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Úvod 
Téma své diplomové práce („Ochrana zvířete v trestním právu“) jsem si vybrala 

z několika důvodů. Podle mého názoru je to téma aktuální. Jak z pohledu stavu věcí v této 

problematice ve společnosti, tak v souvislosti s novým občanským zákoníkem, díky němuž se 

opět rozvířily diskuse na téma, zda má zvíře zůstat věcí, či nikoliv. A ať na to máme názor 

jakýkoliv, musíme uznat, že zvíře je živý tvor, který cítí bolest a posuzovat jej pouze jako věc 

a tak se k němu i chovat, v mnoha případech není na místě.  

Shrnuji proto ve své práci problematiku trestněprávní ochrany zvířat a důkladněji se 

zaměřuji na některé dílčí otázky.  

Práce je členěna do několika částí. V první kapitole se zabývám otázkou, jaké 

postavení má zvíře v českém právním řádu, jak je na něj pohlíženo, do jaké míry je „pouze 

věcí“. V několika kapitolách shrnuji českou úpravu dotýkající se ochrany zvířat. Pozastavuji 

se u postavení zvířete v občanském právu a nad důsledky tohoto postavení pro trestněprávní 

úpravu. V druhé kapitole je prostor pro obecné vymezení postavení a pojmu zvířete ve 

veřejném právu.  

Třetí kapitola objasňuje postavení zvířete podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Objasnit co rozumíme týráním, pozornost je věnována i správnímu trestání na tomto úseku. 

Jádro práce tvoří čtvrtá kapitola, kde se zamýšlím nad cílem trestní úpravy obecně, 

analyzuji hlavu VIII. zvláštní části TZ a její význam, rozebírám jednotlivé skutkové podstaty 

zaměřené na zvíře. Zaměřuji se zvláště na TČ  Týrání zvířat (§ 302). A samostatnou kapitolu 

věnuji i TČ Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§303).  Pokládám si otázku, které jednání 

můžeme subsumovat pod tyto TČ a které jednání už pod ně spadat nebude. S tím souvisí i 

další otázky, které si hodlám položit. Je stav v této věci uspokojivý? Jsou ustanovení trestního 

zákoníku s to postihnout veškerá jednání, které by postihovat měla? Jsou pachatelé vždy 

postihováni? A jsou postihováni adekvátně? Poskytuje český právní řád dostatečnou oporu 

tomu, aby byli pachatelé vůbec usvědčeni? Svá zjištění opírám o literaturu a taktéž judikaturu 

v dané věci, jejíž analýza je obsahem páté části. 

Samostatně (kapitola šestá) uvádím i některé údaje statistické, které pomohou vytvořit 

si představu a současné situaci, o stavu a struktuře kriminality v této oblasti. 

Otázka některých vybraných pravomocí orgánů činných v trestním řízení i 

přestupkovém řízení, které mají zvláštní význam pro danou problematiku, je předmětem 

kapitoly sedmé.         

 Hodnocení národní úpravy by jistě nebylo zcela úplné a objektivní bez srovnání 
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s dalšími úpravami. Proto je samostatná část věnována úpravě nadnárodní, kde se věnuji 

vhledu do ochrany zvířat v právní úpravě Evropské Unie, jaké zaujímá stanovisko 

k problematice týrání zvířat a jaké předpisy by bylo možno v dané oblasti použít (kapitola 

osmá). Zároveň sem řadím i relevantní úpravu mezinárodní. Kromě toho další část věnuji 

zběžnému pohledu do některých zahraničních úprav, což může přinést zajímavé a cenné 

poznatky a možná i inspiraci (kapitola devátá).    

V závěru shrnuji pozitiva a negativa české právní úpravy. Pozastavuji se nad 

případnými problémy a jejich možným řešením.  

 

 

1. Postavení zvířete v českém právním řádu 
 

1.1 Pojem 
V obecném jazyce můžeme použít několikeré označení, o zvířeti tak můžeme mluvit i 

jako o živočichu, případně o tvoru nebo fauně. V právním jazyce se ale setkáme ve většině 

případů se dvěma pojmy z výše jmenovaných. A to s pojmy zvíře a živočich. Méně často pak 

s pojmem zvěř. V běžném jazyce se mezi těmito pojmy příliš nerozlišuje, pouze je pojem 

živočich užíván spíše v odborném jazyce. Užívání těchto pojmů jako pojmů právních v 

právním jazyce by mělo být jednotné, bohužel tomu tak často není. Některé tyto pojmy nejsou 

vůbec legálně definovány, některé jsou a k některým je legálních definic hned několik.1  

S pojmem živočich se setkáme v normách práva životního prostředí, kde sice není 

výslovně definován, můžeme jej však dovodit z vymezení jiných pojmů. Klíčový je zejména 

zákon o ochraně přírody a krajiny2 , který v ustanovení § 3 definuje pojmy volně žijící 

živočich a živočich odchovaný v lidské péči (dále se s pojmem živočich setkáme i v úmluvě 

CITES, či v zákoně o náhradách škod způsobených chráněnými živočichy). Živočichem tedy 

rozumíme jedince libovolného živočišného druhu s výjimkou člověka. 

Pojem zvíře nalezneme taktéž v oboru práva životního prostředí, již však jako pojem 

užší, neboť podle legální definice, obsažené v § 3 písm.a)  zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se rozumí zvířetem každý živý 

                                                   
1 DAMOHORSKÝ, M.: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí, Pocta Martě Knappové  k 80. 
Narozeninám. Vyd.1.Praha:ASPI 2005, str. 35. A RYDVAL, Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást 
právní ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo. 2006, č. 2, s. 35. Dostupné z: 
http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf 

2 Zákon č. 14/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny 
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obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatné 

životaschopné formy, nikoliv však plod nebo embryo. 

S pojmem prvním se setkáme hlavně při ochraně druhů, kdežto pojem druhý je užíván  

při ochraně jednotlivého zvířecího jedince. Navíc, postavíme-li vedle sebe oba tyto pojmy a 

uvědomíme si, že známe pouze zákon na ochranu zvířat proti týrání a nikoliv žádný zákon na 

ochranu živočichů v této oblasti, dojdeme nutně k závěru, že živočicha (širší pojem) lze týrat, 

kdežto zvíře (pojem užší) týrat nelze.3 

Odlišným je i pojem zvěř, který zahrnuje pouze některé druhy obratlovců, což se 

dozvídáme z § 2 zákona o myslivosti.4 

Právní předpisy na ochranu zvířat se však nespokojují pouze s definováním výše 

uvedených pojmů, ale zvířata dělí dále do určitých kategorií, které jsou legálně definovány5. 

Příslušnost zvířete do té které kategorie je důležitá pro jeho právní ochranu. 

 

 

1.2 Právní postavení zvířete 
Zvířata nemohou být, podle českého právního řádu, subjekty právních vztahů. Podle 

A. Gerlocha 6  jsou totiž subjekty práva osoby, které dělíme na osoby fyzické a osoby 

právnické. Zvířata tudíž mohou býti toliko objektem právních vztahů, mohou se k nim tedy 

vztahovat práva a povinnosti. Občanské právo rozeznává přímý a druhotný předmět 

občanskoprávního vztahu. Přímým předmětem je chování subjektů podle jejich práv a 

povinností, druhotným subjektem je potom to, čeho se týká ono chování. Co může být 

druhotným subjektem je zakotveno v § 118 občanského zákoníku.  

Právní teorie zastává názor, že zvíře je věcí. Občanský zákoník tuto skutečnost sice 

výslovně neřeší, ale v části komentářové literatury je zvíře považováno za věc movitou, 

respektive za zvláštní druh věci. Platné právo (občanský zákoník) definici věci nepodává. 

                                                   
3 Tato myšlenka je konstatována už v příspěvku RYDVAL, Tomáš. Co je (živé) zvíře?. Právník: teoretický 
časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, č. 3, s. 331-338. Mimo jiné je zde 
informace o tom, že z celé živočišné říše považujeme pouze asi 3% za zvířata, která nelze týrat a zbytek 97%  
jsou živočichové, které týrat lze. 

4 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

5 Bližší informace k rozdělení zvířat do kategorií, či skupin nalezneme v § 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

6 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 117. Právnické učebnice (Aleš 
Čeněk).  
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Věci ve smyslu § 118 občanského zákoníku7 jsou pouze hmotné předměty (res corporales), 

musí však kumulativně splňovat dvě podmínky: musí být ovladatelné a užitečné – sloužit 

potřebám lidí. Můžeme tedy shrnout, a autoři učebnice Občanské právo hmotné jsou téhož 

názoru, že věc v právním smyslu je vymezena 3 znaky: hmotností, ovladatelností a 

užitečností. Přičemž podmínky ovladatelnosti a užitečnosti je nutno posuzovat objektivně, 

tedy zda je vůbec v lidských možnostech tyto předměty ovládat a to zpravidla ne ve vztahu 

k určité věci, ale k určitému druhu věcí. Z tohoto pohledu je věcí v právním smyslu i volně 

žijící živočich, neboť je ovladatelný lovem. Zvíře proto může být toliko druhotným 

předmětem občanskoprávního vztahu – věcí dle § 118 občanského zákoníku a jako takové 

může být předmětem prodeje a vlastnictví, vlastník může zvíře ztratit, může jej i opustit atd. 

 Jak již bylo výše řečeno, nenalezneme v celém českém právním řádu ustanovení, které 

by zakotvilo, že zvíře je věcí v právním smyslu nebo naopak, že věcí není. Výjimku tvoří dvě 

drobné zmínky, první nalezneme v preambuli zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ta 

stanoví, že: „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“. 

Na preambuli ještě navazuje § 1 odst.1, jež tu myšlenku dále rozvíjí.8     

Ustanovení § 134 odst. 1 trestního zákoníku obsahuje druhou zmínku, stanoví totiž, že 

ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení 

trestního zákona nic jiného. Exkurz do oblasti právního postavení zvířete tedy zakončeme 

tím, že zvíře je sice věcí v právním smyslu, přesto je ale třeba mít na paměti, že zvíře je 

součástí živé přírody, obnovitelným zdrojem a naposledy, a to je hlavní, že zvíře je živý tvor, 

který podléhá zvláštní právní úpravě, která si klade za cíl především jeho ochranu. 

 

 
1.3 Nástroje ochrany zvířat 

 V České republice je právní ochrana zvířat obecně zajišťována dvěma typy nástrojů, 

nástroji soukromoprávními a nástroji veřejnoprávními.   

  

 

                                                   
7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  

8 Celé ustanovení § 1odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
zní: Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, 
poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, 
člověkem. 
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1.3.1 Nástroje veřejnoprávní 
 Sféra veřejnoprávní má k ochraně zvířat k dispozici nejen jeden, ale řadu právních 

předpisů. Má-li být další výklad srozumitelný, bude nutné učinit jakousi systemizaci, neboť 

zmíněných předpisů je skutečně dlouhá řada. Logicky a přehledně předpisy k veřejnoprávní 

ochraně zvířat rozčlenil T. Rydval9  do šesti skupin: obecné právní předpisy, předpisy k 

ochraně samotné existence zvířat, předpisy k ochraně zvířat proti týrání, předpisy upravující 

chov zvířat a péči o ně, předpisy upravující přepravu zvířat a naposledy předpisy týkající se 

myslivosti a rybářství. 

Ve své práci se budu veřejnoprávním, konkrétně trestněprávním, nástrojům ochrany zvířat 

podrobněji věnovat níže.          

  

 

1.3.2 Nástroje soukromoprávní 
 Jak již bylo řečeno výše, je podle současného platného práva  zvíře věcí v právním 

smyslu. Jeho ochrana je tedy realizována soukromoprávními nástroji ochrany zvířat, kterými 

jsou především instituty občanského práva. Konkrétně institut sousedských práv, v 

občanském zákoníku § 126 a následující, a institut náhrady škody, taktéž v občanském 

zákoníku, § 415 a následující. Avšak neuplatní se pouze tato ustanovení, klíčové je zejména 

ustanovení § 135 občanského zákoníku, které upravuje věci ztracené/nalezené a opuštěné. 

Pokud bychom tedy hovořili o zvířeti ztraceném, je podle tohoto ustanovení nálezce zvířete 

povinen jej vydat vlastníkovi a pokud vlastníka nezná, pak obci, na jejímž území nálezce 

zvíře našel. Pokud se vlastník zvířete nenalezne do 6 měsíců od odevzdání zvířete obci, pak se 

toto zvíře stává majetkem obce a nálezce má vůči obci právo na nálezné a náhradu nutných 

výdajů spojených s nálezem zvířete a jeho odevzdáním. Pokud se vlastník o zvíře přihlásí do 

6 měsíců od odevzdání, zvíře mu musí být vydáno a vlastník je zároveň povinen nahradit obci 

náklady, které jí vznikly v souvislosti s opatrováním zvířete, typicky náklady na péči o zvíře v 

útulku. Pokud by si nálezce ponechal nalezené zvíře, vystavuje se riziku postihu podle § 50 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dopustil by se totiž přestupku proti 

majetku tím, že  úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem 

nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby. V případě zvířete, jehož hodnota převyšuje 5000 

Kč, by se takový nálezce dopustil trestného činu zatajení věci podle § 219 zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku. U zvířete opuštěného je situace obdobná jako u zvířete ztraceného, 

                                                   
9 RYDVAL, Tomáš. Právní ochrana zvířat a welfare. 2007. Diplomová práce. FPR ZČU. 
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avšak s jedním rozdílem, vlastnické právo původního majitele zaniklo v okamžiku opuštění a 

vzniklo tak zároveň vlastnické právo obce. V praxi ale bude téměř nemožné rozlišit, zda 

nalezené zvíře je opuštěné, nebo pouze ztracené (toulavé). Je tedy patrné, že v 

soukromoprávní sféře je klíčová ochrana záležející v úpravě vlastnického práva. 

 

1.4 Postavení zvířete podle nového občanského zákoníku 
Výše jsme si vyjasnili pojem zvíře a jeho postavení v českém právním řádu, taková 

znalost je však nedostačující, neboť dne 22. března 2012 nabyl platnosti nový občanský 

zákoník (jako zákon č. 89/2012 Sb.) a účinný bude od 1. ledna 2014. Nový občanský zákoník 

znamená pro právní postavení zvířat výraznou změnu, znamená totiž tzv. dereifikaci zvířat, 

jejich “odvěcnění”, jednoduše řečeno opouští pojetí zvířete jako věci. 

Ustanovení § 494 nového občanského zákoníku zní: „Živé zvíře má zvláštní význam a 

hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věc a ustanovení o věcech se na 

živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.” Jedná se tedy 

o negativní definici, která stanovuje, co zvíře není (respektive co živé zvíře není), ale neříká 

už, co zvíře je.  

Je důležité říci, že ustanovení hovoří záměrně pouze o živých zvířatech. Současné 

pojetí je takové, že zvíře je věcí, ať živé nebo neživé. Nová právní úprava přináší posun 

v tom, že za věc je považováno již jen mrtvé zvíře či jeho část, živé zvíře věcí není. Nabízí se 

však otázka, co tedy je živé zvíře? T. Rydval10 došel k názoru, že není-li živé zvíře věcí, 

nemůže být ani předmětem právních vztahů a musí tedy nutně býti subjektem. V tom případě 

by však lidé, jako subjekty právních vztahů, nemohli zvířata vůbec chovat a ta by tím přišla o 

soukromoprávní ochranu. Realizace ochrany veřejnoprávní by stále závisela na ostatních 

subjektech, neboť zvíře, jehož práva byla porušena, samo na toto porušení neupozorní. 

Dereifikace zvířat, kterou Ivo Remunda 11  považuje za jednu z módních vln, které se 

nevyhýbají ani oblasti práva, nám ruší představu zvířete jako věci. Zároveň však nenabízí jiné 

chápání. T. Rydval chápe toto řešení jako dočasné, dočasné do té doby, než se věda posune na 

takovou úroveň, aby byla možná komunikace mezi člověkem a zvířetem a aby právní úkony 

zvířat měly v lidském světě všechny náležitosti pro platnost.  

                                                   
10 RYDVAL, Tomáš. Co je (živé) zvíře?. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu 
a práva AV ČR, 2009, č. 3, s. 331-338.  

11 REMUNDA, Ivo. Živé zvíře opravdu není věc?. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: 
C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 15.  
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Nicméně spokojit se s tímto pojetím by bylo poněkud znepokojivé, neboť pak by 

pojem zvíře zůstal neuchopitelným a proto bude vhodné konstatovat, že nová právní úprava 

postavení zvířat nebude mít zásadně jiné důsledky, než má úprava aktuálně platná, která 

považuje zvíře za věc. Budou se tedy nadále aplikovat ustanovení občanského zákoníku o 

věcech, avšak se dvěma omezeními. Ustanovení týkající se věcí nebude možné aplikovat 

tehdy, pokud by aplikace takového ustanovení byla v rozporu s povahou živého tvora. To 

však bude, dle mého názoru, přinášet mnohé problémy, neboť řečené spojení „neodporuje 

povaze živého tvora” není definováno a patrně bude velmi záležet na okolnostech konkrétní 

situace. Jelikož občanský zákoník se zaměřuje hlavně na otázky vlastnického práva ke 

zvířatům, bude důležitým faktorem, který bude hrát roli v konkrétních situacích, vztah mezi 

zvířetem a jeho majitelem a vzájemné emoční vazby, jak je ostatně řečeno i v důvodové 

zprávě k novému občanskému zákoníku. Pokud by se tedy zvíře mělo stát např. předmětem 

zástavního práva, bude se rozdílně posuzovat situace, kdy by oním zvířetem byl pes, který lpí 

na svém pánu a zcela jinak, jednalo by se o hospodářské zvíře, které nemá výrazné citové 

vazby na majitele.  

Dále se ustanovení občanského zákoníku o věcech nepoužijí, byla-li by jejich aplikace 

v rozporu se zvláštními právními předpisy, vydanými za účelem ochrany zvířat.  

Právě první z výše uvedených případů neaplikace ustanovení o věcech přináší nový 

občanský zákoník jako novinku, která je bezesporu krokem vpřed, ale znění příslušného 

ustanovení bude pravděpodobně v praxi přinášet obtíže, jak je již naznačeno výše.  

Shrňme tedy, že mrtvé zvíře, podle nového občanského zákoníku, je věcí a tedy předmětem 

práva bez jakýchkoli teoretických komplikací a živé zvíře není věcí a z toho důvodu jej 

můžeme označit toliko za quasi-předmět. Nadto se domnívám, že tento posun 

v soukromoprávní úpravě nebude mít závažné důsledky ani pro úpravu veřejnoprávní, zvláště 

pak trestněprávní. 

 
 

 
2. Obecně k veřejnoprávní ochraně zvířat 

 Ochranou zvířat v českém právním řádu se zabývá řada předpisů z různých oblastí 

práva i různé právní síly a úprava tak působí značně neuceleně a je někdy obtížné se v ní 

orientovat. Platí však, že v rámci ochrany zvířat rozlišujeme, jak už bylo řečeno výše, nástroje 

ochrany veřejnoprávní a soukromoprávní. Přičemž ve většině případů se jedná o nástroje 

veřejnoprávní. 
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2.1 Zvíře ve veřejnoprávních vztazích 
 Hovoříme-li o veřejnoprávní ochraně, bude zásadním pojmem pojem veřejnoprávního 

vztahu. Rozlišení, zda jde o vztah soukromého práva či veřejného práva působilo v minulosti 

mnohé obtíže a  proto se vyvinulo několikero teorií k jejich rozlišení. Tyto teorie jsou 

předmětem výkladu správního práva, nicméně nejúspěšnějším pokusem o definici rozdílu 

mezi soukromým a veřejným právem je, dle Hendrycha12 teorie zvláštního práva spolu s 

materiální organickou teorií. Z těchto konceptů dnes správně-právní nauka vychází. Podle 

teorie zvláštního práva můžeme na soukromé právo nahlížet jako na právo obecné, ve vztahu 

k právu veřejnému jakožto zvláštnímu. Materiální organická teorie vychází z předpokladu, že 

o veřejné právo je takový souhrn právních norem, kdy alespoň jeden subjekt je nositelem 

veřejné moci. Tedy veřejnoprávní vztahy vznikají a realizují se při výkonu veřejné správy. 

Nicméně je nutno konstatovati, že hranice mezi oběma oblastmi práva se posouvají a prolínají 

a v čase se čím dál více rozostřují.  

Subjekty veřejnoprávního vtahu jsou nositeli povinností a tomu odpovídajících práv 

veřejného práva a typickým znakem je účast orgánu veřejné správy. Na opačné straně vztahu, 

než je orgán veřejné správy, pak může stát subjekt, který není nositelem veřejné moci, tedy 

osoba fyzická, nebo osoba právnická.  

