
Český abstrakt 
Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že to je téma aktuální, jak díky 

situaci ve společnosti, tak i díky novému občanskému zákoníku, který mění právní postavení 

zvířete. 

Cílem mé práce je analyzovat právní postavení zvířete v českém právním řádu, konkrétně 

v trestním právu. Zamýšlela jsem se nad tím, jestli je aktuální právní úprava vyhovující, nad 

případnými problémy a jejich řešením. 

 Práce je členěna do devíti částí. 

 Kapitola první je věnována právnímu postavení zvířete v českém právním řádu. Je 

členěna do čtyř podkapitol, jejichž cílem je objasnit pojem zvíře, jeho právní postavení, 

nástroje ochrany a poslední podkapitola objasňuje postavení zvířete podle nového občanského 

zákoníku. 

 Druhá kapitola je zaměřena na veřejnoprávní ochranu zvířat obecně. Ve 4 

podkapitolách shrnuji právní postavené zvířete ve veřejném právu, ústavní úpravu a úpravu 

v právu správním a trestním. 

Třetí kapitola je věnována zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Čtyři podkapitoly se 

zabývají účelem tohoto zákona, vysvětlením základních pojmů, vymezením správních deliktů 

a orgánů ochrany zvířat.  

Kapitola čtvrtá je nazvána “Trestněprávní ochrana zvířat”. Má šest podkapitol, v nichž 

se zamýšlím nad příčinami vzniku nového trestního zákoníku, nad jeho cíli, zásadami a 

systematikou. Podrobněji se pak věnuji hlavě VIII. Trestního zákoníku a jednotlivým 

trestným činům. 

Pátá kapitola je tvořena judikaturou v této oblasti. 

Šestá kapitola je členěna do dvou podkapitol, obě jsou věnovány statistikám. 

Sedmá kapitola je nazvána „Důležité prvky a pravomoci orgánů činných v řízeních 

týkajících se ochrany zvířat“. První podkapitola se týká správních deliktů, druhá je pak 

věnována trestnímu řízení. 

Osmá kapitola shrnuje nadnárodní úpravu, ve dvou podkapitolách. Podkapitola první 

podává informace o úpravě mezinárodní, druhá pak o úpravě unijní. 

Poslední kapitola, devátá, srovnává českou právní úpravu ochrany zvířat s úpravami 

některých dalších států, konkrétně s úpravou slovenskou, polskou a italskou. 

V závěru shrnuji získané poznatky, zamýšlím se nad problémy a navrhuji možná 

řešení. 



 

 


