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Úvod 

 

Téma této diplomové práce je právní úprava ochrany zvířat proti týrání. 

Předmětné téma jsem si vybrala, neboť je mi oblast ochrany zvířat blízká a domnívám 

se, že ve sféře práva je této problematice věnována vzrůstající pozornost a představuje  

poměrně dynamicky rozvíjející se úsek práva. Značný vliv na tento rozvoj má nejen 

bezesporu společenská závažnost tématu, ale také technologický a vědecký vývoj, který 

přináší relevantní poznatky pro zpracování na legislativní úrovni. Zvířata jsou živí 

tvorové, kteří jsou schopni pociťovat bolest a utrpení, avšak lidstvo po dlouhou historii 

zacházelo se zvířaty jako s pouhými objekty jejich potřeb a zvířatům se od společnosti 

nedostávalo ani elementární garance úcty.     

 Zvířata se stala běžnou součástí našeho života, nicméně přístup člověka 

k jednotlivým druhům zvířat je různorodé povahy. Člověk si jisté druhy zvířat 

domestikoval za účelem přijmout je jako své společníky v domově, zatímco jiné druhy 

zvířat využívá zejména jako zdroj své potravy a jiných produktů. Některá zvířata jsou 

společností chráněna jako nenahraditelná součást našeho neocenitelného přírodního 

ekosystému, na druhé straně jiná zvířata v rukou lidí slouží jako pouhý prostředek pro 

potřeby výzkumu.         

 Společnost je neustále konfrontována s vymezením mantinelů svého chování ke 

zvířatům a způsobu zacházení s nimi. Ať už se jedná o otázky omezení tradičního lovu, 

zákazu pořádání zápasů mezi zvířaty či zákaz testování kosmetických produktů na 

zvířatech, také stanovení pravidel péče domácích mazlíčků nebo zvířat v hospodářské 

sféře, případně ve své podstatě i samotné vyznávání vegetariánství či veganství, 

všechny tyto tendence mají společné pojítko, a tím je vnímání zvířat jako tvorů, které si 

zasluhují ochranu ze strany člověka, když sami se bránit nemohou.   

 Markantní vliv na utváření těchto názorů v naší společnosti mají v současnosti 

také média, která zprostředkovávají veřejnosti nezbytné informace a otevřeně poukazují 

na charakter styku člověka se zvířetem. Domnívám se, že zejména na úseku legislativy 

v oblasti ochrany zvířat proti týrání je tento faktor významný. Veřejnost je totiž poté 

zpravidla tou hnací silou a rozhodujícím tlakem na příslušné orgány, aby došlo 

k rozšíření právních záruk ve prospěch zvířat. Proto je významná činnost i mnohých 
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nevládních spolků a organizací, které mimo jiné působí na povědomí široké veřejnosti. 

Bohužel případy krutého a nelidského zacházení se zvířaty jsou stále časté, kdy tato 

zubožená zvířata končí poté v rukou veterinářů či provozovatelů útulků a obdobných 

zařízení. Je nezbytné, aby právo reflektovalo tyto situace a nastavilo odpovídající 

mechanismus a nástroje, aby se takové skutky pokud možno neopakovaly a do 

budoucna jim bylo v co největší míře zabráněno.      

 Touto prací se pokusím shrnout a analyzovat aktuální právní úpravu ochrany 

zvířat proti týrání, včetně ukotvení právních záruk jejich dobrých životních podmínek. 

Na úrovni mezinárodní se budu věnovat závazkům přijatých především ve formě úmluv 

mezi jednotlivými státy, vyzdvihnu také zásadní právní nástroje ochrany zvířat 

stanovené v rámci Evropské unie, ačkoliv hlavní důraz budu klást ve svém výkladu 

zejména na národní právní předpisy. Neopomenu se zabývat v této souvislosti i formami 

postihu při porušení těchto právních předpisů a určením orgánů, které jsou poté 

příslušné v takových situacích zakročit. V neposlední řadě tato práce poskytne i rozbor 

právní úpravy této problematiky v Irsku, její vývoj v průběhu posledního století a 

přiblížení současné nejvýznamnější právní normy v této oblasti přijaté v roce 2013.  