 Podle autorky Müllerové13  se v těchto vztazích uplatní především administrativně-

právní metoda právní regulace, charakterizovaná závazností příkazů orgánů veřejné správy, 

jednostranností a v neposlední řadě také způsobem vzniku řečených vztahů, ty totiž často 

vznikají ze zákona nebo na základě aktu orgánu veřejné správy. 

 Zvíře, jak už jsem konstatovala výše, může být pouze objektem právního vztahu, 

nejinak tomu samozřejmě bude i u vztahu veřejnoprávního.  

 Právní úprava, která se zabývá veřejnoprávními vztahy, jejichž objektem je zvíře, se 

ubírá cestou stanovení povinností subjektům, které jsou v určitém poměru ke zvířeti. Tyto 

povinnosti mohou být stanoveny zákonem nebo na základě zákona a obvykle jsou kogentní, 

subjekty se od nich nemohou odchýlit. Obsahem těchto povinností jsou typicky příkazy a 

                                                   
12  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 28-31. Právnické 
učebnice (C.H. Beck).  
13  MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. In: Dny práva - 2010: 4. ročník mezinárodní 
konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 
1916-1928. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 378. Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Mullerova_Hana_(4342).pdf 
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zákazy. Uvedené povinnosti jednostranně ukládá, jejich dodržování kontroluje a porušování 

trestá orgán veřejné správy, jakožto druhý účastník vztahu.  

 Ačkoliv je pojem „veřejný zájem“ snad typickým zástupcem institutu neurčitých 

právních pojmů, a Sládeček jej také uvádí jako příklad hned na prvním místě14, mohu si snad 

dovolit vyslovit myšlenku, že ochrana zvířat, ať už v rámci ochrany přírody a přírodních 

zdrojů, nebo v užším pojetí ochrany zvířat proti týrání, je zcela určitě ve veřejném zájmu 

moderní společnosti.  

 

2.2 Úprava na ústavní úrovni 
 Základním kamenem českého právního řádu je ústavní pořádek, v němž nalezneme 

dvě ustanovení, která souvisí s ochranou zvířat. A to ustanovení článku 7 Ústavy a ustanovení 

článku 35 Listiny základních práv a svobod. V obou případech však můžeme hovořit o 

ochraně zvířat pouze v rámci ochrany přírody a přírodních zdrojů. Zvířata jsou totiž, jak 

ostatně říká i autorka Prchalová,15přírodními zdroji a lze je současně považovat, zvláště v 

případě volně žijících živočichů, za součást druhového bohatství přírody. Avšak úpravu 

ochrany zvířat proti týrání v ústavním pořádku ČR nenalezneme. 

 

2.3 Úprava v oblasti správního práva 
 Platná úprava ochrany zvířat patří z největší části do oblasti správního práva. Právní 

úpravu ochrany zvířat v užším smyslu, tedy ochranu zvířat proti týrání, obsahují předpisy na 

ochranu zvířat proti týrání. Nejdůležitějším předpisem v této oblasti je zcela jistě zákon č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Ten, spolu se souvisejícími zákony a 

podzákonnými předpisy, jakož i bezprostředně zavazujícími nařízeními ES, obsahuje základní 

úpravu.16 Zmíněný zákon na ochranu zvířat proti týrání upravuje jednotlivé skutkové podstaty 

jednak přestupků fyzických osob a jednak správních deliktů podnikajících fyzických osob a 

právnických osob. 

   

 

 

                                                   
14 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 144-145.  

15 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 29.  

16 Ochrana zvířat jako součásti přírody a přírodních ekosystémů – ochrana zvířat v širším smyslu je zajišťována 
předpisy k ochraně přírody a není předmětem této práce. 
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2.4 Úprava v oblasti trestního práva 
 V případě závažnějších deliktů poskytuje ochranu zákon č.40/2009 Sb., trestní 

zákoník, který se ve své části 2. hlavě VIII. zabývá ochranou životního prostředí, stanovením 

jednotlivých skutkových podstat. Tvoří tak trestněprávní koncovku ochrany zvířat proti 

týrání. Procesním předpisem zde bude zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. 

 

3. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 
 Těžištěm této práce je sice úprava trestněprávní, nicméně bude vhodné udělat krátký 

exkurz i do této oblasti, neboť právě zákon na ochranu zvířat proti týrání stanovuje základní 

principy a ideje a definuje pojmy, se kterými pracuje trestní zákoník. A s kterými se tedy 

setkám a i já s nimi budu dále pracovat.  

  

3.1 Účel zákona 
 Řečený zákon se vyznačuje jednou zvláštností, na jeho počátku nalezneme 

preambuli17, která slavnostně vytyčuje účel zákona. V našich podmínkách to není u běžného 

zákona obvyklé, proto se u této skutečnosti na chvíli pozastavme. Preambule je, podle A. 

Gerlocha18, zvláštním případem metanormativní části zákona, uvozuje právní předpis, nebo 

mezinárodní smlouvu. Její závaznost je sporná, nesporně je však cenným pomocníkem po 

výklad textu předpisu nebo smlouvy. Použitím preambule u běžného zákona chtěl 

pravděpodobně zákonodárce opravdu zřetelně vyzdvihnout účel zákona a připomenout 

adresátům, že ačkoliv je zvíře v našich právních podmínkách věcí, reálně jde o živého tvora19. 

Na preambuli navazuje §1 uvedeného zákona, který účel, stanovený právě preambulí, dále 

rozvíjí.  

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání se věnuje následujícím jak obecné ochraně zvířat, 

tak věnuje zvláštní pozornost i dalším oblastem, a sice ochraně zvířat hospodářských a zvířat 

v zájmových chovech (a upravuje podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové 
                                                   
17 Obsah preambule zní: „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.“ 

18 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 33. Právnické učebnice (Aleš 
Čeněk).  

19 Důvodová zpráva o úmyslu zákonodárce ohledně preambule nemůže poskytnout žádné podrobnější informace, 
neboť původní vládní návrh zákona preambuli neobsahoval. V tomto návrhu byl účel vyjádřen v § 1, který byl 
uvozen nadpisem „Účel zákona“: „Účelem zákona je ochrana zvířat před bolestí, utrpením, poškozováním jejich 
zdraví a jejich usmrcením bez přiměřeného důvodu, pokud byly způsobeny, byt i z nedbalosti člověkem. 
Sněmovní tisk, jehož součástí je původní vládní návrh zákona a důvodová zpráva, je dostupný online z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0615_01.htm 
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chovy), částečně věnuje pozornost i ochraně volně žijících zvířat20. Kromě již jmenovaných 

se také zabývá ochranou zvířat pokusných a úpravou chovu nebezpečných druhů zvířat. 

 

3.2 Základní pojmy 
 Zákon na ochranu zvířat proti týrání vymezuje v § 3 a 4 základní pojmy, se kterými 

dále pracuje. Konkrétně pojmy zvíře, jednotlivé kategorie zvířat, pojmy týrání, utýrání, 

nepřiměřená bolest a další 21. Na jednotlivé pojmy se níže podíváme blíž. 

 

3.2.1 Zvíře 
 Tento pojem je legálně definován v ustanovení § 3 písmene a). Zvířetem je tedy každý 

živý obratlovec, kromě člověka, ne však plod nebo embryo. Z toho plyne několik důležitých 

poznatků. Zaprvé fakt, že se musí jednat o živého tvora, nikoliv tvora mrtvého, což se zdá býti 

banálním poznatkem, nicméně podívejme se na to blíže. Účelem zákona je chránit zvířata 

před utrpením, týráním, poškozováním jejich zdraví a před jejich usmrcením bez důvodu, 

neboť jsou schopna pociťovat bolest. Dodám ještě, že v současné i budoucí úpravě má mrtvé 

zvíře povahu věci.  

 Dále bych se chtěla pozastavit nad pojmem obratlovec. Evidentně je tedy ochrana 

tímto zákonem poskytována jen obratlovcům, bezobratlým nikoliv, ačkoliv to může vyvolávat 

a také vyvolává diskuze. Míněni jsou všichni obratlovci, kromě člověka22. 

 A proč se definice zmiňuje i o plodu a embryu? Zákonodárce se zcela jistě chtěl 

vyhnout budoucím sporům o to, zda plod je zvířetem ve smyslu této definice a zda určitá 

forma „zacházení“ s ním tedy může být kvalifikována jako týrání zvířete23.  

                                                   
20 Jejich ochrana je však provedena především zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

21  K vhodnosti či nevhodnosti cesty legálních definic  T. Rydval ve svém příspěvku ( RYDVAL, Tomáš. 
Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo. 2006, č. 2, s. 
29-48. Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf) cituje Kindl, M.- David, O.: Úvod do 
práva životního prostředí, Aleš Čeněk 2005, str. 53.: „A opět jen na okraj: moudří nás učí se vyhýbat definicím, 
zvláště těm legálním.“ 

22 Jak již bylo řečeno výše, z uvedeného tedy vyplývá, že na bezobratlé se tento zákon nevztahuje, tedy je možno 
je týrat. Původně se vycházelo z domněnky, že bezobratlí bolest nepociťují, což je ovšem v současné době 
předmětem sporů. Tento předpoklad boří např. poznatky o neurobiologii chobotnic a sépií. Další poznámkou 
k tomuto tématu jest, že v rámci skupiny bezobratlých živočichů jsou velké rozdíly a je tedy přinejmenším 
krátkozraké stavět  mouchu na roveň vzácnému rakovi říčnímu. Přechodně tuto situaci řešila euronovela č. 
77/2004 Sb., kdy bezobratlým byla tato ochrana poskytována přiměřeně. Nicméně ani toto řešení nebylo 
přijímáno beze sporů a tak se věci uvedly novelou č. 77/2006 Sb. do původního stavu. K tomu více: RYDVAL, 
Tomáš. Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo. 
2006, č. 2, s. 29-48. Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf 

23  Až do novely zákonem č. 312/2008 Sb. znělo ustanovení § 3 písmene a) takto:„ zvířetem každý živý 
obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, 
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 Vedle pojmu zvíře se často setkáme i s pojmy živočich nebo zvěř. Pojmy jsem již 

vymezila výše a taktéž již výše bylo řečeno, že jejich používání je v právu ne vždy jednotné. 

 

3.2.1.1 Kategorie zvířat 
 Zákon na ochranu zvířat proti týrání dále dělí zvířata podle určitých vlastností 

(nebezpečné zvíře, nebezpečný druh zvířete), podle momentální situace, ve které se zvíře 

nachází (zvíře v lidské péči, toulavé zvíře, opuštěné zvíře) a dále vymezuje kategorie zvířat 

podle způsobu a účelu jejich chovu, případně podle toho, že se v chovu nevyskytují. Podle 

posledního kritéria rozlišuje zákon 4 kategorie zvířat a sice zvířata volně žijící, zvířata 

hospodářská, zvířata v zájmovém chovu a naposledy zvířata pokusná. 

Zařazení zvířete do určité kategorie má samozřejmě dopad na právní regulaci chovu 

takového zvířete – na jeho ochranu.  

 

3.2.2 Týrání 
 Pojem týrání je klíčovým a je upraven v § 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Ustanovení odstavce 1 předmětného paragrafu taxativně vymezuje, které jednání se považuje 

za týrání:24  

- a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým 

schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, 

- b) 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, 

- c) z jiných než zdravotních důvodů 

o  1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis 

jinak,  

o  2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu 

způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, 

                                                                                                                                                               
nikoliv však plod nebo embryo“. Domnívám se, že tato formulace byla značně problematická, neboť by bylo 
v konkrétním případě nutno určit, co je a co naopak ještě není samostatná životaschopná forma. 

24 Zákonný výčet v daném ustanovení je sice taxativní, ale pohledem na jeho znění v průběhu času zjistíme, že je 
poměrně často novelizován. Zřejmě tedy celkem pružně reaguje na praktické poznatky orgánů ochrany zvířat. 
Jen pro zajímavost uvádím, že v původním znění končilo ustanovení odstavce 1 písmenem o). Až do roku 2008 
bylo toto ustanovení intenzivně upravováno a doplňováno, a sice novelami č. 162/1993Sb., 243/1997 
Sb.,30/1998 Sb., 77/2004 Sb., 77/2006 Sb. a 312/2008 Sb.   
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o  3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, 

pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete, 

- d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další 

přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a 

bezbolestnému usmrcení, 

- e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit 

jeho výkon nebo vzhled, 

- f) 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, 

- g) 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, zejména 

o  1. kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení 

hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat 

drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, 

o  2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové 

fázi živé tkáně, 

o  3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo 

zabráněno jejich létání, 

- h) 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, 

- i) 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 nebo úprava kopyt a podkovářské úkony, 

pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního 

právního předpisu; za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony, 

- j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální 

nebo chemické povahy, 
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- k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně 

způsobovala utrpení, 

- l) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, 

zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte, 

- m) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, 

zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte, 

- n) 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, 

- o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, 

- p) překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k 

záchraně jeho života nebo zachování jeho zdraví, 

- r) používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů 

není takový způsob výživy nutný, 

- s) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře 

vyhnat, 

- t) 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, 

- u) označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s 

výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

- v) 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,  

w) jiné tímto zákonem zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete. 

 

 Jak vidno, je výčet velice rozsáhlý. Jedná se o výčet demonstrativní a v ustanovení 

písmene w) si nechává „otevřená vrátka“ pro další činnosti, které sice nejsou v tomto výčtu 

podrobněji popsané, ale svým charakterem fakticky také znamenají týrání zvířete.  

 Ustanovení odstavce 2 a 3 pak z výše uvedeného činí výjimky. Podle odst. 2 se výše 

uvedené jednání nepovažuje za týrání, pokud a) je to naléhavě nutné pro záchranu života 

zvířat anebo lidí, b) pokud se tak děje podle schváleného projektu pokusů. Odstavec 3 pak 

říká, že odst. 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu a výcvik psů, případně použití zvířete k 
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plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii 

zvláštními právními předpisy, jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými 

sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti.25 

 Při posouzení, zda v konkrétním případě skutečně došlo k týrání zvířete, hrají 

důležitou úlohu orgány ochrany zvířat – orgány veterinární správy.26 

 

3.2.2.1 K tématu opuštění zvířete 
 K týrání zvířete jeho opuštěním se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozsudku 28 Cdo 

3563/2008. 27  Podle názoru soudu je sice derelikce dle ustanovení § 135 odst. 3 OZ 

jednostranným právním úkonem, ale pokud nejsou pochyby o projevu vůle, jímž se vlastník 

vzdává svého vlastnického práva, není případná adresnost úkonu na překážku. Vlastnické 

právo státu ke zvířeti pak vzniká samotnou derelikcí. Nejvyšší soud se tak neztotožnil 

s názorem odvolacího soudu, který měl za to, že opuštění zvířete je v rozporu s ustanovením § 

4 odst. 1 písm. s) zákona č. 246/1992 Sb., a je tedy z toho důvodu podle § 39 OZ neplatným 

úkonem. Nejvyšší soud uvádí, že zákaz týrání zvířat je toliko zákonným limitem, který se při 

opuštění věci – živé bytosti - musí uplatnit.28 

 

3.2.3 Utýrání 
 Utýráním pak předmětný zákon v ustanovení § 3 odst. 1 písmene r) míní  přivození 

smrti zvířete v důsledku týrání, nebo týrání, které zvíře přežije, avšak je nutno jej v důsledku 

toho utratit. Naposledy pak usmrcení zvířete nepovolenými metodami. 29 

                                                   
25 Toto vynětí tedy umožňuje např. výcvik a použití služebního psa podle § 52 písm. j) a následujících zákona č. 
273/2008 Sb., o policii ČR. 

26 PRCHALOVÁ, Jana. Obecná ochrana zvířat z hlediska různých zákonů. In: Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?: 
aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. 
Vodnář, 2010, s. 67-75. 

27 V citovaném případě žalobkyně – provozovatelka psího útulku požadovala od žalované – České republiky 
zaplacení částky vynaložené na péči o psy ve vlastnictví žalované. Žalovaná však poukazovala na to, že 
k předmětným psům uzavřela žalobkyně dohody s jejich původními majiteli, jedná se tedy o dvoustranné právní 
úkony a proto se nemůže v daném případě jednat o derelikci dle ustanovení § 135 odst. 3 OZ a žalované ke psům 
nevzniklo vlastnické právo.  

28 Nejvyšší soud vyslovil, názor, že pokud bychom vzdání se vlastnického práva ke zvířeti předáním do útulku 
hodnotili jako týrání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 246/1992 Sb., popřeli bychom smysl existence 
a činnosti psích útulků. Nadto by se lidé následně „zbavovali“ svých psů jinými způsoby – vypuštěním do volné 
přírody, utracením atd., Způsobení tohoto následku zákonodárce při tvorbě ustanovení o týrání zcela jistě neměl 
v úmyslu. Ba dokonce chtěl právě tomuto zabránit. 

29 Tento pojem byl do zákona zaveden novelou č. 77/2004 Sb., předtím jej zákon neupravoval. 
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 Zákon samozřejmě kromě již jmenovaných legálně definuje i další pojmy a to 

v ustanovení § 3. 

 

3.3 Správní delikty podle zákona na ochranu zvířat proti týrání 
 Zákon v části sedmé upravuje správní delikty, konkrétně přestupky a správní delikty 

právnických nebo podnikajících fyzických osob. 

 

3.3.1 Přestupky 
 Zákon v § 27 stanovuje, které jednání je přestupkem, přičemž taková jednání dělí do 9 

skupin – odstavců, podle osoby, která se ho dopustila. Každá z těchto osob totiž má určité, 

zákonem stanovené, povinnosti, které plynou z jejího postavení. Kromě odstavce 1, ta doléhá 

obecně na každou fyzickou osobu, bez bližšího určení. Pokud tyto povinnosti nesplní, dopustí 

se přestupku. Těmito osobami jsou například fyzická osoba jako chovatel, fyzická osoba jako 

chovatel hospodářských zvířat, fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího 

zvláštní péči a další.30 

 Za přestupky podle tohoto zákona je možno uložit pokuty dle § 27 odst. 12, případně 

zákaz činnosti dle odst. 13. 

 

3.3.2 Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob 
 Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob upravuje zákon v § 

27a. Opět je členěn do odstavců dle osoby pachatele deliktu, obdobně jako u přestupků. 

Obdobně jako u přestupků se jedná o osoby, jejichž zvláštní postavení jim poskytuje určitá 

práva a ukládá povinnosti. Za správní delikt je možno uložit pokutu dle odst. 20 a případně 

též zákaz činnosti dle odst. 21. Při vyměření pokuty se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl 

správní delikt spáchán, v souladu s ustanovením § 28 odst. 2. Zákaz činnosti lze právnické 

osobě uložit nejdéle na 5 let, jde-li o činnost, k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního 

                                                   
30 Těmi dalšími osobami zvláštními osobami, jejichž zvláštnost plyne z jejich postavení, které jim propůjčuje 
určitá práva a zároveň stanovuje povinnosti, jsou krom výše jmenovaných: fyzická osoba jako chovatel 
poskytující soustavnou nezbytnou péči handicapovanému zvířeti, fyzická osoba jako pořadatel, fyzická osoba 
jako osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata, vedoucí pokusu a poslední vedoucí pokusu nebo zástupce 
vedoucího pokusu.  
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orgánu, a byl-li správní delikt touto činností nebo v souvislosti s ní spáchán – podle 

ustanovení § 28 odst. 4. 

 Je důležité zmínit, že právnická osoba nebude za správní delikt odpovídat, pokud 

prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní 

povinnosti zabránila, dle § 28 odst. 1. 

 Vše, co bylo výše řečeno ohledně právnických osob, se použije i pro osoby fyzické 

podnikající, pokud jde o jednání, které s podnikáním souvisí. 

 Jak je tedy evidentní, na rozdíl od trestných činů se správního deliktu může dopustit a 

potrestána může být nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická a to právě v rámci této 

kategorie deliktů. Trestní úprava za podobné jednání trestní odpovědnost právnických osob 

nestanovuje. 

 

3.3.3 Společná ustanovení ke správním deliktům 
 Výše uvedené informace by nebyly kompletní, pokud bychom opomněli zohlednit 

další ustanovení § 28 a § 28a zákona č. 246/1992 Sb.  

 Správní delikty podle § 27 odst. 1 písm. j) a podle § 27a odst. 1 písm. g), tedy 

přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, spočívající 

v nesplnění povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou, projednává v prvním stupni 

obec, ostatní obecní úřad obce s rozšířenou působností.31 

  

 Skutkové podstaty správních deliktů podle zmiňovaného zákona jsou podstatně 

rozmanitější než skutkové podstaty trestných činů a často ani pojmově nejsou týráním.32 To 

souvisí s principem, podle něhož je trestní právo až nejzazší možností (ultima ratio), trestní 

právo sankcionuje opravdu jen nejzávažnější jednání. Další rozdíl je, jak už bylo řečeno výše, 

v tom, že trestní právo pro jednání naplňující znaky týrání nedovoluje sankcionovat právnické 

osoby. 

