsledku 

vedou k ubližování druhým, v tomto případě – zvířatům. Jsem proto přesvědčená, že je 

namístě přistoupit k novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání a právo na udělení 

výjimky ze zákazu usmrcení zvířat bez předchozího omráčení pro potřeby církví a 

náboženských společností zrušit. Nadále tak již nebude možné zvířata porážet jiným 

způsobem než bez předchozího omráčení, které za respektování řádného provedení zaručí 

ztrátu jejich vědomí a zabrání jejich týrání před smrtí, jímž rituální usmrcování bezesporu je. 



Zrušení výjimky pro usmrcování bez předchozího omráčení by mělo doplnit také ustanovení o 

zákazu dovozu masa košer a halal na území České republiky. 

Není samozřejmě možné opomenout, že při porážce zvířat současnými metodami 

v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání může docházet k nestandartním a 

nezákonným praktikám, při nichž dochází rovněž k bolesti a utrpení zvířat, z tohoto důvodu 

by bylo na místě zpřísnit provádění kontrol, zvýšit jejich četnost a adekvátně potrestat osoby, 

které na místech, určených k porážce zvířat nedodržují podmínky stanovené zákonem na 

ochranu zvířat proti týrání.  

Hlavní právní předpis  oblasti ochrany volně žijících živočichů v Italské republice 

představuje zákon č. 157/1992, o ochraně teplokrevné fauny a výkonu lovu. Tento zákon je 

pouze zákonem rámcovým a umožňuje tudíž, aby regiony a provincie v rámci své působnosti 

prováděly jeho jednotlivá ustanovení, což může v praxi někdy způsobovat závažné problémy, 

neboť regiony a provincie někdy neprovádějí ustanovení tohoto rámcového zákona řádně. 

Řešením by bylo podrobit cílenější kontrole jednotlivé prováděcí právní předpisy rámcového 

zákona č. 157/1992. Tento zákon upravuje ve svých ustanoveních také výkon lovecké 

činnosti, která v Itálii představuje závažný problém. V Itálii se každý rok pro sport nebo 

zábavu zabije přibližně 100 milionů zvířat. Výkon lovecké činnosti má v Itálii neblahý vliv 

také na častá poranění zvířat, ubývání některých druhů živočichů, změny přírodních 

ekosystémů a šíření nemocí například olovem v důsledku používání loveckých pušek.  

Ochrana a lov ryb není v italském právním řádu upravena v podobě komplexního 

právního předpisu, který by obsahoval celou tuto materii, tuto oblast reguluje celá řada 

právních předpisů, což způsobuje značnou nepřehlednost. Na místě by tedy bylo sjednotit tuto 

materii do jediného komplexního právního předpisu.  

Právní úpravu zoologických zahrad v Itálii upravuje vládní nařízení č. 73/2005, jen 

transponovalo směrnici o zoologických zahradách. Zoologické zahrady jsou  ve vládním 

nařízení upraveny v souladu s požadavky směrnice o ZOO, nicméně v praxi se většina 

zoologických zahrad v Itálii podobá spíše zábavním parkům, než-li jedné z významných 

forem ochrany ex situ. Stejnou agitaci lze vidět i v případě delfinárií, v nichž jsou malí 

kytovci soustředěni v nevyhovujícím stísněném prostoru. Organizace na ochranu zvířat LAV 

se již dlouhá léta snaží o úplný zákaz všech zoo a delfinárií. Osobně se domnívám, že zoo, při 

respektování podmínek, za nichž mohou být zvířata vzhledem k jejich biologickým potřebám 

a fyziologickým vlastnostem chována, jsou zoo opravdu významným způsobem ochrany ex 

situ a proto by spíše bylo vhodné bojovat za zlepšení životních podmínek zvířat v těchto 



zařízeních. V případě delfinárií, které se svou náplní přibližují zábavním parkům jsem stejně 

jako organizace LAV pro jejich absolutní zákaz.  

Na rozdíl od volně žijících živočichů, kteří jsou v Itálii považováni 

za nedisponovatelné vlastnictví státu, z italského občanského zákoníku lze vyvodit, že je zvíře 

stále, ještě považováno za věc. Postavení zvířat by do budoucnosti měl zlepšit připravovaný 

návrh nového zákona („Disposizioni per la tutela degli animali e Codice Civile).   

Ochranou domácích zvířat se zabývá dekret prezidenta republiky č. 320/1954 a zákon 

č. 281/1991, jenž se zaměřuje především na prevenci jevu toulavých zvířat, jenž v Itálii 

představuje velmi závažný problém. I když, rámcový zákon č. 281/1991 přinesl mnohé 

pozitivní změny v oblasti ochrany zvířat v zájmovém chovu, v praxi se však bohužel ukázalo, 

že jeho ustanovení k boji proti nárůstu toulavých zvířat nepostačují, neboť regionální právní 

předpisy, které jeho jednotlivé ustanovení provádějí, jsou příliš obecné, a tudíž i složitě 

vynutitelné.  