 

„Otázka není: Jsou schopna myslet? ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou schopna 

trpět?“  

      Jeremy Bentham 
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1. Etická východiska právní úpravy ochrany zvířat proti týrání 

 1.1. Zvířecí práva 

 

Z hlediska předmětné problematiky je na místě zmínit termín zvířecích práv, 

jehož základ tkví v ideji respektu ke zvířatům, která sahá v historii již do počátku 18. 

století, přestože by se dalo hovořit o konceptu starém jako lidstvo samo. Nelze totiž 

opomenout myšlenky různých náboženských a filozofických směrů, které připravily 

cestu modernímu konceptu zvířecích práv do podoby, jak jsou přijímány dnes. Tematika 

zvířecích práv je otázkou etické disciplíny, tj. filozofických názorů na to, jak by se 

člověk měl chovat k ostatním živočichům. Lze v této souvislosti také hovořit o části 

úseku tzv. ekologické etiky.       

 Základním předpokladem zvířecích práv je náhled na zvířata jako na cítící 

bytosti, ke kterým máme morální povinnost chovat se humánně a soucitně, tak aby byla 

zajištěna všeobecná pohoda zvířat a minimalizovalo se jakékoliv působení bolesti či 

útrap zvířatům. Zmínky o zájmu upírající se k zvířecím tvorům nalezneme mimo jiné již 

v náboženských textech, včetně Bible či Koránu, které nabádaly k ohleduplnému 

jednání vůči zvířatům jakožto součásti křesťanského či muslimského vyznání. 

Myšlenky tohoto druhu hlásali ve starověku také Pythagoras, Seneca či Plutarchos.
1
 

Obdobné teze etického náhledu na zvířata zastávali v pozdější době dále renesanční či 

osvícenští myslitelé jako například Michel Montaine či Jeremy Bentham, nebo lze 

zmínit německého filozofa 19. století Arthura Schopenhauera
2
.   

 Teze na podporu zvířecích práv byly postupem času formulovány do podoby 

normativních návrhů, mezi takové první dokumenty patřil Animal Rights od Henryho 

Salta nebo Declaration des Droits de l'Animal z pera Andreho Gerauda. Tyto texty 

prohlašují legitimitu zvířecích práv, přičemž odkazují na koncept lidských práv 

ukotvených v Deklaraci práv člověka z roku 1789. Nicméně opravdový rozvoj myšlení 

hlásající respekt k zvířatům přineslo až 19. a 20. století.
3
    

                                                 
1
 CHLUMSKÁ, L., Institut Nadace na ochranu zvířat. Etika ochrany zvířat. [online]. [cit. 2015-15-3].     

Dostupné z: http://www.ochranazvirat.cz/11/czech/rubrika/ochrana-a-prava-zvirat/ 
2
 Artur Schopenhauer: „Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty    

nebo… že ke zvířatům nemáme žádné závazky - to dokazuje neotesanost a barbarství... Soucit ke  

zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten 

nemůže být dobrým člověkem.“ 
3
 CHAPOUTHIER, G. Zvířecí práva. Vyd. 1. Praha: Triton, 2013. s. 15-33, ISBN 978-80-7387-607-4. 
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 Prvním dokumentem, který přinesl shrnutí filozofického pojetí zvířecích práv, 

byla v roce 1978 Všeobecná deklarace zvířecích práv
4
 proklamovaná v sídle UNESCO 

v Paříži, přeformulovaná poté Mezinárodní ligou za zvířecí práva v roce 1989. V 

preambuli se deklarace hlásí k myšlence, že „všechny živoucí bytosti mají svá přirozená 

práva a že každé zvíře, které má nervový systém, má zvláštní práva.“ Dokument 

prohlašuje mimo jiné právo zvířete na úctu, pozornost či péči, zakazuje špatné 

zacházení se zvířetem nebo jeho týrání, deklaruje také zákaz opuštění či neoprávněné 

usmrcování zvířete. V jejím znění nalezneme také doporučení, aby došlo k zákonnému 

uznání právní subjektivity zvířete, a dále prohlašuje za nezbytné zastoupení ochrany 

zvířat ve vládních orgánech. Tyto a další principy podobného charakteru text vydává 

jako hodnoty hodné právního ukotvení. Nicméně skutečnost, že dokument vycházel při 

formulaci ze znění svého vzoru, Deklarace lidských práv, mu bylo spíše k újmě, neboť 

se ukázala řada ustanovení do praxe nepoužitelná. Ani druhé přepracované verzi se 

nepodařilo prosadit jako obecně akceptovaný pramen mezinárodního práva veřejného. 