 

 

 

                                                   
31 Na území hlavního města Prahy jsou správní delikty podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání projednávány městskými částmi. 

32 Například se správního deliktu dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že prodá nebo daruje 
zvíře osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů - § 27a odst. 3 písm. b). 
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3.4 Orgány ochrany zvířat 
 Za orgány ochrany zvířat zákon v § 19 odst. 1 a 2 označuje ministerstvo33, státní 

veterinární správu, státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů a Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a v neposlední řadě ve vymezeném rozsahu též obce,34 jak již bylo řečeno. 

 

3.5 poznámka na závěr soukromoprávních a správně právních 
výkladů 

Než přistoupím k samotnému výkladu trestněprávnímu, chtěla bych na tomto místě 

objasnit a shrnout, proč ve své práci věnuji tolik prostoru obecným výkladům pojmu zvíře a 

dalším problémům z oblasti soukromoprávní a stejně tak z oblasti správního práva. Činím tak 

z  důvodu důležitosti těchto výkladů pro objekt trestného činu, je- li totiž objektem zájem na 

ochraně zdraví a života zvířat a předmětem útoku pak zvíře samotné, je bezesporu důležité 

vědět, co je zvíře, jaké je jeho postavení a jaké další prostředky jsou přímo či nepřímo 

použitelné k jeho ochraně, případně se jej jinak dotýkají. 

Z tohoto pohledu by bylo možná logičtější tento výklad podřadit pod rubriku objektu 

trestného činu, bylo by to však na úkor přehlednosti a logické posloupnosti. Domnívám se, že 

zvolený přístup je schopen pomoci si lépe utvořit určitou množinu vzájemně souvisejících 

informací, na které potom naváže výklad trestněprávní, a že bez těchto informací by možná 

leckde nebyl další výklad zcela logický a nespočíval by na pevných základech. 

 

4. Trestněprávní ochrana zvířat 
 Je zcela jasné, že pouze úprava v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání není 

schopna sama o sobě plnit preventivní a v určitých případech ani represivní funkci. Jednak 

proto, že správněprávní trestání pachatele se vyznačuje nižší intenzitou společenské difamace 

– společenského odsouzení,35 které by pachatele odrazovalo od spáchání takového činu, a 

                                                   
33 Myšleno je ministerstvo zemědělství, do jehož oboru tato problematika spadá a které je gestorem zákona č. 
246/1992 Sb.  

34 Podrobnější úpravu pak nalezneme v § 20-26. 

35 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 185.  
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jednak proto, že stanovuje pouze relativně mírné sankce, 36  které by byly naprosto 

nepostačující v případě skutků, které by závažněji zasahovaly do právem chráněných zájmů. 

Proto je nesmírně důležitá úprava v rámci předpisů trestního práva, konkrétně tedy v trestním 

zákoníku, která tvoří trestněprávní koncovku ochrany zvířat proti týrání. 

 

4.1 Příčiny vzniku nové kodifikace 
 Aktuální je úprava v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní 

zákoník), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010, který tak nahradil původní úpravu v zákoně 

č. 140/1961 Sb. Původní trestní zákon byl mnohokrát novelizován, ať už v reakci na změny 

politické, nebo podle potřeb, vyvolaných dynamikou kriminality a byla tak porušena jeho 

jednota.  Proto přes tuto snahu nebyl schopen reagovat na „na měnící se společenskou 

realitu“. 

Obecně se dá říci, že nový trestní zákoník, ač přinesl mnohé změny, neznamená 

výraznou kriminalizaci jednání, které podle předchozí úpravy trestné nebylo. 

 

 

4.3 Základní zásady, na nichž je postaven trestní zákoník 
 Tyto zásady nejsou v textu zákona přímo definovány. Jsou „rozpuštěny“ v celkové 

koncepci TZ. Jsou teorií i praxí uznávány a ctěny. Působí svou přesvědčivostí a logikou. Ze 

všech uvádím jen ty, které mají užší souvislost se sledovanou problematikou, jedná se o: 

- zásada „nullum crimen, nulla poena sine lege“ – pachatel může být uznán vinným 

trestným činem a trest mu může být uložen jen na základě zákona – vyjádřeno v § 12 

odst. 1 TZ; její význam je v tom, že ne každé jednání, které laická veřejnost může 

označit za týrání, které by mělo být potrestáno, bude způsobilé podléhat trestnímu 

zákoníku, ale půjde jen o taková jednání, která jsou v něm výslovně popsána v rámci 

některé skutkové podstaty; s tím souvisí i zásada následující: 

- princip „ultima ratio“ – tedy, že trestněprávní represe je až nejzazší možnost, pokud 

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu – ustanovení § 12 

odst. 2 TZ; zde je patrná souvislost s úpravou správněprávní a se správním trestáním. 

Tam, kde by totiž postačovaly prostředky správního práva, není možné užít prostředky 

trestněprávní. 
                                                   
36 Srovnej s předchozí kapitolou. 
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- zásada individualizace trestní sankce, vyjádřeno v ustanovení § 38 TZ; projevem této 

zásady u sledovaných trestných činů je hlavně možnost uložení trestu zákazu činnosti, 

který zde má široké opodstatnění. 37 

 

 

4.4 Systematika trestního zákoníku a její význam 
  Zvláštní část trestního zákoníku je rozdělena do 13 hlav, přičemž problematika 

trestných činů proti životnímu prostředí je zařazena do hlavy VIII. Pořadí jednotlivých hlav je 

určeno významem, který Česká republika přisuzuje chráněným hodnotám. Komplexnost a 

systematičnost propůjčují zákonu výsadní postavení.38 

 Před hlavou zabývající se trestnými činy proti životnímu prostředí nalezneme dalších 

sedm Hlav, jimiž chráněné zájmy jsou, z povahy věci, důležitější. Systematicky „pod“ zájmy 

životního prostředí je dalších pět hlav.  

 Ačkoliv systematika a pořadí chráněných zájmů v jejím rámci má vyjadřovat 

důležitost daného chráněného zájmu, nemohu se ubránit dojmu, že v některých případech to 

úplně neplatí a převážilo kritérium četnosti výskytu trestných činů, které tento zájem 

poškozují. Srovnejme například trestný čin genocidia podle § 400 s trestným činem pytláctví 

podle § 304. Argument závažnosti pytláctví v tomto srovnání nemůže uspět. 

 

4.5 Hlava VIII. Zvláštní části – trestné činy proti životnímu prostředí 
 

4.5.1 Historický pohled na trestněprávní ochranu životního prostředí 
 Trestní zákoník obsahuje samostatnou hlavu, která se zabývá trestnými činy proti 

životnímu prostředí a některými navazujícími trestnými činy. „Starý“ trestní zákon č. 

140/1961 Sb. neobsahoval žádné speciální ustanovení k ochraně životního prostředí a jeho 

                                                   
37 K historii trestněprávních kodifikací, příčině vzniku zákona č. 40/2009 Sb. a jeho cílům viz Důvodová zpráva 
k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 a také 
 
STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro 
právo životního prostředí. 2009, č. 1, s. 43-47.  
38JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 39. Student 
(Leges). A tamtéž na str. 154-155. 
 
VAŠÍČEK, Libor. Nová éra trestního práva hmotného: Starý zákon vs Nový zákon. epravo.cz: Sbírka zákonů, 
judikatura, právo [online]. 2009 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-era-
trestniho-prava-hmotneho-stary-zakon-vs-novy-zakon-59450.html 
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složek. Tento zájem tak byl chráněn toliko nepřímo obecnými skutkovými podstatami 

z oblasti ochrany zdraví a majetku, v rámci trestných činů hospodářských  a obecně 

nebezpečných. 

Změna nastala až novelami od roku 1989. Novela zákonem č. 159/1989 Sb. zavedla, 

již podle O. Novotného, 39  velice neurčité, obecné a blanketní dispozice, které byly zařazeny 

mezi trestné činy obecně nebezpečné. 40  Kvůli přílišné obecnosti a vágnosti a také kvůli 

absenci návaznosti na předpisy z oblasti práva životního prostředí nebyly, dle autorky 

Pokorné, v praxi příliš využívány. Nicméně jejich význam je nezpochybnitelný, zájem na 

ochraně životního prostředí byl povýšen na zájem chráněný trestním právem. 

Další významná novela přišla v roce 1992, zákonem č. 557/1991 Sb., byla do zákona 

vložena skutková podstata týrání zvířat - § 203. A v roce 1994 byl zákonem č. 290/1993 Sb. 

zakotven trestný čin pytláctví - §178a. 

V roce 2002 byly znovu upraveny – zpřesněny formulace obecných skutkových 

podstat a především byly zakotveny 3 nové trestné činy, uvozeny nadpisem Neoprávněné 

nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. To vše bylo 

provedenou novelou č. 134/2002 Sb. 

Trestní zákoník v hlavě VIII. Zvláštní části navázal na předchozí úpravu, tu však 

upřesnil a doplnil o některé nové skutkové podstaty.41 

Do nového trestního zákoníku byly vkládány velké naděje nejen co do lepší úpravy 

dané problematiky, ale i ohledně očekávané transpozice směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/99/ES, 42  očekávání ohledně směrnice ovšem bohužel naplněna nebyla. Tím 

vyvstala nutnost zákon, který v roce 2010 teprve vstoupil v účinnost, novelizovat.43 

                                                   
39 NOVOTNÝ, Oto. Aj.: Trestní právo hmotné 2: Zvláštní část. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2010, 311 s.  

40 Konkrétně šlo o § 181a a§ 181b – skutkové podstaty ohrožení životního prostředí úmyslné a nedbalostní. 
41 Zákon č. 40/2009 Sb. zavedl tyto nové trestné činy: zanedbání péče o zvíře z nedbalosti - §303,  neoprávněná 
výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat - § 305. 

42 Tato směrnice nabyla účinnosti 26. Prosince 2008 a ve dvouleté lhůtě měla být implementována do českého 
právního řádu. Odborná veřejnost tedy logicky očekávala, že bude provedena její transpozice v zákoně č. 
40/2009 Sb. 

43 Se zmiňovanou směrnicí se zákonodárce vypořádal až zákonem č. 330/2011 Sb., který nabyl účinnosti až 1. 
prosince 2011.  

Na toto téma se vyjádřili: STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí: 
časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2009, č. 1, s. 47.  

a 
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4.5.2 Objekt – co chrání hlava VIII. 
Ochrana, která je poskytována jednotlivým společenským vztahům, zájmům a 

hodnotám a také intenzita této ochrany vychází z hodnotového systému společnosti a je proto 

také dobrým ukazatelem těchto hodnot. 44 

Objekt trestného činu nejen, že je obligatorním znakem skutkové podstaty trestného 

činu, má také velký vliv pro systematiku zvláštní části trestního zákoníku. Hlava VIII. 

Zvláštní části TZ obsahuje aktuálně 16 ustanovení, upravujících různé trestné činy. Které 

nejsou děleny do dílů tak, jako u některých jiných hlav. 

Ve většině učebnic trestního práva se dočteme, že trestním právem nejsou chráněny 

absolutně všechny společenské zájmy a hodnoty, ale jen ty, které byly shledány 

nejdůležitějšími. K obecnému objektu tedy můžeme říci tolik, že jsou-li ustanovení chránící 

životní prostředí, v užším smyslu pak taková, která mají chránit zvířata, zařazena do trestního 

zákoníku, je tento zájem považován za společensky opravdu důležitý.  

 Druhovým objektem je u této hlavy zájem na ochraně životního prostředí, jakožto 

přirozeného prostředí pro život člověka, živočichů a rostlin.45 

 Učebnice prof. Jelínka 46  popisuje druhový objekt hlavy VIII jako o: zájem na 

zachování ekologické rovnováhy v přírodě, zájem na zachování všech druhů rostlin a 

živočichů v přírodě, ochrana zdraví zvířat před týráním, ochrana člověka před nepříznivými 

vlivy léčiv a před nepříznivými vlivy pocházejícími od zvířat nebo potravin živočišného 

původu, zájem na dodržování odpadového hospodářství, s tím, že některá ustanovení chrání 

také práva majetková. 

                                                                                                                                                               
POKORNÁ, Lucie. Trestněprávní ochrana zvířat (živočichů). In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Zvíře 
(živočich) jako předmět právních vztahů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155. Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/sbornik/zvire.pdf 

44 K pojmu objektu blíže viz: K tomu blíže: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2010, s. 151-159. Student (Leges).  

45Pojem životní prostředí definuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí takto: „Životním prostředím je 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.“  

Novotný – opak. Cit.- dodává, že někdy se k výše uvedenému řadí i výtvory lidské činnosti (stavby, 
archeologické nálezy, kulturní památky..). Což je však příliš široké pojetí, které se v TZ neuplatňuje. 

46 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s.718. Student 
(Leges).  
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 Právo na životní prostředí, resp. Na jeho ochranu a zachování jeho příznivého stavu je 

základním lidským právem. Zmínku o odhodlání střežit a rozvíjet přírodní bohatství 

nalezneme již v preambuli Ústavy, výslovně se životním prostředí hovoří až v čl. 7 Ústavy, 

kde je řečeno, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. 

Tímto ustanovením se stát přihlásil k odpovědnosti za stav životního prostředí. Další důležité 

ustanovení nalezneme v Listině základních práv a svobod v ustanovení čl. 35, v odstavci 1. Je 

zakotveno právo každého jednotlivce na příznivé životní prostředí, v odstavci 3. pak je 

stanovena povinnost nepoškozovat a neohrožovat životní prostředí nad míru stanovenou 

zvláštními zákony.  

 Na ochranu životního prostředí můžeme hledět ze dvou hledisek. Prvním je právní 

úprava složek životního prostředí, resp. úprava režimu a ochrany jednotlivých složek. Tím 

druhým hlediskem pak bude právní úprava lidských činností, které mohou životní prostředí 

ohrozit a právní úprava věnující se zdrojům ohrožení.47 

 Normy, upravující trestné činy proti životnímu prostředí, se vyznačují tzv. 

blanketností. Blanketní skutkové podstaty odkazují na různorodé předpisy z oblasti ochrany 

životního prostředí, ochrany zvířat atd. Který předpis bude použit samozřejmě záleží na 

konkrétním případu. 

 

4.5.3 Význam hlavy VIII. Trestního zákoníku 
 V předchozí kapitole jsem se zabývala otázkou, co je druhovým objektem, který má 

hlava VIII. TZ chránit. Na tomto místě by bylo vhodné říci, čím je tato úprava významná.  

 Shrňme tedy změny oproti staré úpravě a zhodnoťme je. Začněme změnou opticky 

největší, tedy vyčleněním samostatné hlavy pro trestné činy směřující proti životnímu 

prostředí. Tento krok je signálem, že státní orgány považují tento druh kriminality 

společensky za velmi závažný.48 

 Další změnou je zavedení některých nových skutkových podstat v reakci na zkušenosti 

z praxe, zejména zavedení trestného činu Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti komentuje 

autorka Prchalová49 jako velmi pozitivní. 

                                                   
47  Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 
 
48 STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí: časopis České společnosti 
pro právo životního prostředí. 2009, č. 1, s. 47.  

49 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 159.  
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 V neposlední řadě je nutné zmínit i úpravu § 302, který upravuje trestný čin Týrání 

zvířat. Toto ustanovení se dočkalo velkých změn, neboť byl umožněn náležitý postih 

opakování takového jednání a zároveň byly zpřísněny trestní sazby. Tomuto ustanovení, i 

ustanovení § 303, se budu ještě blíže věnovat. 

 Shrnula bych tedy, že současná podoba je jednoznačně krokem vpřed, neboť zájem o 

životní prostředí je zcela jistě v souladu s představou o moderní společnosti. 

 

4.5.4 Obecně k objektivní stránce trestných činů hlavy VIII. 
O objektu trestných činů hlavy VIII. platí samozřejmě totéž, co platí obecně u všech 

trestných činů, za zmínku stojí jen několik specifik. V první řadě je třeba říci, že ačkoliv 

obecně rozeznáváme dva druhy následku činu, a obecně v této hlavě můžeme také oba typy 

nalézt, tak ale pro trestné činy, na které je tato práce zaměřena (§ 302 a § 303) platí, že jsou 

pouze „poruchové“. Následkem těchto činů je totiž vždy určitá porucha na zvířeti, typicky 

půjde o poškození jeho zdraví, trvalé následky na zdraví či smrt. Tím se dostáváme k pojmu 

hmotného předmětu útoku, kterým je v těchto případech zvíře. Tento pojem patří mezi 

fakultativní znaky objektivní stránky, stejně jako například místo spáchání či způsob. Oba 

tyto další znaky nalezneme alternativně ve skutkové podstatě trestného činu týrání zvířat 

podle § 302 odst. 1 písm.b).50 

 

 

4.5.5 Obecně k subjektu trestných činů hlavy VIII. 
 Pachatelem může být u taxativně stanovených trestných činů právnická osoba, jinak 

osoba fyzická, která je v době spáchání činu příčetná a dovršila patnáctý rok života. Tyto tři 

podmínky musí být splněny vždy. Pokud by pachatelem byl mladistvý, pak přistupuje 

podmínka další, a sice podmínka jeho rozumové a mravní vyspělosti. K této obecné definici 

nutno dodat, že pro trestné činy, které jsou předmětem zájmu této práce, platí, že jejich 

pachatelem právnická osoba býti nemůže, neboť tyto nejsou uvedeny v § 7 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob.51  

                                                   
50 K objektivní stránce trestného činu blíže: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2010, s. 160-180. Student (Leges).  

51 Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vypočítává v § 7 trestné 
činy, na které se vztahuje trestní odpovědnost právnických osob. Pokud jde o hlavu VIII trestního zákoníku, patří 
sem tyto trestné činy: poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí 
z nedbalosti (§ 294), poškození vodního zdroje (§ 294a), poškození lesa (§ 295), neoprávněné vypuštění 
znečišťujících látek (§ 297), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298), neoprávněná výroba a jiné nakládání s 
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 Dále je možno říci, že i mladiství pachatelé nejsou v této oblasti kriminality výjimkou, 

k čemuž se blíže dostaneme v kapitole 6. 

Zásadní informací je, že některých trestných činů se  mohou dopustit jen osoby mající 

určité zvláštní postavení nebo vlastnosti. Stanovuje-li to takto skutková podstata trestného 

činu, jedná se o další znak, který musí pachatel splňovat.52 Zákon tuto podmínku stanovuje 

pro trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti v § 303, kde pachatelem může být pouze 

vlastník zvířete nebo osoba, která je z jiného důvodu povinna se o zvíře starat.  
  

4.5.6 Obecně k subjektivní stránce trestných činů hlavy VIII. 
 V samotné hlavě VIII. najdeme jak trestné činy, které vyžadují zavinění úmyslné, tak 

takové, u kterých postačí nedbalost. Obě tyto formy tzv. bipartice zavinění jsou zastoupeny i u 

těch trestných činů, jimiž se zabývám. Trestný čin týrání zvířat totiž vyžaduje zavinění 

úmyslné – „kdo týrá zvíře“, naproti tomu trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti se, 

jak už napovídá název, spokojí se zaviněním z nedbalosti, respektive z hrubé nedbalosti. 

Hrubá nedbalost je přitom považována za vyšší stupeň míry nedbalosti. Tolik tedy ke znakům 

obligatorním. 

K fakultativním jen tolik, že se může jednat o pachatelův motiv nebo cíl, nicméně ani 

v jednom ze zmíněných ustanovení tento znak stanoven není.  

  

 

4.5.7 Dělení trestných činů hlavy VIII. 
 Jak již bylo řečeno výše, hlava VIII. Trestního zákoníku obsahuje 16 ustanovení, které 

upravují různé trestné činy a navrch dvě společná ustanovení.  Tato hlava není členěna do 

dílů, přesto bude v rámci přehlednosti a sledování logiky věci užitečné provést určité dělení. 

Novotný53 uvádí následující dělení: 

- obecná ustanovení, která postihují poškození a ohrožení životního prostředí ( § 293 a § 

294) 

                                                                                                                                                               
látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy 
a planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), poškození chráněných částí přírody (§ 301). 

52 K subjektu trestného činu blíže viz: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. 
Praha: Leges, 2010, s. 181-206. Student (Leges).  

 
53 NOVOTNÝ, Oto. A KOL. Trestní právo hmotné 2: Zvláštní část. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, s.371.  
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- ustanovení zaměřená na ochranu některých složek životního prostředí ( § 294a, § 295, 

§ 299, § 300 a § 301) 

- ustanovení, chránící životní prostředí proti některým jednáním proti němu ( § 297, § 

298, § 298a, § 305, § 306 a § 307 ) 

- ustanovení, která chrání zvířata proti zlému nakládání s nimi a ustanovení postihující 

pytláctví ( § 302, § 303 a § 304) 

U prvních tří skupin nalezneme souvislost s ochranou zvířat v tom smyslu, že každá 

z těchto skupin chrání určitým rozdílným způsobem životní prostředí, jako prostředí pro život 

zvířat a samozřejmě i člověka. Tato souvislost je logická a velice důležitá, ale přesto poměrně 

volná. Týká se spíše ochrany živočichů, živočišných druhů jako celku, než ochrany 

konkrétního zvířete.  