Ochraně hospodářských zvířat se obecně věnují  veterinární zákon č. 320/1954, zákon 

č. 623/1985. Ochranou hospodářských zvířat se zabývá také vládní nařízení č. 146/2001, jež 

upravuje zákaz násilného přikrmování hus, které ještě v některých zemích např. Francii 

představuje nadále problém. Díky legislativě EU byla v Itálii přijata také řada právních 

předpisů, které zajišťují provedení závazků vyplývajících z těchto evropských norem 

zabývajících se ochranou hospodářských zvířat.  

Ochranou pokusných zvířat se v italském právním řádu obecně zabývá vládní nařízení 

č. 116/1992, které s tříletým zpožděním provedlo směrnici Rady 86/609/EHS o sbližování 

právních a správních předpisů členských států, týkajících se ochrany zvířat určených pro 

pokusné a jiné vědecké účely. Ochranu pokusných zvířat upravuje vládní nařízení č. 50/2005, 

které provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES, kterou se mění směrnice 

Rady 76/768/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických 

prostředků. Kosmetická směrnice stanovila pro všechny členské státy EU od roku 2004 zákaz 

testování finálních kosmetických produktů na zvířatech, zákaz uvádět na trh takové 

kosmetické výrobky a jejich obsahové látky, které byly testovány na zvířatech mimo  EU a 

pro které již v EU existují schválené a uznané alternativní metody testování. Od roku 2013 

nabude účinnosti absolutní zákaz testování kosmetických výrobků a také jejich jednotlivých 

ingrediencí na zvířatech. Do té doby, než začne platit tento absolutní zákaz mohou italští 

spotřebitelé bojovat proti pokusům prováděných na zvířatech pro kosmetické účely výběrem 

kosmetiky, označené mezinárodním certifikátem - netestováno na zvířatech.  



Ochrana zvířat proti týrání obsažena v italském Codice penale je značně nepřehledná, 

neboť část IX – bis, jež upravuje TČ týrání zvířat byla do Codice penale včleněna zákonem č. 

189/2004. Italská úprava zohledňuje mnoho variací jednání, jehož se pachatel může na zvířeti 

dopustit a tím spáchat TČ postižený podle části IX – bis. Tresty za tyto TČ jsou nicméně 

podle mého názoru neadekvátní vzhledem k újmě, které jsou způsobilé zvířeti přivodit. De 

lege ferenda by bylo vhodné uvažovat o zvýšení trestních sazeb za TČ obsažené v části IX-bis 

Codice penale.  

Usmrcování zvířat upravuje vládní nařízení č. 333/1998. Italská právní úprava 

nevyžaduje při porážení zvířat nutnost předchozího omráčení. Porážet zvířata bez předchozího 

omráčení je dle vládního nařízení možné pro rodinnou spotřebu a pro náboženské potřeby 

muslimů a židů. Italské organizace na ochranu zvířat již dlouhou dobu usilují o absolutní 

zákaz porážet zvířata bez předchozího omráčení. Nezbývá tedy než věřit, že se jim jejich 

iniciativa vydaří a dojde k zastavení usmrcování zvířat tímto nehumánním způsobem.  

Ani ta nejdokonalejší právní úprava se však neobejde bez spolupůsobení všech 

subjektů, jimž je určena: právnických osob, státu a především nás lidí. Pro právní úpravu 

ochrany zvířat a volně žijících živočichů to bezpochyby platí dvojnásob. K tomu je ovšem 

nezbytné si uvědomit, že i když se jako lidská společnost nacházíme v postavení 

nesrovnatelně silnějším, než je postavení zvířat, nesmíme a nemůžeme toho zneužívat na 

jejich úkor. Z tohoto důvodu je třeba mít stále na paměti a ctít princip ochrany práv slabší 

strany, princip, který platí nejen v oblasti ochrany práv zvířat, ale přesahuje i oblast práva 

jako takového.   

Pozitivní lidský přístup, zájem o tuto problematiku, vytváření podmínek pro 

zlepšování informovanosti veřejnosti a konečně aktivní zapojení se do řešení otázek ochrany 

zvířat vidím jako nutné předpoklady k tomu, aby účel této právní úpravy nezůstal skryt coby 

pouhé toužebné přání zákonodárce ve změti paragrafů, ale aby naopak mohl i v našem 

skutečném světě sloužit - ve prospěch zvířat, lidstva i celého světa.  

 