Navíc základ dokumentu vycházel z tzv. hlubinné ekologie, která je pro mezinárodní 

konsenzus momentálně příliš radikální a spíše se prosazuje na úrovni nevládních 

subjektů.
5
          

 V březnu v roce 2003 se odehrála v hlavním městě Filipín mezinárodní 

konference o problematice welfare zvířat, na níž participovalo 21 vládních delegací 

včetně naší české, a více než 300 organizací zabývajících se ochranou zvířat z 80 zemí 

celého světa. Hlavním výsledkem této události bylo přijetí Deklarace o životní pohodě 

zvířat, která následuje zákon pěti svobod. Nicméně ani tento dokument se neřadí mezi 

pramen mezinárodního práva veřejného.
6
      

 Avšak koncept zvířecích práv má stejně tak i své odpůrce a je na místě je zde též 

uvést, spolu s jejich protiargumenty. Jedním z nich je kupříkladu věhlasný britský 

neurochemik Steven Rose, který hovoří pouze o povinnostech člověka vůči zvířatům 

jakožto jediného možného subjektu práv a odmítá termín „zvířecí osoby“ jako zcela 

                                                 
4
 Všeobecná deklarace zvířecích práv (Universal Declaration on Animal Rights) [online]. [cit. 2015-15-

3]. Dostupné z: 

http://www.cwrl.utexas.edu/~bump/Universal%20Declaration%20of%20Animal%20Rights.htm 
5
 STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 

1. 1. 2006. Praha: Linde, 2006. s. 220-221. ISBN 80-7201-609-1. 
6
 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 

s. 155. ISBN 978-80-200-2317-9. 
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nelegitimní. O otázce přiznání subjektivity zvířeti se tedy vedou mezi právníky 

dalekosáhlé spory. Tradičně bylo akceptováno pojetí zvířete jako věci. Této 

argumentaci přispíval fakt, že zvířata bylo možno v průběhu 80. let 20. století i 

patentovat. Mezi příznivce přidělení určité formy právní subjektivity zvířatům je Albert 

Brunois, který podporuje odlišení zvířete od hmotného statku a navrhuje ustavení jejich 

zákonných zástupců, kteří by měli na základě zákona a soudní praxe vystupovat na 

ochranu obecného zájmu zvířat, tak i ve jménu individuálního zvířete jakožto oběti. 

Proti příznivcům pro uznání zvláštního statusu zvířete odlišující jej od pouhého objektu 

práva stojí však nesouhlasné argumenty právníků, kteří raději pouze preferují zostřování 

povinností člověka vůči zvířeti jakožto živé věci, respektive rozšiřování rámce ochrany 

z hlediska speciálního zacházení s ním.
7
      

 Mezi novodobé přední zastánce zvířecích práv lze uvést představitele anglosaské 

školy Toma Regana,
8
 který ve svých dílech odkazuje k tzv. kontraktarianismu, na 

základě něhož mohou nabýt práva jen ti, kteří participují na ujednání jisté společenské 

smlouvy, což u zvířat nelze naplnit. Zároveň poukazuje na přiznání plných práv i 

malým dětem nebo zdravotně či mentálně postiženým lidem, přestože se na společenské 

smlouvě také nemohou přímo podílet. Argumentuje tedy, že by měla být obdobně 

automaticky garantována práva i zvířat.
9
      

 Další významnou postavou na poli etiky vůči zvířatům je v současné době Peter 

Singer
10

, autor významného díla Animal Liberation (Osvobození zvířat) z roku 1976. 