 Přímou a úzkou provázanost s ochranou zvířat nalezneme až v samotné skupině čtvrté, 

ta chrání, již konkrétní zvířata jako jedince, nikoliv kvůli jeho příslušnosti k určitému druhu54. 

Právě proto se ve své práci budu nadále věnovat trestným činům zakotveným pod § 302 a 303 

trestního zákoníku. 
 

4.6 Jednotlivé trestné činy 
 

4.6.1 Trestný čin týrání zvířat - § 302 trestního zákoníku 
 Tento trestný čin byl poprvé zakotven v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., nikoliv však 

od počátku jeho platnosti a účinnosti, byl zaveden až novelou č. 557/1991 Sb. s účinností od 

1. ledna 1992. V trestním zákoně z roku 1961 bychom jej nalezli v ustanovení § 203. Do této 

doby trestní právo ochranu zvířatům proti týrání neposkytovalo. Postih byl možný pouze 

stalo-li se tak na veřejnosti – pak byl pachatel stíhán za trestný čin výtržnictví, nebo jako 

přestupek, za který mohla být uložena pouze nepřiměřeně nízká sankce55. 

 Zavedení trestného činu týrání zvířat novelou č.557/1991 Sb. proto bylo velice 

významným krokem, ovšem ustanovení zdaleka nedosahovalo kvalit dnešní formulace tohoto 

trestného činu, neboť umožňovalo postihnout pouze takového pachatele, který se tohoto 

                                                   
54 STEJSKAL, Vojtěch. Recentní právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In: Člověk a zvíře - v 
zajetí či v péči?: aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2010, s. 10.   

55 NOVOTNÝ, Oto. A KOL. Trestní právo hmotné 2: Zvláštní část. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, s.380.  
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jednání dopustil opakovaně nebo zvíře týráním usmrtil. Přísněji postižitelný pak byl pachatel, 

pokud se výše uvedeného jednání dopustil veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.56 

  Ve vládním návrhu trestního zákoníku byl původně tento trestný čin upraven v § 300. 

Důvodová zpráva k tomuto návrhu říká, že tento trestný čin byl do hlavy VIII. přeřazen 

s ohledem na obecný chráněný zájem.57 

 Znění § 203 v zákoně č. 140/1961 Sb. bylo terčem kritiky fyzických osob i ze strany 

osob právnických, které se zabývají ochranou zvířat, stejně tak některých státních orgánů, do 

návrhu se tedy toto ustanovení dostalo značně přepracované. Skutková podstata v prvním 

odstavci byla nově formulována tak, aby byla dostatečně jasně odlišena od přestupku a 

vymezeny nejnebezpečnější formy tohoto jednání. V odstavci 2 byly nově formulovány 

zvlášť přitěžující okolnosti, v odstavci 3 pak zákonodárce vymezil okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby. Terčem kritiky byly hlavně velmi nízké – neodpovídající tresty. 

Trestní sazby byly proto zvýšeny, a to u základní skutkové podstaty i u zvlášť přitěžujících 

okolností, novinkou je pak formulace okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

v odstavci 3. Současně ale byly zachovány relace k trestným činům proti životu a zdraví lidí. 
  

4.6.1.1 Objekt trestného činu týrání zvířat 
 Chceme-li hovořit o objektu tohoto trestného činu, musíme se vrátit zpět k zákonu č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně k jeho preambuli.58 Objektem je totiž 

tento princip, respektive zájem na ochraně zvířat před jejich týráním, poškozováním jejich 

zdraví a jejich bezdůvodným usmrcením. 

 Předmětem pachatelova útoku je konkrétní zvíře (nikoliv živočišný druh), tedy 

obratlovec (kromě člověka), ne však plod nebo embryo.59  Pojmem obratlovec rozumíme 

                                                   
56 Celé znění § 203 zákona č. 140/1961 Sb. :  
(1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních 
dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 
trestem. 
 (2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 
trestem. 
 (3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně 
nebo na místě veřejnosti přístupném. 

57 Původně byl tento trestný čin v zákoně č. 140/1961 Sb., upravený § 203, zařazen do hlavy páté mezi trestné 
činy hrubě narušující občanské soužití. 

58 V preambuli se píše: „ 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.“ 

59 Tuto definici zvířete nalezneme v ustanovení § 3 písmene a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání. 
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savce, ptáky, plazy, obojživelníky a ryby60 . Na těchto se lze dopustit týrání. Z uvedené 

definice vyplývá, že na bezobratlých nikoliv. Autoři Púry i Novotný61 se shodují, že týrání a 

zabíjení jiných živočichů může být jen přestupkem nebo nepostižitelným prohřeškem proti 

morálním pravidlům, tzv. morálním deliktem. 

 Pro naplnění skutkové podstaty není vyžadován žádný zvláštní vztah mezi pachatelem 

a zvířetem – předmětem útoku. Pachatel tak může být vlastníkem zvířete, ale samozřejmě se 

může jednat o zvíře cizí. Nemusí se ani jednat o zvíře chované člověkem, týrání se lze 

dopustit i na volně žijícím zvířeti.62 

4.6.1.2. Objektivní stránka trestného činu týrání zvířat 

Základní skutková podstata 
 Objektivní stránka základní skutkové podstaty tohoto trestného činu spočívá v tom, že 

pachatel týrá zvíře: 

- zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

- surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. 

Tyto dvě alternativy se tedy liší intenzitou týrání a okolností, zda k němu došlo veřejně. 

Které jednání je považováno za týrání, to trestní zákoník nekonkretizuje. V běžném smyslu 

jím rozumíme špatné nakládání s živým tvorem, jež mu působí bolest a útrapy. 

Charakteristiku týrání podává § 4 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, viz výše.  Je možné shrnout, že týráním se zpravidla rozumí působení bolesti nebo 

utrpení, většinou opakovaně nebo dlouhodobě. 

V prvním odstavci je tedy vymezena tzv. základní skutková podstata, která má za cíl 

odlišit jednání trestné od přestupku. To znamená, že k naplnění skutkové podstaty nebude 

stačit jednání, které je týráním zvířete podle ustanovení § 4 zákona č. 246/1992 Sb., navíc 

totiž musí být splněna jedna, nebo obě, varianty okolností – zvlášť surový nebo trýznivý 

                                                   
60  F. Púry hovoří o tom, že k obratlovcům patří zejména výše uvedený výčet. Viz: ŠÁMAL, Pavel. A 
KOL. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xvi, s.2744. Velké komentáře.  
 
Naproti tomu Novotný ve své učebnici výslovně zmiňuje i třídu kruhoústí. Viz: NOVOTNÝ, Oto. A 
KOL. Trestní právo hmotné 2: Zvláštní část. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 
s.380.  

61 Opakovaná citace, viz výše. 

62 Ostatně konstrukce, která by poskytovala ochranu proti týrání pouze zvířeti, které je chováno člověkem nebo 
naopak jen zvířeti volně žijícímu, by postrádala logiku a popírala by svůj základní smysl. Tato ochrana zvířatům 
poskytována proto, že mohou pociťovat bolest a utrpení. Pokud bychom ji poskytli pouze jedné skupině, dali 
bychom najevo, že  druhá skupina zvířat ochranu nepotřebuje, neboť není schopna pociťovat bolest ani utrpení. 
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způsob nebo spáchání činu veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Těmto dvěma 

okolnostem je společný znak surového nebo trýznivého způsobu týrání. 

Zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem týrání (§302 odst. 1 písm. a) rozumíme jednání, 

které § 4 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání definuje jako týrání, které se však 

v tomto případě vyznačuje vyšší mírou bolesti utrpení týraného zvířete. Jelínek k tomu uvádí, 

že: „ jde o případ, kdy zvíře bylo vystaveno mimořádným fyzickým útrapám a bolesti, které 

podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete“.63 Prakticky se může jednat velkou 

intenzitu týrání, o týrání, které pachatel páchá opakovaně nebo po delší dobu, případně také o 

užití vícero způsobů týrání zvířete nebo týrání více zvířat.  

Pokud se zaměříme na pojmy zvláštní surovost a zvláštní trýznivost a jejich odlišení, Púry 

v komentáři64 uvádí, že pojem surovost se vztahuje spíše k pachateli, značí závažnost jeho 

jednání, kdežto pojem trýznivost souvisí spíše se zvířetem, s tím, jak toto zvíře vnímá 

intenzitu svých útrap. 

 Druhá zákonem stanovená alternativa požaduje surový nebo trýznivý způsob týrání, 

kterého se pachatel dopustil veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Zde týrání 

nedosáhne zvláštní surovosti a trýznivosti, ale přesto je třeba toto jednání odlišit od přestupků 

a jiných správních deliktů, neboť na závažnosti nabírá právě tím, že k němu došlo veřejně 

nebo na místě veřejnosti přístupném. 

Veřejně je trestný čin spáchán za splnění podmínek, které stanovuje § 117 písm. b) trestního 

zákoníku, zpravidla tedy, podle komentáře65, nejméně před třemi osobami současně 

přítomnými, odlišnými od pachatele, které navíc musí být způsobilé toto jednání postřehnout 

a porozumět mu. I když nemyslitelné nebude pravděpodobně ani spáchání veřejně podle 

písmene a) zmíněného ustanovení. 

Místo veřejnosti přístupné je takové místo, kam má přístup široký okruh osob individuálně 

neurčených a kde se zpravidla i více osob zdržuje. Takové místo však nemusí být přístupné 

komukoliv a kdykoliv bez omezení, může dokonce být přístupné i jen v určitou dobu. Není 

podstatné, zda je veřejnost přítomna, když dojde ke spáchání trestného činu. 

 

                                                   
63 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 728. Student 
(Leges).  
 
64 ŠÁMAL, Pavel. A KOL. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 
komentáře. 
 
65 Opakovaná citace, viz výše. 
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Kvalifikované skutkové podstaty 
 Krom základní skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat upravuje zákon i 

kvalifikované skutkové podstaty tohoto činu a to v odstavci druhém a třetím. 

 Odstavec druhý umožňuje uložit vyšší trestní sazbu takovému pachateli, který byl již 

za čin, uvedený v odstavci 1, v době posledních tří let odsouzen nebo potrestán (§ 302 odst. 2 

písm. a). Pokud jde o dobu posledních tří let, počítáme ji ode dne právní moci rozsudku, jímž 

byl pachatel odsouzen, případně od skončení výkonu trestu, který byl za tento trestný čin 

uložen dříve.  

Odsouzením musíme rozumět vyslovení viny pachatele tímto trestným činem dřívějším 

odsuzujícím rozsudkem/trestním příkazem. Potrestání pak spočívá ve výkonu trestu, 

uloženého za tento trestný čin. Postačí částečný výkon trestu, přičemž druh trestu, který byl 

uložen, není podstatný. Podstatné ovšem je, že tuto podmínku lze naplnit, a k odsouzení či 

potrestání přihlédnout, jen tehdy, dokud nevznikla fikce, podle které se na pachatele hledí, 

jako by nebyl odsouzen. Podmínku „odsouzení za takový trestný čin“ je možno naplnit jak 

odsouzením za trestný čin týrání zvířat podle § 302, tak i odsouzením za trestný čin poškození 

cizí věci        (§ 228), pokud byl tento spáchán týráním zvířete.66 Naopak nebude postačovat 

předchozí postih pachatele za týrání zvířat jako přestupek nebo jiný správní delikt. 

Podle druhého odstavce lze také přísněji postihnout pachatele, který týráním způsobí zvířeti 

trvalé následky nebo smrt (§ 302 odst. 2 písm. b).  

Trvalým následkem na zdraví zvířete rozumíme zhoršení zdravotního stavu zvířete oproti  

jeho stavu před týráním. Toto zhoršení spočívá ve  změnách na zdraví, které není možno zcela 

vyléčit nebo jinak zhojit. 

Smrtí ve smyslu tohoto ustanovení je skončení života zvířete, stane-li se tak v důsledku týrání. 

Podle komentáře 67 sem musíme zahrnout i utýrání zvířete ve smyslu § 3 písm. s) zákona č. 

246/1992 Sb., tedy usmrcení zvířete nepovolenými metodami, případně utracení, které je 

nutno učinit právě v důsledku týrání. 

Jednání v odstavci druhém se tedy vyznačuje nejen tím, že je z hlediska své intenzity 

závažnější, než přestupek, ale navíc zde musí přistoupit další skutečnosti – okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. Konkrétně tedy recidiva, nebo smrt/trvalé následky 

                                                   
66 NOVOTNÝ, Oto. A KOL. Trestní právo hmotné 2: Zvláštní část. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, s.381.  

67 ŠÁMAL, Pavel. A KOL. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 
komentáře.  
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týraného zvířete. Za týrání zvířat podle druhého odstavce lze uložit trest odnětí svobody na 

šest měsíců až tři léta nebo zákaz činnosti. 

 Odstavec třetí stanovuje vyšší trestní sazbu pro pachatele, který se jednání, uvedeného 

v odstavci prvním, dopustí na větším počtu zvířat. Sám zákon tento pojem nekonkretizuje a 

tak bude stanovení onoho většího počtu zvířat na judikatuře. Jazykovým výkladem bychom 

nejspíše dospěli k závěru, že by mělo stačit spáchání tohoto trestného činu na dvou zvířatech. 

Nicméně zákonodárce byl jistě veden snahou, a důvodová zpráva to dokládá68, postihnout 

pachatele, který se dopustí týrání na skupině zvířat. Přičemž není podstatné, zda byla týrána 

všechna zvířata najednou nebo postupně. Za týrání zvířat ve třetím odstavci bude možné 

uložit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.  

  

4.6.1.3 Subjekt a subjektivní stránka trestného činu týrání zvířat 
Pachatelem trestného činu týrání zvířat může být kdokoliv, nevyžaduje se žádný 

zvláštní vztah mezi pachatelem a zvířetem, ani žádná zvláštní vlastnost nebo postavení 

pachatele. 

 Jedná se o úmyslný trestný čin, pachatel tedy věděl, že poruší nebo ohrozí, případně 

může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem způsobem, který je v trestním 

zákoně uveden. A takové porušení nebo ohrožení způsobit chtěl. V tomto případě by se 

jednalo o úmysl přímý (§ 15 odst. 1 písm. a). 

Vedle úmyslu přímého známe ještě úmysl nepřímý, který záleží v tom, že pachatel věděl, že 

svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem. A pro případ, že 

takové porušení nebo ohrožení způsobí, je s tím srozuměn (§ 15 odst. 1 písm. b). Přičemž 

podle odstavce 2 uvedeného ustanovení srozuměním rozumíme i smíření s tím, že svým 

jednáním může poškodit nebo ohrozit chráněný zájem.69 

Pro tento trestný čin zákon nevyžaduje úmysl přímý, postačí tedy i úmysl nepřímý. 

 Pokud jde o přitěžující okolnosti v § 302 odst. 2 a) i b) a § 302 odst. 3, postačí ve 

vztahu k těmto okolnostem zavinění ve formě nedbalosti (§ 17 písm. b). 

 

 

                                                   
68 V důvodové zprávě k § 300 (dnešní § 302) to sice výslovně řečeno není, nicméně ustanovení § 303 (podle 
návrhu § 301) také hovoří o větším počtu zvířat a v důvodové zprávě k tomu ustanovení se hovoří o celých 
skupinách zpravidla hospodářských zvířat. 
69 K tomu blíže: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 
218. Student (Leges).  
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4.6.1.4 Pár doplňujících poznámek 
 U trestného činu týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku je možný jednočinný 

souběh s trestným činem poškození cizí věci podle § 228. 

Tento trestný čin není zahrnut mezi trestné činy, jejichž nepřekažení, nebo neoznámení je 

trestným činem podle § 367 a 368 trestního zákoníku.70 
 

4.6.2 Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti - § 303 trestního 
zákoníku 

Toto jednání nebylo podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, trestné. Trestný 

čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti zavedl až trestní zákoník z roku 2009, který tak 

reagoval na četné zkušenosti z praxe , kdy v důsledku zanedbání potřebné péče trpěla často 

zvířata i celé skupiny zvířat hladem, žízní, působením klimatických vlivů a následně 

poškozením fyziologických funkcí. Tyto případy jsou často medializovány a vyvolávají 

značnou pozornost veřejnosti, přičemž do doby trestního zákoníku bylo možné pachatele 

stíhat pouze za přestupky podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.71 Když 

uvážíme, že zvířatům v důsledku tohoto jednání byla často způsobena smrt nebo trvalé 

následky na zdraví, musíme nutně dojít k závěru, že úprava byla neodpovídající a 

neudržitelná.  

  

4.6.2.1 Objekt trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 
 Objektem tohoto trestného činu je, obdobně jako u trestného činu týrání zvířat, zájem 

na ochraně zdraví a života zvířat a na zajištění potřebné péče o ně. Taktéž je zde důležitým 

prvkem preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání. To co bylo řečeno u předchozího 

trestného činu, platí i zde. 72 

Obdobná situace platí ohledně předmětu útoku. Tím je opět zvíře.73 V zásadě se může jednat o 

jakékoliv zvíře, bez ohledu na jeho příslušnost do některé skupiny podle zákona č. 246/1992 

                                                   
70  Tam bychom ovšem nenašli ani jediný trestný čin z hlavy osmé trestního zákoníku.  Což je s podivem, 
vzhledem k tomu, jaké poselství v sobě nese právě hlava osmá a její postavení v trestním zákoníku. Nad tím se 
pozastavuje i Stejskal: STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí: časopis 
České společnosti pro právo životního prostředí. 2009, č. 1, s. 43-47.  

71  Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 
72 Blíže k objektu trestného činu a k předmětu útoku viz výše. 

73 I zde uplatníme definici zvířete podle § 3 psím. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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Sb. Společným jmenovatelem zde je skutečnost, že zvíře je tzv. v lidské péči74, tedy že je plně 

a bezprostředně závislé na péči člověka, který by mu měl zajistit všechny podmínky potřebné 

k životu. Z logiky věci tedy půjde o zvíře v péči pachatele, k tomu ale podrobněji níže. 

 

4.6.2.2 Objektivní stránka trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

Základní skutková podstata 
 Objektivní stránka tohoto trestného činu záleží v tom, že pachatel zanedbá potřebnou 

péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a v důsledku toho 

mu způsobí trvalé následky na zdraví nebo smrt.  

Pojem potřebné péče je na první pohled dosti neurčitý, rozumíme jím zejména zajištění 

odpovídajícího umístění zvířete, jeho výživu a napájení a veterinární péči. To vše samozřejmě 

s ohledem na druh zvířete, na jeho zdravotní stav, klimatické podmínky atd. Za takové, které 

můžeme podřadit pod pojem zanedbání péče o zvíře, hrozí pachateli trest odnětí svobody až 

na šest měsíců, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Kvalifikovaná skutková podstata 
 Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je tu způsobení smrti nebo trvalých 

následků na zdraví většímu počtu zvířat. Smrtí zde, obdobně jako u předchozího ustanovení, 

rozumíme jakékoliv ukončení života zvířete v důsledku jednání, popsaného tímto 

ustanovením. Pojem trvalé následky na zdraví znamená zhoršení zdravotního stavu, oproti 

stavu před tímto činem, ke kterému došlo v důsledku zanedbání potřebné péče a které již není 

možné vyléčit či jinak zhojit. Komentář75 uvádí za příklad poškození pohybového aparátu 

zvířete, smyslových orgánů nebo jiných orgánů či částí těla.  

Opět se dostáváme k problému, jaký počet si představit pod pojmem větší počet zvířat. 

Trestní zákoník nám ani v tomto případě není nijak nápomocen.  Jazykový výklad by nás 

dovedl k počtu dvou zvířat. Komentář76 však hovoří o tom, a myslím si, že logika věci a 

informace obsažené v důvodové zprávě to dokládají, že zákonodárce měl i zde na mysli, slovy 

komentáře, poněkud více zvířat. 

 Ve vztahu k této okolnosti, podmiňující použití vyšší trestní sazby, postačí zavinění ve 

formě nedbalosti. 

                                                   
74 Ve smyslu § 3 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb. 
75 ŠÁMAL, Pavel. A KOL. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 
komentáře.  

76 Opakovaná citace, viz výše. 
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  V případě, že se pachatel dopustí tohoto trestného činu, je možné uložit trest odnětí 

svobody až na dvě léta. 

 

4.6.2.3 Subjekt a subjektivní stránka trestného činu zanedbání péče o zvíře z 
nedbalosti 

 U pachatele se tentokrát, oproti předchozímu trestnému činu, vyžaduje jeho zvláštní 

vztah ke zvířeti, neb pachatelem může být, jak už bylo naznačeno výše, kdokoliv, za 

předpokladu, že je nositelem povinnosti starat se o zvíře. Přičemž nezáleží na tom, z jakého 

důvodu má tuto povinnost. Může se tedy jednat o vlastníka, který jej nabyl do svého 

vlastnictví ve smyslu § 123 a násl. Občanského zákoníku, mlže se jednat o osobu, která má 

zvíře, typicky spíše skupinu zvířat, v nájmu. Taktéž může být pachatelem osoba, která má 

povinnost se o zvíře postarat dočasně, typicky je-li vlastník na dovolené třeba tzv. psí hotely, 

nebo i útulky pro opuštěná zvířata. Jedná se o tzv. speciální subjekt. 

 Na tento trestný čin se nevztahuje trestní odpovědnost právnických osob v rámci 

zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pokud tedy bude 

tento trestný čin spáchán při činnosti právnické osoby, ponese ta fyzická osoba, která tento čin 

spáchala jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení jako statutární orgán, člen kolektivního 

statutárního orgánu, zástupce či jiný zaměstnanec atd. 
 Jak naznačuje odstavec první předmětného ustanovení, vyžaduje subjektivní stránka  

tohoto trestného činu  zavinění ve formě nedbalosti, konkrétně hrubé nedbalosti. Tu chápeme 

jako vyšší stupeň míry nedbalosti. V hrubé nedbalosti jedná pachatel tehdy, když jeho přístup 

k náležité opatrnosti svědčí o jeho zřejmé bezohlednosti k zájmům, které jsou chráněny 

trestním zákoníkem.77 

Může se jednat o nedbalost vědomou i nevědomou. 

 

4.6.2.4 Doplňující poznámky 
 Tak jako u trestného činu týrání zvířat, i zde je možný jednočinný souběh s trestným 

činem poškození cizí věci podle § 228 trestního zákoníku. 

Taktéž ani tento trestný čin se neobjevil ve výčtu skutkových podstat trestných činů v § 367 a 

368 trestního zákoníku. 

 

                                                   
77 K tomu blíže: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 
228. Student (Leges).  
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5. Problematika ochrany zvířat proti týrání v judikatuře 
 K této oblasti trestního práva neexistuje nijak zvlášť bohatá judikatura, jak by se 

možná mohlo zdát díky médiím, která se touto problematikou ráda a často zabývají. 

Domnívám se, že je to dílem proto, že jde z velké části o kriminalitu latentní, o které se 

příslušné orgány ani nedozvědí, a dílem proto, že většina případů je řešena jako správní 

delikty. Orgány činné v trestním řízení prověřují jen poměrně malou část pro podezření ze 

spáchání některého z trestných činů z oblasti ochrany zvířat proti týrání.78 

 Starý trestní zákoník č. 140/1961 Sb. poskytoval zvířatům ochranu proti týrání pouze 

ustanovením § 203. Oproti tomu nový trestní zákoník skutkovou podstatu trestného činu 

týrání zvířat upravuje v § 302 a navíc obsahuje ustanovení nedbalostního trestného činu 

„zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“ - § 303. Nicméně se mi při mém pátrání nepodařilo 

nalézt ani jeden judikát, který by se zabýval právě tímto trestným činem. Proto se na 

následujících řádcích budu zabývat pouze trestným činem týrání zvířat, ať už v úpravě 

starého, nebo nového trestního zákoníku.  

 Z hlediska skutkového stavu pak můžeme dostupné případy rozdělit na 2 skupiny. Do 

skupiny první patří případy, kdy jde o poskytování nedostatečné výživy a napájení, nevhodné 

podmínky chovu a ustájení, případně neposkytnutí odpovídající péče. Z této skupiny lze pak 

dále vydělit takové, kdy v důsledku uvedeného jednání dojde k úhynu zvířete/zvířat, tedy 

k jeho utýrání, avšak z hlediska zavinění se zde bude jednat o formu nepřímého úmyslu. Do 

druhé, ne tolik početné, skupiny jsem zařadila případy utýrání zvířete na základě přímého 

úmyslu.  

Toto rozdělení bylo učiněno bez nároku na to, aby přesně kopírovalo předmětná ustanovení, 

což s ohledem na rozdílnou úpravu obou v úvahu přicházejících zákonů ani není zcela možné. 

Bylo vytvořeno jen pro větší přehlednost a názornou ilustraci trestné činnosti v této oblasti. 

Následující řádky pak budou věnovány rozboru a popisu jednotlivých judikátů. 

 Začnu skupinou uvedenou jako první, kde je důležitým rozhodnutím  sp. zn. 6 To 

133/94. Zde totiž odvolací soud vymezil, co je nutno rozumět pojmem týrání zvířete. Jde 

podle něj především o taková jednání, která za týrání považuje § 4 zákona č. 246/1992 Sb. 

Soud také výslovně uvádí, že za týrání je potřeba považovat i omezování výživy a napájení, 

z jiných než zdravotních důvodů, a bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného působení 

stresujících vlivů biologické, chemické nebo fyzikální povahy. O utýrání ve smyslu § 203 

odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., jde pak tehdy, dojde-li v důsledku výše uvedeného jednání 

                                                   
78 CHMELÍK, Jan. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, 
215 s. Vysokoškolská učebnice (Linde).  
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k úhynu zvířete. V tomto případě Krajský soud zamítl odvolání jako nedůvodné a potvrdil tak 

rozsudek Okresního soudu v Bruntále, který za utýrání nejméně 18 jalovic dle § 203  uložil 

pachateli trest odnětí svobody v délce 5 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 

jednoho roku. 

Obdobný je případ, vedený pod sp. Zn. 6 Tdo 481/2004. Zde trpělo nedostatečnou 

výživou stádo skotu, v počtu zhruba 25 kusů. Dovolání, které bylo podáno proti zamítavému 

usnesení o odvolání, Nejvyšší soud odmítl. V platnosti tedy zůstal rozsudek okresního soudu 

v Jičíně, který za uvedené jednání uložil pachateli trest odnětí svobody v délce 3 měsíců, 

podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku.  

Že se nemusí jednat jen o hospodářská zvířata potvrzuje usnesení Nejvyššího soudu 3 

Tdo 960/2006, kterým bylo odmítnuto dovolání, podané proti zamítavému usnesení o 

odvolání Krajského soudu v Českých Budějovicích. Okresní soud, a další instance se s ním 

ztotožnily, uznal obviněnou vinnou trestným činem dle § 203 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., 

ve stadiu pokusu, kterého se dopustila tím, že nedostatečně krmila a ošetřovala svou fenu 

plemene německá doga. Zde uložený trest je trestem souhrnným, proto by bylo zavádějící jej 

zde uvádět. 

Další případ je ze všech popisovaných dosud jediný, na který se vztahuje „nový“ 

trestní zákoník. Je odlišný také tím, že se jím zabýval i Ústavní soud. Skutkový stav spočívá 

v tom, že obviněný nejméně u tří ze svých psů bez zdravotních důvodů omezoval výživu a 

napájení a nadto je vyhublé a zesláblé zapřahal do spřežení, což činilo jejich stav ještě 

vážnějším. Okresní soud v Domažlicích posoudil jeho jednání jako trestný čin týrání zvířat 

podle ustanovení § 302 odst. 1 písm. a) a odst. 3 trestního zákoníku. Krajský soud odvoláním 

napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a nově rozhodl tak, že uznal obviněného vinným 

trestným činem týrání zvířat podle § 302 odst. 1 písm. b) a odst. 3, neztotožnil se tedy 

s názorem soudu prvního stupně, že šlo o týrání zvláště surovým nebo trýznivým způsobem. 

Nadto místo, kde k týrání docházelo, shledal místem veřejnosti přístupným. Proti tomuto 

rozhodnutí podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání. Nejvyšší soud se však 

s napadeným rozhodnutím v tomto bodě ztotožnil a ke znaku místa veřejnosti přístupného 

uvedl, že přístupnost musíme chápat v širších souvislostech a za veřejnosti přístupné místo lze 

považovat i prostory v osobním či soukromém vlastnictví, které nejsou samy o sobě 

považovány za místa veřejnosti přístupná, avšak bezprostředně sousedí s místem, kam 

veřejnost vstoupit může a na tyto prostory nebo do nich je vidět, event. slyšet.79 Nejvyšší soud 

                                                   
79 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1617/2011 
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se však neztotožnil s názorem Okresního a Krajského soudu ohledně posouzení znaku „větší 

počet“. Nejvyšší soud je toho názoru, že zvýšená trestní sazba, a to od jednoho roku do pěti 

let, značí, že se musí jednat o takový počet zvířat, který bude danému zpřísnění odpovídat. 

Odkazuje i na důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku a uzavírá, že pokud by měl 

zákonodárce na mysli počet dvou nebo tří zvířat, pravděpodobně by zvolil obdobnou 

formulaci jako u trestných činů proti životu a zdraví a jelikož tak neučinil, vyjádřil tím 

potřebu, aby se jednalo o větší počet, než jen dvě nebo tři zvířata. Z tohoto důvodu tedy 

napadené rozhodnutí zrušil a vrátil jej odvolacímu soudu k novému rozhodnutí. Krajský soud 

tedy posléze uznal obviněného vinným trestným činem týrání zvířat podle § 302 odst. 1 písm. 

b) trestního zákoníku a uložil trest odnětí svobody v délce 10 měsíců, podmíněně odložený na 

zkušební dobu dvou let. Následné dovolání bylo usnesením odmítnuto a ústavní stížnost 

posouzena jako zjevně neopodstatněná, neboť stěžovatel neprokázal porušení svých ústavních 

práv. 

Obdobný skutkový stav je i v případě týrání zvířat, kterým se Nejvyšší soud zabýval 

pod sp. zn. 7 Tdo 1655/2011. Nejvyšší soud usnesením zamítl dovolání a potvrdil tak 

rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, kterým bylo jako nedůvodné zamítnuto odvolání. 

Okresním soudem byl tedy obviněný uznán vinným trestným činem týrání zvířat podle § 302 

odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) a  odst. 3 trestního zákoníku čehož se měl dopustit tím, že 

nezajistil dostatečnou výživu, veterinární péči a odpovídající bezpečné ustájení stáda skotu, 

v důsledku čehož došlo k úhynu minimálně jedné dojnice. Za tento čin byl obviněnému 

uložen trest odnětí svobody v délce 16 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let a 

dále trest zákazu činnosti, spočívající v zemědělské výrobě – chovu hospodářských zvířat- na 

dobu tří let. 

Odlišný je skutkový stav posledního případu této skupiny, spočívá v tom, že obviněný 

nevhodným způsobem bez přihlášení převážel 56 kusů cizokrajných ptáků. Přičemž 

následkem nevhodného způsob přepravy, společně s nevyspělostí ptáků a vysokými teplotami 

vzduchu v předmětný den 18 z nich uhynulo. Okresní soud zde měl za to, že uvedený čin není 

činem trestným, neboť u obviněného nelze sledovat úmysl ohledně úhynu ptáků, požadovaný 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat. Proti tomuto rozhodnutí podala 

odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství, odvolací soud se však ztotožnil 

s názorem soudu prvního stupně a odvolání jako nedůvodné zamítl. Následně podal ministr 

spravedlnosti v neprospěch obviněného stížnost pro porušení zákona, kterou se Nejvyšší soud 

zabýval pod sp. zn. 5 Tz 258/2000. Ministr spravedlnosti a jím předložený znalecký posudek 

hodnotil způsob přepravy ptáků jako naprosto nevhodný a nelidský. Podle názoru ministra byl 
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ve světle dalších okolností obviněný srozuměn s tím, že za dané situace může dojít ke strádání 

i úhynu ptáků – tedy že je možné u obviněného vysledovat nepřímý úmysl. Nejvyšší soud 

však stížnost pro porušení zákona zmítl a judikoval, že se o trestný čin skutečně nejedná, 

neboť úmysl můžeme spatřovat pouze v zatajení ptáků před celní kontrolou, nikoliv však už 

ve vztahu k jejich úhynu.  

Od předchozích odlišný je i případ, kdy se obviněná měla dopustit utýrání kotěte tím, 

že v areálu nechala volně pobíhat své dva psy velkých plemen, kteří jej roztrhali, ačkoliv 

věděla, že už dříve se tak stalo a může se to stát znovu. Obvodní soud pro prahu 4 ji proto 

uznal vinnou trestným činem týrání zvířat dle ustanovení § 203 odst. 2 zákona č. 140/1961 

Sb., Městský soud v Praze však k odvolání obviněné rozsudek zrušil a zprostil ji obžaloby. 

Následně podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání v neprospěch obviněné. Nejvyšší soud 

k tomu v usnesení 6 Tdo 468/2004 judikoval, a ztotožnil se tak s názorem odvolacího soudu, 

že, zavinění nelze zakládat pouze na tom, že obviněná věděla, že její psi mohou roztrhat jiné 

zvíře. Tato okolnost totiž nenasvědčuje tomu, že by obviněná byla s takovým následkem 

v daný den srozuměna. Což naopak vypovídá spíše jen o nedbalostním zavinění. Zde ale 

chybí volní složka zavinění, v důsledku čehož není možno usuzovat na úmysl a to ani 

nepřímý. Nemůže se tedy jednat o trestný čin. Nicméně pokud by existoval úmysl, bylo by 

takové usmrcení zvířete utýráním ve smyslu § 203 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., v souladu 

s rozhodnutím 6 To 133/94. Nejvyšší soud tedy dovolání nejvyšší státní zástupkyně odmítl a 

potvrdil tak rozsudek Městského soudu v Praze. Nejvyšší soud se taktéž zmiňuje o obecné 

prevenční povinnosti podle § 415 občanského zákoníku, která ukládá každému, aby si počínal 

tak, aby nedošlo ke škodě. Tuto povinnost zmiňuje v souvislosti s obviněnou a je jistě 

bezesporu, že v tomto smyslu mohla, díky znalosti povahy svých psů, na ně při jejich 

pobíhání po areálu přinejmenším dohlížet. Na druhou stranu však nelze nevidět obdobnou 

povinnost u poškozeného majitele kotěte, který si měl taktéž počínat tak, aby ke škodě 

nedošlo. Mohl tak například kotě nepouštět ven v době, kdy byli puštěni psi obviněné. To 

však už není otázka trestněprávní.  

 

 Do skupiny druhé jsem, jak již bylo naznačeno výše, zařadila případy, které se 

vyznačují přímým úmyslem zvíře utýrat, nejen srozuměním s faktem, že se tak v důsledku 

nesprávné péče může stát. 

První případ se odehrál v roce 1997, obviněný z okna vyhodil svého psa. Pes následkem pádu 

utrpěl smrtelná zranění. Obviněný psa sebral, odnesl jej zpět do bytu a když zjistil, že pes 

nejeví známky života, vyhodil jej do kontejneru na odpadky. Jeho jednání přitom bylo 
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přítomno více osob. Za tento čin byl Městským soudem v Brně uznán vinným trestným činem 

podle ustanovení § 203 odst. 2 a 3 zákona č. 140/1961 Sb., Proti rozsudku podal obviněný 

odvolání, o němž Krajský soud rozhodl tak, že napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu 

prvního stupně, aby ji znovu projednal a rozhodl, přičemž ale ohledně zmiňovaného trestného 

činu uznal skutková zjištění soudu prvního stupně za správná. V tomto usnesení 4 To 597/98 

Krajský soud v Brně judikoval, že: „utýráním ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 zákona č. 

140/1961 Sb., je každé usmrcení zvířete, které mu působí nepřiměřenou bolest, popř. jemuž 

předchází vystavení bolestem či šokujícím prožitkům, a to i trvajícím po kratší dobu, pokud 

toto vystavení bylo mimořádně intenzivní.“ Obviněnému byl uložen trest úhrnný, proto je pro 

tyto účely jeho výše irelevantní. 

Usnesením 8 Tdo 1048/2012 Nejvyšší soud zamítl dovolání proti usnesení, jímž bylo 

zamítnuto odvolání. V platnosti tak zůstal výrok Okresního soudu v Semilech, který uznal 

obviněného vinným trestným činem týrání zvířat dle § 302 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) 

trestního zákoníku, čehož se dopustil tím, že uvázal na provaz psa poškozené a následně s ním 

nejméně 3x udeřil o silnici. Tím psovi, plemene jezevčík, způsobil smrtelná zranění, která 

bezprostředně vedla k jeho smrti. Stalo se tak na silnici před domem, tedy na místě veřejnosti 

přístupném. Okresní soud uložil trest odnětí svobody v délce 8 měsíců, podmíněně odložený 

na zkušební dobu tří let a nadto uložil obviněnému povinnost zaplatit náhradu škody 

poškozené.  

 

5.1 Shrnutí 
 Z uvedených případů lze tedy shrnout, že se setkáme spíše s případy úmyslnými – tedy 

s případy trestného činu týrání zvířat, než-li s nedbalostním trestným činem zanedbání péče o 

zvíře z nedbalosti, podle nového trestního zákoníku. V dostupné judikatuře nebyl ani jediný 

takový případ.  

Co se týká sankcí, jsou za trestný čin týrání zvířat, podle staré i nové úpravy, ukládány trestní 

sazby spíše při její dolní hranici, horní hranice využívány nejsou. Trest zákazu činnosti byl 

v dostupné judikatuře uložen pouze jednou, ačkoliv se domnívám, že zvláště v případě 

chovatelů by byl trestem, z hlediska ochrany zvířat do budoucna, nejúčinnějším.  
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6. Poznatky ze statistických údajů 
 

6.1 Zvláštní zpráva Nejvyššího státního zastupitelství – situace za 
účinnosti zákona č. 140/1964 Sb., 

Kromě sledování judikatury můžeme cenné údaje a závěry čerpat i ze Zvláštní zprávy týkající 

se problematiky týrání zvířat80, která byla zpracována v roce 2009 analytickým a legislativním 

odborem v součinnosti s odborem trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství. Zpráva 

vychází z podkladů vrchních státních zastupitelství, které byly zpracovány na základě 

informací od jednotlivých krajských státních zastupitelství a Městského státního zastupitelství 

v Praze. Jak už napovídá doba zpracování, jedná se o údaje zpracované za doby účinnosti 

trestního zákona č. 140/1961 Sb., přesto nám však mohou poskytnout cenné informace nejen 

o počtu stíhaných, obžalovaných a obvinění pravomocně zproštěných osob, ale i o 

nejobvyklejších případech týrání, způsobech utýrání atd.81 

 Pokud jde o statistické údaje o počtech osob, z tabulek (příloha č.1) je patrné, že 

nejvíce osob je stíháno a obžalováno za trestný čin týrání zvířat dle ustanovení § 203 odst. 2 – 

utýrání, poté následuje skutková podstata v odstavci třetím a nejméně osob je stíháno a 

obžalováno za týrání zvířat v odstavci prvním.82  

 Zpráva se zabývá také důvody spáchání této trestné činnosti, uvádí spáchání v afektu, 

kdy je pachatel rozrušen jinými vnějšími okolnostmi, spáchání v reakci na chování zvířete, 

utýrání vedené snahou ublížit osobě, která má ke zvířeti vztah, případně spáchání pod vlivem 

alkoholu. Jako nejčastější mechanismy utýrání bylo shledáno utlučení zvířete různými 

předměty, případně o různé předměty, použití bodného nebo řezného nástroje, uškrcení. 

Neobvyklé nebylo ani utýrání zvířat v důsledku vyhladovění nebo špatné péče. Spíše 

netypické byly případy vyhození zvířete z výšky, štvaní zvířete proti zvířeti a utýrání jako 

součást obřadu sekty. Popsány byly i případy, kdy pachatel kombinoval několik způsobů 

současně. Poněkud stranou stojí případy, u nichž nenalezneme agresi jako reakci na 

momentální situaci ani jako možnou úchylku, nýbrž spočívají ve zvyku, který je v rozporu 

s právními předpisy. Jedná se o případy regulace chovu, typicky usmrcování mláďat. 

                                                   
80  NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání zvířat (§ 203 
trestního zákona) [1]. 2009, 13 s. [cit. 15.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zvlastni_zpravy/tyrani_zvirat.pdf 

81 Zpráva však zpracovává pouze údaje z let 2007 a 2008. 

82 Kromě jiných okolností to snad lze vysvětlit i mírou tolerance veřejnosti, neboť jednání klasifikované jako 
utýrání se zpravidla veřejnosti citelně dotkne, kdežto před samotným týráním často přivírá oči. 
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 Zprávou byly sledovány důvody pro vyřízení věci jiným způsobem, než obžalobou 

nebo návrhem na potrestání v přípravném řízení a zjištěny byly tyto: podmíněné zastavení 

trestního stíhání s ohledem na dosavadní bezúhonnost pachatelů dle a jejich dohodu 

s poškozenými § 307 odst.1 trestního řádu, postoupení věci příslušnému orgánu jako 

přestupek, zastavení trestního stíhání z důvodu nepříčetnosti pachatele, případně odložení věci 

z důvodu neprokázání zavinění dle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu. Zproštění 

obžaloby v řízení před soudem z důvodu důkazní nouze dle ustanovení § 226 trestního řádu se 

ukázalo jako spíše ojedinělé. 

 Několik bodů zdůrazňuje zpráva jako problematické či zvláštního zřetele hodné, za 

nejzávažnější a i do současnosti platný problém považuji jednoznačně skutečnost, že množství 

trestných činů v této oblasti zůstává neodhaleno, tím pádem nevyšetřeno a nepotrestáno. Stále 

zůstává v platnosti myšlenka, vyřčená KSZ Brno, že velký potenciál a důležitou roli by měly 

sehrát policejní orgány, u kterých se předpokládá znalost místních poměrů. 

 Opatření navrhovaná zvláštní zprávou k řešení problematických momentů jsou vesměs 

naplněna díky trestnímu zákoníku č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost cca půl roku po 

zpracování této zprávy. Jediným problémem tak zůstává domnělá vysoká míra latence 

kriminality v této oblasti.  

 

6.2 Policejní statistika  
 Policejní statistika je jedním ze tří, respektive čtyř (rozdělíme-li justiční statistiky na 

statistiku státních zastupitelství a statistiku soudní) základních a oficiálních pramenů 

informací o registrované kriminalitě.83 

 Údaje za roky 2010, 2011 a 2012 (v příloze č.2 84 ) ukazují několik zajímavých 

informací. Předně je zjevné, že jen minimum spáchaných skutků je dále prověřováno pro 

podezření ze spáchání trestné činnosti. Například v roce 2012 bylo z celkových 82 zjištěných 

skutků prověřováno 11, v roce 2011 12 z celkových 73 zjištěných a v roce 2010 dokonce jen 

6 z 63 zjištěných skutků – tedy procentuálně nejméně za sledované období. 

Objasněnost se, za sledované období, pohybuje v rozmezí 40-57%. 

                                                   
83 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 53 an. 

84 Data pochází z policejních statistik, dostupných online z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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Mezi stíhanými a vyšetřovanými osobami je vždy vysoký podíl recidivistů85, figurují 

zde  i nezletilé osoby ve věku do 14 let a mladiství ve věku od 15 do 17 let. Mezi stíhanými 

osobami jsou i ženy, přičemž můžeme sledovat stoupající tendenci podílu žen na celkovém 

počtu stíhaných a vyšetřovaných osob. 

Nutno podotknouti, že policejní statistika používá k vykazování jednotlivé trestné 

činnosti tzv. takticko-statistickou klasifikaci (která ne zcela odpovídá členění zvláštní části 

trestního zákoníku). Zde uvažovaná trestná činnost označena pojmem „týrání zvířat“ a 

evidovaná v policejních statistikách pod kódem 784 zahrnuje jak trestný čin týrání zvířat dle  

§ 302, tak i zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 trestního zákoníku. 

 

7. Důležité prvky a pravomoci orgánů činných v řízeních 
týkajících se ochrany zvířat 

 Na tomto místě se nebudu soustředit pouze na trestní řízení a orgány činné v trestním 

řízení, nýbrž i na řízení o správních deliktech, nejen proto, že jsou obě oblasti do značné míry 

provázané, ale také z praktického hlediska proto, že často není na první pohled zřejmé, zda 

jednání bude „pouze“ správním deliktem, či zda bude splňovat znaky skutkové podstaty 

trestného činu. Proto bude účelné pojmout tuto oblast trochu více zeširoka. 

 

7.1 Řízení o správních deliktech a pravomoci orgánů v nich činných  
Na prvním místě uvádím pravomoci policistů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky. Neboť policie je povinna přijímat a prověřovat oznámení a jiné podněty a 

teprve ukáže-li se během prošetřování, že nebyl spáchán trestný čin, nýbrž správní delikt, 

postoupí věc příslušným orgánům.  

Zákon o Policii České republiky kromě ostatních pravomocí upravuje dvě, které mají zvláštní 

význam, pro problematiku ochrany zvířat proti týrání. V první řadě se jedná o pravomoc 

k odnětí věci, dle ustanovení § 34, a to po předchozí marné výzvě k vydání věci. Policista 

může žádat vydání věci, pokud lze mít za to, že jde o věc důležitou pro řízení o přestupku. 

                                                   
85 Pojmem recidivista policejní statistika rozumí osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslnou trestnou 
činnost a opětovně se dopustila další úmyslné trestné činnosti. 
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Dostačující je přitom i jen důvodné podezření, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou 

osobou.86 

Druhou, a dovolím si tvrdit, že ještě důležitější „speciální“ pravomoc policisty upravuje 

ustanovení § 40, které v odstavci prvním zakotvuje právo policisty vstoupit bez souhlasu 

uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná 

opatření. V odstavci druhém, pod písmenem c) pak je vstup policistovi umožněn i v případě, 

má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře, pouze však do tzv. jiného prostoru 

nebo na pozemek. Ustanovení však policistovi dává možnost vstupu pouze do jiného prostoru, 

nebo na pozemek, nikoliv už do obydlí. Jiným prostorem jsou myšleny i dopravní prostředky, 

ve kterých majitelé často nechávají své psy i za velmi horkého počasí, což může způsobit i 

jejich uhynutí.  

Přesto, že policistovi nadále není umožněn, z důvodu podezření na týrání zvířete, vstup do 

obydlí, je tato změna krokem kupředu. 87  

Pokud policejní orgán během prošetřování zjistí, že se nejedná o trestný čin, ale jen o 

přestupek či správní delikt právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby,88odevzdá věc 

orgánu příslušnému k jejímu projednání, podle ustanovení § 159a odst. 1 písm. a). 

 Pokud jde o správní delikty, projednávají je, jak už řečeno výše, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, až na ty, jejichž podstata spočívá v nesplnění povinnosti uložené 

obecně závaznou vyhláškou, na základě zákona č. 164/1992 Sb., takové správní delikty pak 

projednávají obce. Pro úplnost ještě uvádím, že za správní delikty podle tohoto zákona je 

možno uložit, jak u přestupků, tak u správních deliktů právnických a podnikajících fyzických 

osob, pokuty a v některých případech spolu s nimi nebo samostatně ještě zákaz činnosti.  

Kromě sankčních pravomocí má však obecní úřad obce s rozšířenou působností ještě 

další pravomoci, může správním rozhodnutím (na návrh krajské veterinární správy) učinit 

zvláštní opatření podle ustanovení § 28a zákona č. 246/1992 Sb., Konkrétně tedy může nařídit 
                                                   
86 K tomu blíže: FILÁK, Antonín. Zákon o Policii České republiky: s komentářem : podle právního stavu k 
12.1.2009. Vyd. 1. Praha: Police history, 2009, s. 72-76.  

Policejní orgán  o vydání nebo odnětí věci sepíše úřední záznam a osobě, která věc vydala, nebo které byla 
odňata, vystaví potvrzení. 

87 Toto ustanovení je novinkou zákona o Policii ČR z roku 2008, předchozí zákon č. 283/1991 Sb. tuto možnost 
policistovi nedával. Podle důvodové zprávy je toto ustanovení nově upraveno tak, aby pokrývalo veškeré situace, 
za kterých je policie oprávněna do prostor vstoupit (jak na základě zákona o policii, tak na základě trestního 
řádu) a sjednotit tak komplexně oprávnění policisty v předpise, který jeho činnost upravuje primárně, tedy 
v návrhu zákona.  

88 Přitom neberme v úvahu jiné eventuality, pro zjednodušení předpokládejme, že předmětné jednání je buď 
správním deliktem, nebo trestným činem. 
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a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, 89 nařídit konkrétní opatření ke snížení 

počtu hospodářských zvířat, jsou-li tato týrána90 a naposledy má možnost nařídit chovateli 

pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to až do doby, než budou odstraněny 

závady. Tato opatření, a zvláště pak opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) spočívající 

v odebrání zvířete, s sebou logicky ponesou určité problémy. První se nabízí otázka, kam 

bude takové zvíře umístěno, kterou můžeme nejspíše zodpovědět odkazem na § 24 odst. 1 

zákona, obec totiž může zřizovat, provozovat či rušit útulky pro zvířata. Krom těchto útulků 

existují i útulky „soukromé“, jejichž vztahy s obcemi fungují na smluvním základě. Proti 

smyslu tohoto ustanovení by nejspíše nebylo ani umístění zvířete do péče soukromé fyzické 

osoby.  

Druhou otázkou, a zřejmě i palčivější, bude otázka nákladů na uvedená opatření. Konkrétně 

na umístění zvířete v náhradní péči a péče o něj, náklady na veterinární péči odebraného 

zvířete, které mohou býti u týraných zvířat poměrně vysoké, případně náklady na redukci 

počtu zvířat v chovu. I na tuto otázku pak dává odpověď výše uvedený zákon, v odstavci 

třetím až šestém § 28a. A sice, náklady na umístění do náhradní péče nese ten, komu bylo 

zvíře odebráno, náklady na jeho léčbu nese ten, kdo tento stav způsobil a náklady na snížení 

počtu zvířat v chovu nese, logicky, chovatel. 91 

 

7.2 Pravomoci orgánů činných v trestním řízení a důležité momenty 
trestního řízení 

 Orgánem činným v trestním řízení rozumíme Policii ČR, státní zastupitelství a soudy a 

každý z nich má vymezenou působnost v jednotlivých stádiích trestního řízení.  

 Prvním důležitým prvkem je povinnost k předložení či  vydání věci dle § 78 trestního 

řádu. Této pravomoci může využít předseda senátu, v přípravném řízení pak státní zástupce, 

nebo policejní orgán. Předmětnou věcí tedy může být věc důležitá pro trestní řízení (v praxi 

věc doličná), tedy věcný důkaz dle § 112 trestního řádu, k čemuž komentář92 mimo jiné uvádí, 

                                                   
89 Pouze však za podmínky, že to vyžaduje jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno. 

90 A to včetně jejich usmrcení v souladu s uvedeným zákonem. 

91 Okrajově lze pro ochranu zvířat proti týrání také využít ustanovení § 35, § 45 a § 50 zákona č. 200/1990 o 
přestupcích. 

92 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 6., doplněné a přepracované vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008, s. 983.  
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že jde o předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán. V případě dané 

problematiky by se tedy mohlo jednat o týrané zvíře.93 

Pokud nebude tato věc na vyzvání vydána, může být odňata a to na příkaz předsedy senátu, 

v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu. Policejním orgánem 

může být příkaz, bez předchozího souhlasu státního zástupce, vydán jen tehdy, jestliže jej 

předem nelze dosáhnout a věc nesnese odkladu. Typicky pokud např. hrozí zničení nebo 

poškození věci důležité pro trestní řízení. Zdaleka totiž není nereálná představa, že osoba, která 

se dopustila týrání zvířete, by se mohla později pokusit zvířete zbavit (nedovoleným způsobem 

usmrtit, opustit) za účelem zničení důkazu o týrání. 

 K zajištění věci důležité pro trestní řízení je také možno vykonat domovní prohlídku 

za podmínek ustanovení § 82 trestního řádu, tedy existuje-li důvodné podezření, že v bytě 

nebo jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících se nachází věc 

důležitá pro trestní řízení. K jejímu provedení je nutný písemný příkaz soudce.94 

 V řízení, týkajících se trestných činů týrání zvířat, případně zanedbání péče o zvíře 

z nedbalosti, je důležitým prvkem znalecký posudek, kterým objasňují důležité skutečnosti 

ohledně zdravotního stavu zvířete. Může jít o zhodnocení, zda je zvířeti poskytován dostatek 

krmiva, zda je způsob ustájení vhodný a nezpůsobuje zvířeti utrpení v důsledku 

povětrnostních vlivů, zda byly naplněny znaky týrání atd.95  

V přípravném řízení přibírá znalce ten orgán, který považuje znalecký posudek za nezbytný 

pro rozhodnutí, v řízení před soudem jej přibírá předseda senátu. Znalecký posudek, může 

předložit i některá ze stran, ohledně něj se postupuje stejně, jako kdyby jej vyžádaly orgány 

činné v trestním řízení, splní-li zákonné podmínky. 

Odborné vyjádření může podat znalec, zapsaný v seznamu znalců, nebo fyzická či právnická 

osoba, která má potřebné odborné předpoklady. V praxi to budou nejčastěji znalci z oboru 

zemědělství a veterinární lékaři. Ke znaleckým posudkům se vyjadřuje i zvláštní zpráva 

nejvyššího státního zastupitelství, týkající se týrání zvířat. Ta uvádí, že v roce 2007 byly 

                                                   
93 V praxi se vydání věci děje formou opatření, o čemž se sepíše protokol. Vydané  věci jsou posléze uloženy do 
úschovy u orgánu, kterému  byly vydány. V případě některých věcí speciální povahy se podle vnitřních předpisů 
postupuje jinak, což by platilo i ohledně zvířete. 

94Blíže viz:  ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 6., doplněné a přepracované vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008, 
s. 674-678.  

95  Vhodným příkladem na využití znaleckého posudku může být případ řešený NS ČR pod sp. zn. 6 Tdo 
481/2004. Znalecké posudky byly dva a účelem bylo zhodnotit kondici stáda krav. Posudky se ve svých 
názorech značně rozcházely. Přičemž obviněný k tomu dodával, že ani jeden z posudků nevzal dostatečně 
v úvahu specifika daného chovu  a sice, že jde o plemeno tzv. holštýnek, které se vyznačuje vyhublým 
zevnějškem a skutečnost, že skot je chován bez tržní produkce mléka, v podmínkách ekochovu. 
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vyžádány znalecké posudky ke 4 případům, z toho dva ke zjištění škody způsobené na 

usmrcených zvířatech a dva k prokázání znaků týrání. V roce 2008 to bylo k 8 případům, čtyři 

k prokázání duševního stavu obviněného, dva ke zjištění hodnoty usmrceného zvířete a zbylé 

dva k mechanismu utýrání. 96  

 Jako druhý podstatný bod zmíním možnost státního zastupitelství podávat opravné 

prostředky. Tato pravomoc není sice specifická pro oblast ochrany zvířat proti týrání, je však 

v těchto případech v praxi využívána. Státní zástupce může podat dovolání podle § 246 odst. 

1 písm. a), podle § 265d odst. 1 písm. a) může nejvyšší státní zástupce podat dovolání. 

Státnímu zástupci také přísluší pravomoc navrhnout obnovu řízení podle § 280 odst. 3. 

Výlučně pak má tuto pravomoc státní zástupce (u dovolání nejvyšší státní zástupce) ohledně 

opravných prostředků v neprospěch obviněného.97  

 V souvislosti s opravnými prostředky je nutno zmínit pravomoc ministra 

spravedlnosti, který může podat stížnost pro porušení zákona podle § 266 trestního řádu.  

 

  

8. Úprava na nadnárodní úrovni 
 Problematika ochrany zvířat proti týrání a ochrana zvířat obecně není samozřejmě 

řešena pouze na úrovní národní, tedy ve vnitrostátním právu, ale je jí věnována pozornost i na 

úrovni mezinárodní a v evropském unijním právu. Stejně jako v právním řádu ČR, nejde ani 

v úpravě nadnárodní o oblast s dalekosáhlou tradicí, ale spíše o oblast poměrně mladou. 

Mezinárodní smlouvy a unijní předpisy reagují na nové odborné poznatky a problematika 

ochrany zvířat je tak stále více prosazována.  

 Ani jedna z těchto tří úrovní však neupravuje tuto oblast formou komplexní 

kodifikace, nýbrž je úprava rozeseta v množství předpisů.  

 

8.1 Právní úprava mezinárodní 
 Na mezinárodní úrovni je ochraně zvířat věnována pozornost zhruba až od 70. let 

minulého století. Závazná právní úprava, která se týká nakládání se zvířaty, je obsažena 

                                                   
96 Zvláštní zpráva:  NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání 
zvířat (§ 203 trestního zákona) [1]. 2009, 13 s. [cit. 15.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zvlastni_zpravy/tyrani_zvirat.pdf 

97 Viz sp. zn. 5 Tz 258/2000 a sp. zn. 6 Tdo 468/2004. 
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v multilaterálních mezinárodních úmluvách, které byly sjednány v rámci Rady Evropy. 

Přistoupit k nim mohou jak členské státy, tak i mezinárodní organizace. Předmětné úmluvy 

spojuje především téměř nulová možnost kontroly a vynucení deklarovaných závazků.  

 Chronologicky první přijatou úmluvou je Evropská dohoda o ochraně zvířat při 

mezinárodní přepravě, která byla přijata 13. 12. 1968 v Paříži.98 Česká republika je jí vázána 

od 24. 3. 1999, Evropská unie ji podepsala a je jí tedy též vázána.99  Dohoda stanovuje 

podmínky, které je nutno dodržet při přepravě jednotlivých druhů zvířat, přičemž je možné ji 

použít pouze na přepravu mezinárodní, ne tedy již na přepravu v rámci jednoho státu.  

 Dne 10. 3. 1976 byla ve Štrasburku přijata Evropská dohoda o ochraně zvířat 

chovaných pro hospodářské účely. Pro Českou republiku je platná, stejně jako předchozí 

dohoda, od 24. 3. 1999, Rada ES rozhodla o přistoupení a podpisu dohody v roce 1978. Tato 

dohoda poskytla základ pro vytvoření výboru u Rady Evropy, který sleduje odporné poznatky 

a metody a přijímá doporučení. Sama dohoda upravuje podmínky výživy a zajištění 

odpovídajícího ustájení a veterinární péče pro hospodářská zvířata, a to s důrazem na moderní 

intenzivní velkochovy. 

 Podmínky, proces porážky a prostředky k tomu použité upravuje Evropská dohoda o 

ochraně jatečních zvířat, přijatá 10. 5. 1979 ve Štrasburku, která je pro Českou republiku 

platná až od 21. 9. 2003, Rada ES rozhodla o přistoupení v roce 1988. Účelem této dohody je, 

jak už sám název napovídá, ochrana jatečních zvířat před zbytečnými útrapami při porážce. 

 Ve Štrasburku byla 18. 3. 1986 přijata i další dohoda, a sice o ochraně obratlovců 

používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. Hlavním principem této dohody je nahradit 

pokusy na zvířatech jinými alternativními postupy všude tam, kde je to možné a zároveň 

zákaz jejich použití, existuje-li tato alternativa. Pozornost je věnována i podmínkám péče a 

chovu pokusných zvířat. Česká republika je jí vázána od 24. 3. 1999, Evropská společenství 

provedla závazky z dohody prostřednictvím směrnice.100 

 Jako poslední zmíním dohodu o ochraně zvířat v zájmovém chovu, ta vymezuje pojem 

zvířete v zájmovém chovu101 a předepisuje podmínky dispozice s tímto zvířetem, ať už jde o 

jeho držení, obchodování s ním, pořádání soutěží atd. Důležitá je povinnost států podporovat 

                                                   
98 V platnost však vstoupila až v 20. 2. 1971, v roce 1979 k ní byl přijat ve Štrasburku dodatek, který ovšem 
nabyl platnosti až o 10 let později, v roce 1989.  

99 Viz nařízení Rady ES č. 544/2004/ES. 

100 Směrnice č. 86/609/EHS, ve znění směrnice č. 65/2003/ES. 

101 Míněno je zvíře držené člověkem nebo zvíře, které je určeno k držení člověkem, zejména v domácnosti, jako 
společník a pro potěšení – čl. 1 odst. 1 dohody. 
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šíření obsahu této dohody. Dohoda byla přijata ve Štrasburku dne 13. 9. 1987, Česká 

republika je jí vázána od 24. 3. 1999. 

8.2 Prameny unijního práva 
 V unijním právu je problematice ochrany zvířat věnována pozornost jak v primárním, 

tak v sekundárním právu. V právu primárním je základ položen v  hlavě III, která upravuje 

Zemědělství a rybolov. Souvislost můžeme nalézt i s hlavou XX – Životní prostředí, ta se 

však zabývá ochranou životního prostředí jako celku a v jeho rámci ochranou volně žijících 

živočichů. Dalším střípkem do mozaiky ochrany zvířat je pak hlava XIV, ta upravuje některé 

další problémy veterinární péče a to hlavně v zájmu zajištění vysokého stupně ochrany 

lidského zdraví. 

 Významnou změnou pro oblast ochrany zvířat je Lisabonská smlouva z roku 2009, 

která v čl. 3 deklaruje zájem na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí, v rámci udržitelného rozvoje Evropy. Lisabonskou smlouvou byl také do Smlouvy 

o fungování Evropské unie vložen čl. 13. Ten zakotvuje, že Unie a členské státy při 

stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního 

trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru plně zohledňují požadavky na dobré 

životní podmínky zvířat. Dosah tohoto přínosného ustanovení je poněkud usměrněn jeho 

pokračováním za středníkem, kde se praví, že je nutno přitom zohlednit právní nebo správní 

předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními 

tradicemi a regionálním dědictvím. 

Z důvodu ochrany zdraví života lidí a zvířat (mimo jiných důvodů) lze omezit či zakázat 

dovoz, vývoz nebo tranzit – čl. 36 Smlouvy o fungování EU, v tomto můžeme také částečně 

spatřovat prostředek k ochraně zvířat, i když je tento účel pouze dílčí.  

 V roce 2005 byl Evropskou komisí připraven Akční plán Společenství pro dobré 

životní podmínky a ochranu zvířat 2006-2010. Tento akční plán navazuje na Protokol o 

ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, který byl připojen ke smlouvě o založení ES 

v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou. Plán vymezuje cíle, kterých by chtěla komise ve 

vymezeném období dosáhnout a zároveň i pět oblastí, díky nimž by mělo být těchto cílů 

dosaženo. Za hlavní cíle bylo stanoveno: 

- jasněji definovat opatření EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; 

- dále prosazovat přísné normy týkající se této oblasti; 

- posílit koordinaci zdrojů; 

- podporovat výzkum a propagovat alternativní metody k pokusům na zvířatech; 
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- zajistit důsledný a koordinovaný přístup k dobrým životním podmínkám zvířat ve všech 

politikách EU.102 

Podle sdělení komise103 došlo jeho prostřednictvím ke spojení různých aspektů politiky EU 

týkající se dobrých životních podmínek zvířat pro hospodářské účely a stanovení podmínek 

chovu miliard zvířat v Evropské unii. 

V roce 2012 byla přijata strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních 

podmínek zvířat pro období 2012-2015. V dokumentu je konstatováno, že dobré životní 

podmínky zvířat nejsou v EU na stejné úrovni ve všech státech a byly formulovány okolnosti, 

které příznivé životní podmínky zvířat ovlivňují. Strategie kombinuje dva přístupy, a sice 

řešení společných problémů odlišně a celostním přístupem a prohloubení využití doposud 

učiněných kroků, k čemuž formuluje 5 opatření. 104 

 V sekundárním právu nalezneme úpravu ve směrnicích a nařízeních. Zákonem č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání byla do českého právního řádu převedena řada 

směrnic. Jedná se o směrnici Rady 86/609/ES o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkající se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, 

směrnici Rady 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování, směrnici Rady ES 

98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/65/ES, kterou se mění směrnice 86/609/ES. 

 Na rozdíl od směrnic, které pro splnění vytýčených cílů vyžadují provedení 

vnitrostátním předpisem, jsou nařízení již ze své povahy pro adresáty bezprostředně závazná. 

Hovoříme o následujících: Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa 

zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/ES, Nařízení Rady (ES) 

č. 1040/2003 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst 

zastávek a naposledy Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností a o změně směrnice 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES) č. 

1255/97. 

                                                   
102 K tomu blíže: EUROPA - PŘEHLEDY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU. Akční plán pro dobré životní podmínky 
zvířat 2006–2010. [cit. 15.2.2013]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/f82003_cs.htm 

103 EVPROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 
2012–2015. Brusel, 2012, 13 s. [cit. 15.2.2013]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_cs.pdf 
104 Opak. Citace 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že evropské předpisy se týkají hlavně ochrany zvířat 

pokusných, úpravy jejich usmrcování a ochrany zvířat během přepravy, samostatnou skupinu 

pak tvoří předpisy obsahující požadavky na sblížení právních úprav členských států.  

Kromě jmenovaných předpisů jsou k ochraně zvířat určeny i další, především z oblasti 

úpravy veterinární péče. Pokud jde o směrnice, řada z nich byla do českého právního řádu 

transponována zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. V tomto zákoně nalezneme 

aktuální a poměrně dlouhý seznam předpisů EU z oblasti úpravy veterinární péče.  

Stranou pak nelze ponechat ani judikaturu Soudního dvora EU105, který se zabývá na 

jedné straně žalobami a na straně druhé předběžnými otázkami, které vyvstaly při výkladu 

práva EU. 

9. Srovnání se zahraničními právními úpravami 

9.1 Právní úprava slovenská 
Na prvním místě uvádím úpravu slovenskou, neboť je naší úpravě poměrně blízká. Současně 

účinný slovenský Trestný zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006 a nahradil tak zákon č. 

140/1961 ve znění pozdějších novel. Slovenský zákonodárce přistoupil k rekodifikaci o pár let 

dříve, než se tomu tak stalo u nás a rekodifikací neprošel jen Trestný zákon, nýbrž i Trestný 

poriadok. 

 Slovenský Trestný zákon zná, v předmětné oblasti, trestné činy „Týranie zvierat“ – 

ustanovení § 378 trestného zákona a „Zanedbanie starostlivosti o zvieratá“ - §378a.106 

Na rozdíl od české právní úpravy tyto trestné činy nenajdeme v části, která se zabývá 

ochranou životního prostředí, ale najdeme je v deváté hlavě zvláštní části, která upravuje 

trestné činy proti jiným právům a svobodám. 

K pojmu zvíře – zviera uvádí komentář 107 , že jde o živého obratlovce, kromě člověka. 

Koncepce je tedy obdobná jako v českém právním řádu.  

 

9.1.1 Trestný čin týranie zvierat 
 Objektivní stránka trestného činu týrání zvířete podle ustanovení § 378 ve slovenském 

právním řádu je stanovena alternativně takto: týranie zvieraťa, hoci bol páchateľ za obdobný 

                                                   
105 Resp. Evropského soudního dvora (do doby účinnosti Lisabonské smlouvy) 

106 Znění předmětných ustanovení uvádím v příloze č. 3. 

107 Trestný zákon: komentár. Vyd. 1. V Prahe: C.H.Beck, 2011, xl, 1568 s. Beckova edícia komentované zákony.  
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čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich 

dvadsiatich štyroch mesiachoch odsúdený, týránie zvieraťa zvlášť krutým a surovým 

spôsobom, alebo utýranie zvieraťa. Tento trestný čin je koncipován jako úmyslný, vyžaduje se 

úmyslné zavinění. 

Objektem je ochrana zvířat proti týrání a usmrcení. Co je týráním pak stanoví zákon 

č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Utýráním je myšleno usmrcení zvířete některým 

ze způsobů, které jsou taxativně vymezené ve výše řečeném zákoně o veterinárnej 

starostlivosti. 

Obdobným činem je myšlen zpravidla přestupek na úseku ochrany zvířat a potrestání 

též za takový přestupek. 

Za „taký čin“ nutno považovat nejen trestný čin podle ustanovení § 378, ale i jiný, 

který má znaky uvedené v tomto ustanovení. Typicky poškození cizí věci, pytláctví, pokud 

byly tyto trestné činy spáchány týráním zvířete.  

Vymezení zvlášť krutého a surového způsobu týrání je shodný s vymezením v české právní 

úpravě.  

Kromě základní skutkové podstaty v prvním odstavci upravuje Trestný zákon i 

kvalifikovanou skutkovou podstatu – v odstavci druhém. Podle písmene a) bude přísněji 

pachatel potrestán, pokud se dopustí týrání na více zvířatech, na rozdíl od české právní úpravy 

je tímto míněn počet více jak dvou, tedy alespoň tří zvířat. V písmeni b) se hovoří o spáchání 

veřejně anebo na místě veřejnosti přístupném. Přísněji bude postižen i pachatel, který se týrání 

dopustí na zvířeti zvláště chráněném zákonem – na chráněném druhu. Naposledy spáchá-li 

tento čin závažnějším způsobem jednání. Ohledně kvalifikované skutkové podstaty platí, že u 

jednání pod písmeny a) a d) je vyžadován úmysl, u b) a c) postačí nedbalost. 

 

9.1.2 Trestný čin zanedbanie starostlivosti o zvieratá 
 U tohoto trestného činu je objektem zájem společnosti na ochraně jejich zdraví a 

života a na řádné péči o zvířata. 

 Objektivní stránka je určena alternativně dvěma variantami. Pachatel buď utýrá zvíře  

nebo způsobí trvalé následky na zdraví více zvířatům108 tím, že zanedbá péči o ně. Pachatelem 

zde může být pouze majitel, nebo někdo, kdo má z jiného důvodu povinnost se o zvíře 

postarat. Tato koncepce odpovídá i našemu právnímu řádu.  

 Subjektivní stránka vyžaduje nedbalostní zavinění. 

                                                   
108 Platí zde obdobně to, co již bylo řečeno o trestném činu dle § 378, více zvířaty míněn počet nejméně tří zvířat. 
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9.1.3 Shrnutí 
 Slovenská trestněprávní úprava ochrany zvířat je dle mého názoru koncepčně velmi 

podobná úpravě české. Můžeme samozřejmě pozorovat rozdíly, a to u obou trestných činů, 

které jsou k ochraně zvířat proti týrání ve slovenském právu upraveny, nicméně se domnívám, 

že slovenská úprava není nijak zásadně a překvapivě odlišná od té naší. Už jen proto, že 

zakotvuje obdobné trestné činy a taktéž v trestním kodexu. Vzhledem ke společné minulosti 

našich států by bylo i poměrně zvláštní a překvapivé, kdyby se naše právní úpravy podstatně 

odlišovaly. Zásadním rozdílem je snad jen, pro mne trochu nelogické, nezařazení těchto 

ustanovení mezi ustanovení chránící životní prostředí. 

 

9.2 Právní úprava polská 
Ta oblast ochrany zvířat, kterou v českém právním řádu nazýváme ochranou zvířat 

proti týrání, je v polské úpravě nazývána humánní ochranou – ochranou před utrpením a spolu 

se záchovnou ochranou druhů a užitkovou ochranou tvoří celkový obsah ochrany živočichů. 

Předmětem zájmu bude zcela logicky zmiňovaná ochrana humánní, tento směr polské právní 

úpravy je tvořen dvěma zákony, a sice zákonem ze dne 21. srpna 1997 o ochraně zvířat a 

zákonem ze dne 21. ledna 2005 o pokusech na zvířatech.109 

 

9.2.1 Zákon o ochraně zvířat 
 Předchůdcem tohoto zákona bylo nařízení prezidenta Polska ze dne 22. března 1928 o 

ochraně zvířat.110 Idea zákona je vyjádřena v čl. 1 odst. 1, kde je řečeno, že „Zvíře jako 

živoucí stvoření, schopné pociťovat utrpení, není věc. Člověk je mu povinen úctou, ochranou 

a péčí. Nelze si nepovšimnout, že toto ustanovení je formulačně i obsahově velmi podobné 

preambuli českého zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

 Pokud jde o týrání, tento zákon vymezuje, že jde o všechna působení nebo vědomé 

umožnění působení bolesti nebo utrpení. Krom této definice ještě uvádí jednání, které vždy 

                                                   
109 Ustawa z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a Ustawa z 21 
stycznia 2005 o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.).  

110 Originální znění  zákona uvádím příloze č. 4. 
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naplní pojem týrání. Mimo jiného je zde uvedeno například úmyslné zranění nebo zmrzačení, 

držení zvířat v nevhodných podmínkách a další. 

 Tento zákon stanovuje řadu požadavků, přičemž asi nejdůležitější je ustanovení o 

usmrcování zvířat, přičemž jsou taxativně stanoveny důvody k takovému činu. Zákonné 

požadavky jsou zajištěny deliktními ustanoveními, jejich nesplnění je ve většině případů 

trestáno jako přestupky. Na rozdíl od českého zákona na ochranu zvířat proti týrání, který se 

nabízí ke srovnání, však polský zákon obsahuje i trestní ustanovení, tedy trestné činy, které se 

týkají dané problematiky.  

Podle čl. 35 odst. 1 je trestným činem:  

a) usmrcení zvířete bez právního důvodu, 

b) usmrcení zvířete nehumánním způsobem, dokonce i v případě, byla-li k tomu příčina, 

c) porušení předpisů o porážkách zvířat 

d) všechna utrpení zvířat. 

Podle druhého odstavce je pak jako kvalifikovaný typ trestného činu hodnocen čin zvláště 

krutý. Radecki se ve svém článku zmiňuje ještě o dalších dvou trestných činech v ustanovení 

čl. 36, podle něj  bylo trestným činem držení a chov nebezpečných dravých a jedovatých 

zvířat mimo zoologické zahrady, vědecká pracoviště a cirkusy a v neposlední řadě také 

protiprávní obchod zvířaty mezinárodně chráněnými.111 Tento článek však byl zrušen. 

Nutno dodat, že tento zákon se vztahuje jak na obratlovce, tak i na bezobratlé živočichy, 

v čemž můžeme spatřovat další z rozdílů mezi českou a polskou koncepcí. 

 

9.2.2. Zákon o pokusech na zvířatech 
 Zákon o pokusech na zvířatech se vztahuje jen na obratlovce a stanovuje řadu 

podmínek, které je nutno splnit k tomu, aby bylo umožněno provádět pokusy na zvířatech. 

Tak jako předchozí, i tento zákon upravuje k zajištění jeho dodržování řadu přestupků a 

trestných činů.  

Trestnými činy podle tohoto zákona pak je:  

- čl. 38 – provedení pokusů vystavujících zvířata zbytečné bolesti, utrpení, strachu nebo   

trvalému poškození organismu, 

- čl. 39 - provádění pokusu bez vhodného znecitlivění, 

- čl. 40 odst. 1 – provádění pokusů za účelem testování kosmetických přípravků nebo 

hygienických prostředků; čl. 40 odst. 2 – jednání podle odst. 1 v případě zvláštní krutosti, 
                                                   
111 Chráněnými Úmluvou CITES. 
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- čl. 41 – používání zvířat k opětovnému pokusu způsobující silnou bolest, strach nebo 

utrpení. 112 

 

9.2.3 Shrnutí 
 Ohledně sankcí Radecki113 uvádí, že za trestné činy v základní skutkové podstatě je 

možno u obou zákonů uložit peněžitý trest, trest omezení svobody, případně trest odnětí 

svobody až na jeden rok. V případě, že byl spáchán kvalifikovaný typ trestného činu,114 je 

možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta a alternativně peněžitý trest nebo omezení 

svobody. Zákon na ochranu zvířat jde však ještě dále a otevírá možnost uložit propadnutí 

věci, zákaz činnosti anebo povinnost odškodnění věnované na účely ochrany zvířat. Zvláště 

poslední jmenovaný prostředek je velmi zajímavou koncepcí, nepostrádající logiku. 

 Jak vidno, polská úprava se vyznačuje mnoha rozdíly, oproti úpravě české. Asi 

nejvýznamnějším rozdílem je zařazení trestních ustanovení do jednotlivých zákonů, 

zabývajících se ochranou daného zájmu. Specifickou je i koncepce trestných činů 

souvisejících s pokusy na zvířatech, která je tuzemskému právo cizí. Za zvláštní zmínku stojí i 

rozdíl v pohledu na usmrcování zvířat. V obou právních řádech lze postihnout usmrcení 

zvířete v rozporu s předpisy o porážkách, taktéž je postihnutelný pachatel, který usmrtí zvíře 

nehumánním způsobem/způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení; pachatel, 

který usmrtí zvíře bez důvodu, se podle polského práva dopustí trestného činu bez dalšího. 

Podle českého práva nikoliv.115 Lze tedy učinit závěr, že polská úprava kriminalizuje nejen 

usmrcení utýráním, klade tedy důraz nejen na utrpení zvířete, tak jako úprava česká, ale i na 

„bezdůvodnost“ takového činu, resp. právní bezdůvodnost.116 

                                                   
112 Originální znění uvádím v příloze č. 5. 

113  RADECKI, Wojciech. Humánní ochrana zvířat podle polského práva. České právo životního prostředí: 
časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2006, č. 2, s. 73-81. Dostupné z: 
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_18.pdf 

114 Trestný čin podle ustanovení čl. 35 odst. 2 zákona o ochraně zvířat a čl. 40 odst. 2 zákona o pokusech na 
zvířatech. 

115 Musely by přistoupit okolnosti požadované ustanovením § 302 odst. 1 trestního zákoníku. Pak už by se ale 
vytrácel původní význam.  

116 Blíže k této problematice: RADECKI, Wojciech. Humánní ochrana zvířat podle polského práva. České právo 
životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2006, č. 2, s. 73-81. Dostupné z: 
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_18.pdf 

Texty zákonů možno dohledat online zde: http://isap.sejm.gov.pl/,  originální znění předmětných ustanovení 
přikládám v příloze č.4. 



59 
 

9.3 Právní úprava italská 

9.3.1 Concernente provvedimenti per la protezione degli animali 
 Předmětná problematika je v Itálii upravena zákonem „O opatřeních na ochranu 

zvířat“– Concernente provvedimenti per la protezione degli animali. Ten byl přijat již v roce 

1913 a s drobnou výjimkou platí dodnes. 117  Do tohoto zákona byl včleněn článek 491 

zákoníku Codice Zanardelli118 , ve výsledku tedy zákon upravuje zákaz krutých činů na 

zvířatech a způsobování bolesti zvířatům „k průmyslovým účelům“, jejich použití k práci, 

které nejsou schopna, zákaz opuštění zvířete, zákaz her, které způsobují zvířatům utrpení a 

naposledy zákaz oslepování ptáků. 

 

9.3.2 Codice penale 
 Italská trestněprávní úprava oblasti ochrany zvířat proti týrání je obsažena v zákoně č. 

473/1993, trestním zákoníku – Codice penale.119 Ten, v části IX. - bis, upravuje „Trestné činy 

proti citu ke zvířatům“. Zvíře zde tak není předmětem ochrany přímo, nýbrž je zde 

poskytována ochrana lidským citům. Codice penale přiznává zvířeti postavení věci, stejně 

jako v české úpravě. 

Zmiňovaná část IX. – bis byla včleněna do Codice penale v roce 2004. Nalezneme zde 5 

článků, stanovujících trestné činy směřující proti zvířatům.  

V článku 544 – bis je zakotven zákaz zbytečného usmrcení zvířete nebo usmrcení 

z krutosti. Pachatel takového jednání může být potrestán trestem odnětí svobody, a to ve výši 

od 3 do 18 měsíců. 

Článek 544 – ter kriminalizuje jednání, které spočívá v bezdůvodném způsobení újmy 

na zdraví zvířeti, nebo způsobení této újmy z krutosti, v týrání a nucení zvířete k činnosti, 

která je vzhledem k jeho vlastnostem nepřijatelná. Za takové jednání je možno uložit trest 

odnětí svobody v délce od 3 měsíců do 1 roku nebo pokutu 3 000 – 15 000 eur. Stejně bude 

potrestán ten, kdo podá zvířeti omamnou látku, která může způsobit poškození jeho zdraví. 

Kvalifikovaná skutková podstata vyžaduje smrt zvířete v důsledku výše popsaného jednání.  

                                                   
117 Touto výjimkou je oblast upravující pokusy na zvířatech, ty jsou nyní upraveny vládním  nařízením  č. 
116/1992. 

118  Ten umožňoval uložit pokutu pachateli, který se dopustil bezdůvodného týrání nebo nucení zvířete 
k nepřiměřeně namáhavému výkonu. 

 
119 Původní znění uvádím v příloze č. 6. 
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V článku 544 – quater jsou řešeny představení a přehlídky zvířat. Subjektem je zde 

organizátor takové akce, pokud tato způsobuje týrání zvířat. Pachateli lze uložit trest odnětí 

svobody od 4 měsíců do dvou let a pokuta stejná jako v předchozím článku, tedy 3 000 – 

15 000 eur. Je-li akce pořádána za účelem finančního prospěchu, nebo je-li spojena 

s nezákonnými sázkami či pokud v jejím důsledku zvíře zemře, naplní kvalifikovanou 

skutkovou podstatu a trest může být zvýšen o třetinu až polovinu. 

Problematice soubojů mezi zvířaty se věnuje článek 544 – quinquies. Zakázány jsou 

souboje nebo soutěže, v jejichž důsledku může být ohrožena tělesná integrita zvířat. 

Pachatelem pak ten, kdo takové akce podporuje, řídí nebo organizuje.  Stanovuje se trest 

odnětí svobody od 1 roku do 3 let a pokuta od 6 000 do 15 000 eur. Pokud se takového 

souboje zúčastní osoby nezletilé nebo ozbrojené, nebo pokud ji pachatel zachytí způsobem, 

který umožňuje reprodukci záznamu nebo tento záznam uchovává, naplní kvalifikovanou 

skutkovou podstatu a trestní sazba může být zvýšena o třetinu. Tento článek také umožňuje 

potrestat pachatele, který sám anebo prostřednictvím někoho jiného chová či cvičí zvířata pro 

souboje podle tohoto ustanovení, pokud s konáním takového boje či soutěže souhlasí. 

Potrestán bude i ten, kdo takovou akci organizuje, ačkoliv na místě není přítomen. Všechna 

tato jednání jsou postižitelná trestem odnětí svobody v délce od 3 měsíců do 2 let a pokutou 

od 5 000 do 30 000 eur. 

Článek 544 – sexies upravuje další doplňující tresty a zabavení věci. Takovým dalším 

možným trestem je pozastavení činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin (typicky 

přeprava, chov zvířat) a to na dobu od 3 měsíců do 3 let. Úplný zákaz činnosti je možno 

uložit, pokud by se pachatel dopustil recidivy. Užitečnou shledávám konstrukci zabavení věci 

– zvířete; zvíře je zabaveno v případech, kdy se pachatel dopustí některého z výše uvedených 

trestných činů. Výjimkou by byla pouze situace, kdy zvíře patří jiné osobě, než je pachatel. 

 Krom uvedených trestných činů se ochrany zvířat týkají i další ustanovení. Jmenovitě 

čl. 727, který sankcionuje opuštění zvířete 120  trestem odnětí svobody v délce až 1 roku, 

případně pokutou od 1 000 do 10 000 eur. 

Dále je důležité ustanovení čl. 638, které řeší otázky usmrcování zvířat a ustanovení čl. 672, 

které se zabývá zanedbáním dozoru nad zvířaty a špatným hospodařením s nimi. 

 

 

 

                                                   
120 Míněno je zvíře domácí nebo zvíře uvyklé na život v zajetí. 
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9.3.3 Shrnutí 
 Italská úprava je provedena na dvou úrovních, tak jako je tomu tak i v českém 

právním řádu, na úrovni netrestní zákonem Concernente provvedimenti per la protezione 

degli animali a v trestní oblasti zákoníkem Codice penale.  

Codice penale a zařazení jednotlivých ustanovení svědčí o neucelenosti úpravy a jejím 

rozmělnění v rámci celého zákoníku. Jak bylo řečeno výše, tak nejpodstatnější část je 

upravena v části „Trestné činy proti citu ke zvířatům“, další ustanovení však najdeme i v části 

„Trestné činy proti majetku“ – čl. 638, a na dalších místech. Úpravu to činí, alespoň 

subjektivně, značně nepřehlednou. Nutno však podotknouti, že upravuje značné množství 

případů a je kasuističtější, než úprava česká.  

Za povšimnutí určitě stojí místy poměrně vysoké finanční sankce. Stejně tak i institut 

zabavení věci, který dozajista znamená příslib lepší budoucnosti pro konkrétní poškozené 

zvíře, neřeší ovšem vše, optimální situace je pak dosaženo v kombinaci s  

pozastavením/zákazem činnosti. V kombinaci těchto opatření vidím velkou výhodu italské 

trestní úpravy.  

Nicméně přes tuto úpravu, kterou nelze považovat za nezdařilou, se v Itálii každoročně 

pořádá řada slavností, při nichž může dojít a také pravidelně dochází ke zranění nebo smrti 

zvířat. Autorka Matysová 121  se výslovně zmiňuje např. o slavnosti zvané Palio, která je 

jakýmsi „městským dostihem“ při němž se řada koní zraní a je nutno je utratit.  

  

                                                   
121 MATYSOVÁ, Monika. Právní úprava ochrany zvířat v Italské republice. In: Člověk a zvíře - v zajetí či v 
péči?: aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 
v nakl. Vodnář, 2010, s. 109-113  



62 
 

Závěr 
 Po pečlivém prostudování předmětné problematiky je žádoucí učinit závěr. Shrnu 

tedy, že zvíře je v našem právním řádu věcí, ačkoliv nový občanský zákoník č. 89/2012 

přináší v tomto směru změnu, když vyjímá zvířata z okruhu věcí. Nicméně tento pokrok 

nazvěme spíše symbolickým, neboť je do značné míry relativizován stanovením omezené 

použitelnosti předpisů o věcech. 

 Úprava správních deliktů – přestupků a správních deliktů právnických osob a 

podnikajících fyzických osob je poměrně podrobně učiněna v zákoně č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, omezeně jsou pak použitelná i ustanovení § 35, § 45 a § 50 zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Domnívám se, že sankce stanovené zákonem na ochranu 

zvířat proti týrání jsou pro jejich adresáty poměrně citelné a tedy dostačující. Zákon 

ponechává prostor pro správní uvážení aplikujícího orgánu, když stanovuje pouze horní 

hranici peněžní sankce. V praxi jsou podle vyjádření ministerstva zemědělství 122  sankce 

ukládány spíše při spodní hranici, což už je ovšem věcí praktické aplikace příslušnými 

orgány, nikoliv legislativní problém. 

 Trestněprávní koncovku k ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání pak tvoří 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, konkrétně ustanovení § 302 – týrání zvířat a § 303 – 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Ustanovení § 302 postihuje, v základní skutkové 

podstatě, úmyslné zvlášť surové nebo trýznivé týrání nebo surové nebo trýznivé týrání, které 

je učiněno veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Další odstavce pak zohledňují 

kvalifikované okolnosti – recidivu, způsobení zvířeti smrt či trvalé následky na zdraví a 

dopuštění se takového konání na větším počtu zvířat. Přičemž je vyjádřena gradace závažnosti 

a v relaci k tomu graduje i přísnost možných sankcí. Ustanovení § 303 míří na případy, kdy 

osoba, která má povinnost se o zvíře postarat, tuto povinnost z nedbalosti zanedbá, přičemž 

způsobí zvířeti smrt nebo trvalé následky na zdraví. Kvalifikovaná skutková podstata pak 

přísněji trestá pachatele, který se uvedeného jednání dopustil na větším počtu zvířat. 

Současná podoba těchto ustanovení je z velké částí dílem nového trestního zákoníku č. 

40/2009 Sb., Ten totiž předně odstranil recidivu jako podmínku trestnosti. Týrání zvířat bylo 

též odstupňováno dle závažnosti a byly zpřísněny trestní sazby. Konstrukce trestného činu 

podle § 303 je pak úplnou novinkou nové úpravy. Všechny tyto změny lze hodnotit veskrze 

pozitivně a je určitě na místě konstatovat jejich přínos.  

                                                   
122 MACHEK, Jiří. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, odbor živočišných komodit. Vyjádření k výši sankcí 
na úseku ochrany zvířat proti týrání. 2011. Dostupné z: http://www.apic-ak.cz/vyjadreni-k-vysi-sankci-na-
useku-ochrany-zvirat-proti-tyrani.php 
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 Většina případů je řešena v rámci přestupkového řízení, přesto existuje judikatura, 

které, podle mého názoru, potvrzuje funkčnost úpravy. V ukládání sankcí však platí výše 

řečené, i trestní sankce jsou ukládány spíše při spodních hranicích. 

 Celková situace podle mého názoru není špatná. Rozhodně ne na legislativní úrovni, i 

když i zde by bylo možno uvažovat o určitých „vylepšeních“. Jako pozitivum je nutné uvést 

přehlednost současné české právní úpravy. Hlavní problémy, jsou podle mého názoru, hlavně 

společenského charakteru. V první řadě je problémem neinformovanost veřejnosti, někdy je 

opomíjena povaha zvířete jako živého tvora a s tím spojená zodpovědnost, lze se setkat i 

s otevřenou ignorací. Jako příklad je možno uvést kupírování uší, kupírování je zákonem na 

ochranu zvířat proti týrání označeno za týrání a je zakázáno, přesto lze potkat psy 

s kupírovanýma ušima.  

Společenským problémem je i další, nejčastějším způsobem jak se policie dozví o spáchání 

trestného činu je totiž jeho oznámení občanem. Přesto však, jak uvádí Zapletal,123  nelze 

oznámení trestného činu považovat za běžnou reakci občana, běžnou reakcí je totiž pasivita, 

neoznámení. A když se zamyslíme nad povahou této oblasti trestné činnosti, můžeme dojít 

k názoru, že zde bude poměrně velká latence. I z judikatury vyplývá, že nejčastěji jsou řešeny 

případy utýrání, nebo případy, které se odehrají před zraky veřejnosti. Pokud pachatel týrá 

zvíře doma v soukromí, často se o tom nemusí dozvědět ani nejbližší sousedé. A pokud se 

přesto dozví, zavírají oči. Právě proto, že normální je „nehlásit“.  

Dalším, již naznačeným, problémem je přístup k ukládání sankcí. Jak u správních, tak u 

trestních sankcí se orgány drží při spodních hranicích. Sankce zákazu činnosti, ač v této 

oblasti velmi praktická, příliš často ukládána není. 

 Určitě tedy je prostor pro určitá zlepšení. Uvažovaná opatření pro přehlednost 

rozdělím do dvou kategorií, a sice na opatření legislativní a nelegislativní.  

Z legislativních opatření asi nejvíce volá veřejnost po zpřísnění trestních sankcí, nicméně se 

domnívám, že sankce jsou nastaveny odpovídajícím způsobem a jejich zpřísnění by žádný 

výrazný efekt nepřineslo, když se správní orgány i soudy drží spodních hranic. V tomto 

případě by bylo spíše vhodně apelovat na správní orgány a soudy, aby ukládaly vyšší sankce a 

aby bylo více využíváno trestu zákazu činnosti, neboť ten jediný má potenciál zamezit 

pachateli v týrání zvířat. 

Ohledně dalších možných opatření by bylo možno se inspirovat některými 

zahraničními úpravami. Z italské úpravy je sympatický institut zabavení věci, který zajistí 

                                                   
123 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 48.  
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konkrétnímu zvířeti odpovídající péči, resp. naději na odpovídající péči. Pokud by byl navíc 

kombinován i s pozastavením nebo zákazem činnosti, tak jako to zná právě italská úprava, 

dalo by se hovořit o skutečně účinném opatření k ochraně zvířat.  

Bez zajímavosti není ani polská koncepce sankce ve formě povinnosti odškodnění 

věnovaného na účely ochrany zvířat. Toto opatření by sice z pohledu pachatele neznamenalo 

nejspíše žádnou změnu, nicméně z praktického hlediska by zajistilo logické a účelné využití 

těchto prostředků, třeba i na některá nelegislativní opatření, o kterých budu hovořit níže. 

Další opatření je inspirováno taktéž úpravou polskou, tato jako důvod trestnosti usmrcení 

zvířete akcentuje nejen jeho utrpení, ale také bezdůvodnost, takového činu. Takovou koncepci 

český právní řád nezná a možná by tato otázka mohla být pro zákonodárce zajímavým 

námětem k přemýšlení. Neboť považujeme-li zvíře za živého tvora, je jistě na místě přijmout 

za svou tezi, že bezdůvodné usmrcení není v souladu s povahou zvířete. Usmrcení zvířete je 

bezesporu závažným jednáním, tím závažnějším že jej nelze nikterak zhojit. Nicméně náš 

trestní zákoník kriminalizuje pouze nejzávažnější činy proti životu a zdraví zvířat a je 

otázkou, zda by kriminalizace bezdůvodného usmrcení neotevřela, v očích veřejnosti, 

pomyslná vrátka do trestního zákoníku dalším činům. To by v nejzazším důsledku mohlo 

znamenat znepřehlednění trestní úpravy dané problematiky a také „relativizaci závažnosti“ 

trestných činů a pomalé stírání rozdílů mezi správními delikty a trestnými činy. 

 Nesporně přínosné by byly namátkové kontroly majitelů zvířat ohledně péče o zvířata. 

Taková koncepce by ale byla v praxi finančně nákladná a problematická i z hlediska ochrany 

soukromí. Navíc např. u zvířat v zájmovém chovu, která jsou často předmětem týrání, 

neexistují povinné evidence. Snad kromě psů, tyto evidence primárně slouží účelu výběru 

místních poplatků, nikoliv samotné evidenci, natož kontrole. 

 Ovšem důležitější než legislativní opatření je podle mého názoru působení na 

společnost pomocí prostředků nelegislativních, už jen proto, že trestní právo by mělo být 

prostředkem ultima ratio. 

Velký potenciál, v současné společnosti nenaplněný, vidím v osvětové činnosti. A to hned na 

několika úrovních. Předně je na místě osvěta ohledně řádné péče o zvířata, zvýšení obecného 

povědomí by mohlo mít pozitivní důsledky především v oblasti nedbalostního jednání. 

Osvětová činnost by však byla příhodná í ohledně právní úpravy, hlavní body by pak mohly 

být nejspíše tyto: co je považováno za týrání, jak se zachovat v případě, že vím o týrání 

zvířete – kam volat apod. Zvýšení právního povědomí společnosti nejen, že by mohlo snížit 

současný trend kritiky legislativy v této oblasti, ale, a to hlavně, by mohlo pomoci i 
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v konkrétních případech a základní orientace v předpisech by snad i pomohla snížit neochotu 

občanů případy týrání zvířat oznamovat. 

 Na úplný závěr tedy dodám, že ačkoliv současná česká právní úprava v oblasti 

ochrany zvířat proti týrání není špatná, bylo by možné i leccos vylepšit. Hlavní problém však 

netkví v legislativě, nýbrž v přístupu společnosti. A to jak laické veřejnosti, tak odborné 

veřejnosti, která právní normy aplikuje. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: 

Rok 2007 
kvalifikace Stíháno (sděleno 

podezření) 
Obžalováno (návrh 

na potrestání) 
Pravomocně 

zproštěno 
§ 203 odst. 1 3 1 0 
§ 203 odst. 2 24 18 2 
§ 203 odst. 3 9 8 2 
 

Rok 2008 
kvalifikace Stíháno (sděleno 

podezření) 
Obžalováno (návrh 

na potrestání) 
Pravomocně 

zproštěno 
§ 203 odst. 1  5 2 1 
§ 203 odst. 2  27 21 1 
§ 203 odst. 3 9 8 1 
 

 

Zdroj: NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání 
zvířat (§ 203 trestního zákona) [1]. 2009, 13 s. [cit. 15.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zvlastni_zpravy/tyrani_zvirat.pdf  
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Příloha č. 2: 

 2010 2011 2012 
Celkem zjištěno 63 73 82 
Z toho ukončeno 
prověřování 

57 61 71 

Celkem v 
prověřování 

6 12 11 

Objasněno  36 42 33 
Dodatečně objasněno 0 1 4 
Počet skutků pod 
vlivem alkoholu 

4 5 3 

- spáchaných 
recidivisty 

14 16 17 

- spáchaných 
nezletilými 1-14 let 

1 4 2 

- spáchaných 
mladistvými 15-17 
let 

1 2 1 

- spáchaných dětmi 
1-17 let 

2 6 3 

Celkem stíháno, 
vyšetřováno osob 

33 41 41 

- z toho recidivistů 13 14 16 
- z toho nezletilých 3 5 3 
- z toho mladistvých 1 1 2 
- z toho žen 2 6 9 
 

Data pochází z policejních statistik, dostupných online z: http://www.policie.cz/statistiky-
kriminalita.aspx 
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Příloha č. 3: 

§ 378 Týranie zvierat  
(1) Kto  
a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý 
alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,  
b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo  
c) utýra zviera,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin u 
vedený v odseku 1 
a) na viacerých zvieratách,  
b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,  
c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo  
d) závažnejším spôsobom konania.  

§ 378a  
Zanedbanie starostlivosti o zvieratá  
Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré 
vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto 
zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  
 

Zdroj: ELEKTRONICKÁ ZBIERKA ZÁKONOV. Trestný zákon. 2005. Dostupné z: 
http://www.zbierka.sk/mediagallery/zbierka_document/file/example/file/25.pdf 
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Příloha č. 4: 

Polský zákon o ochraně zvířat: 

Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 

USTAWA 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt1) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.  

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące rzeczy.  

3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, 

współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami kra-jowymi i 

międzynarodowymi. 

… 

Rozdział 11 

Przepisy karne 

Art. 35. 

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 

6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.  

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.  

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okru-cieństwem  
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podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepa-dek      

zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.  

3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie 

skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz 

posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.  

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec 

sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określo-nej działalności lub 

wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem 

zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów 

służących do popełnienia prze-stępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.  

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w 

wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwie-rząt, wskazany przez sąd. 

 

Zdroj: http://isap.sejm.gov.pl/ 
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Příloha č. 5: 

Polský zákon o pokusech na zvířatech: 

USTAWA 
z dnia 21 stycznia 2005 r. 

o doświadczeniach na zwierzętach 

… 

Rozdział 8 
Przepisy karne 

Art. 38. 
Kto, przeprowadzając doświadczenia, naraża zwierzęta doświadczalne na zbędny ból, 

cierpienie, strach lub trwałe uszkodzenia w ich organizmie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 39. 

Kto przeprowadza doświadczenia bez odpowiedniego znieczulenia, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 40. 

1. Kto przeprowadza doświadczenia w celu testowania kosmetyków lub środków 

higienicznych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 41. 

Kto powtórnie wykorzystuje zwierzęta doświadczalne do przeprowadzenia doświadczenia 

powodującego silny ból, strach lub cierpienie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 
 

Zdroj: http://isap.sejm.gov.pl/ 
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Příloha č. 6: 

Italský trestní zákoník: 

CODICE PENALE 
(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) 

… 

LIBRO SECONDO 
DEI DELITTI IN PARTICOLARE 

TITOLO IX-BIS 
Dei delitti contro il sentimento per gli animali 

Art. 544-bis.  
Uccisione di animali.  

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la 

reclusione da tre mesi a diciotto mesi. 

Art. 544-ter.  

Maltrattamento di animali.  

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo 

sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue 

caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 

3.000 a 15.000 euro. 

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate 

ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 

dell'animale. 

Art. 544-quater.  

Spettacoli o manifestazioni vietati.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o 

manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 

quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in 
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relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri 

ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 

Art. 544-quinquies. 

Divieto di combattimenti tra animali.  

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra 

animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a 

tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi 

tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle 

competizioni. 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto 

qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui 

al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 

30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali 

impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, 

organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma 

è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

Art. 544-sexies.  

Confisca e pene accessorie. 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 

544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona 

estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di 

trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette 

attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 

… 
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LIBRO SECONDO 
DEI DELITTI IN PARTICOLARE 

TITOLO XIII 
Dei delitti contro il patrimonio 

Capo I 
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 

… 

Art. 638. 
Uccisione o danneggiamento di animali altrui. 

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che 

appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della 

persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è 

commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali 

bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel 

momento in cui gli recano danno. 

… 

LIBRO TERZO 
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE 

TITOLO I 
Delle contravvenzioni di polizia 

Capo I 
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza 

Sezione II 
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica 

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico 
transito o nelle abitazioni. 

Art. 672. 

Omessa custodia e mal governo di animali.  
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Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui 
posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa 
da lire euro 25 a euro 258. 
Alla stessa pena soggiace: 
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia 
comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da 
esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. 

… 

§ 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute 

Capo II 
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale 

Sezione I 
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi 

Art. 727. 
Abbandono di animali. 

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è 

punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro 

natura, e produttive di gravi sofferenze. 

Zdroj: http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653 
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English abstract 
I chose theme of my Master’s degree thesis because it’s actual because of the situation 

in society and new Civil Code, which changes legal status of animal. 

The purpose of my thesis is to analyze legal status of animal in Czech law, particularly in 

criminal law. I want to think about it, if is actual legislation sufficient,  about problems and 

propose possible solutions. 

The thesis is composed of nine chapters. 

Chapter one is devoted to animal legal status in Czech law. It is divided into four 

subchapters, which are deal with explanation of the concept of animal, its legal status, its 

protection instruments and in the last subchapter is deal with animal legal status by the new 

Civil Code. 

Chapter two is focuses on public animal protection in general. In Four subchapters I 

summarize animal legal status in public law, constitutional framework, legislation in 

administrative and criminal law. 

Chapter three is devoted to Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals 

against cruelty. Four subchapters are deal with purpose of this Act, definition basic concepts, 

administrative delicts and authorities of animal protection. 

Chapter four is called Criminal law protection of animals. This chapter has six 

subchapters, and in these I am thinking of causes of “new” Criminal Code, its purposes, its 

principles and its system. In great detail I concentrate on Chapter VIII. of Criminal Code and 

individual offenses. This chapter is basis of this thesis. 

Chapter five is concerned with case law in this issue – animal protection against 

cruelty. 

Chapter six is divided into two subchapters and it’s deals with statistics. 

Chapter seven is called “Important elements and powers of authorities in procedures in 

matters animal protection”. First subchapter is about administrative delicts and second 

subchapter is about criminal offences and criminal procedure. 

Chapter eight summarizes supra-national legislation in two subchapters. Subchapter 

one informs about international legislation and subchapter two about EU-legislation. 

Last chapter, nine, compare Czech legislation of animal protection with legislation 

some other states, specifically with Slovak, Polish and Italian legislation. 

In the conclusion I summarize identified findings, analyze problems and suggest 

possible solutions. 
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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. 
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