Singer ve svém výkladu o postoji člověka ke zvířeti hovoří o tzv. antropocentrismu, kdy 

se člověk vnímá jako středobod všeho a k zvířatům přistupuje v zásadě z nadřazené 

pozice a za účelem uspokojení svých potřeb. Tento tradičně přijímaný pohled Singer 

odsuzuje a prohlašuje současný přístup člověka ke zvířeti za tzv. specismus, neboli 

druhovou diskriminaci. Tvrdí dále, že člověk by své jednání vůči zvířatům měl morálně 

posuzovat stejně jako jednání vůči jiné lidské bytosti. U nás se v dnešní době etikou 

zaměřenou na ochranu zvířat zabývá například Vladimír Šiler či Erazim Kohák.
11

 

                                                 
7
 CHAPOUTHIER, G. Zvířecí práva. Cit. dílo. s. 33-55. 

8
 Tom Regan je americký filozof, profesor Státní univerzity v Severní Karolíně. Mezi jeho práce patří 

např. The Case for Animal Rights. 
9
 PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009. s. 25. ISBN 978-80-7201-763-8. 

10
 Peter Singer je australský filozof a aktivista, také profesor na univerzitě v Melbourne a na Princetonské 

univerzitě.  
11

 CHLUMSKÁ, L. z Institutu Nadace na ochranu zvířat. Etika ochrany zvířat. [online]. [cit. 2015-15-3]. 

Dostupné z: http://www.ochranazvirat.cz/11/czech/rubrika/ochrana-a-prava-zvirat/ 
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 Roli v propagaci etického chování ke zvířatům sehrávají samozřejmě i mnohé 

nevládní organizace, které se věnují ochraně zvířat a prosazování jejich práv, v České 

republice je to například Nadace na ochranu zvířat či Svoboda zvířat, na úrovni 

evropské Eurogroup for animals či celosvětově aktivní PETA (People for Ethical 

Treatment to Animals).
12

        

 V rámci současné legislativy ochrany zvířat lze jinak klasifikovat vznikající 

normy na obecné a zvláštní právní předpisy, přičemž obecné právní předpisy obsahují 

úpravu obzvláště před špatným zacházením či týráním, zvláštní určují a zohledňují 

postavení člověka vůči zvířeti, kdy do této druhé skupiny řadíme pak právní normy, 

které například v některých situacích výslovně aprobují horší úroveň zacházení se 

zvířetem, typicky v případě ohrožení života či zdraví člověka nebo z důvodů získávání 

potravy. V tomto ohledu se setkáváme i s některými poněkud kontroverzními 

normativními výjimkami, jako jsou případy zvířecích zápasů či povolení sportovního 

lovu. Pro uzákonění těchto typů jednání se často odvolává na různé druhy alibi pro 

racionalizaci takového nepříznivého chování vůči zvířatům. Rozeznáváme dle teorie 

kupříkladu alibi historické, ekonomické, alibi odkazující na kulturní tradici, estetické, 

sportovní, vzdělávací či dietetické alibi.
 13

    

 

 1.2. Pojem animal welfare 

 

V rámci ochrany přírody rozeznáváme úsek ochrany živočišstva, které 

zahrnujeme pod obnovitelné přírodní zdroje. Odborně se lze vymezit jednak na sféru 

ochrany ohrožených druhů v rámci koncepce zachování biodiverzity na naší Zemi. Poté 

se rozlišuje ochrana tzv. welfare jednotlivých zvířat, kdy se diferencuje sféra právních 

předpisů, které regulují různé vnější škodlivé vlivy, kterým mohou být zvířata 

vystavena.
14

         

 Ústředním pojmem je výše zmíněný, v zahraniční literatuře obvykle označovaný 

pojem „animal welfare“, v českém jazyce tento termín znamená „životní pohodu zvířat“ 

či obecně stav dobrých životních podmínek zvířat. Akademické vymezení tohoto pojmu 

                                                 
12

 PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Cit. dílo. s. 24. 
13

 CHAPOUTHIER, G. Zvířecí práva. Cit. dílo. s. 55-67. 
14

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 401. ISBN 

978-80-7400-338-7.  
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není jednoduché, neboť se jedná o velmi komplexní záležitost. Dle Howarda Hughese je 

welfare „stav úplného duševního a fyzického zdraví, kdy je zvíře v souladu s jeho 

životním prostředím, nebo dle českých autorů Oldřicha Doležala či Miroslava Bílka se 

jedná o stav, kdy zvíře zůstává v dobrém zdravotním stavu (objektivní hledisko) a podle 

vnějších známek se v daném prostředí cítí v dostatečné pohodě.“
15

   

 Dle většiny zdrojů se česká odborná veřejnost nejčastěji odvolává na definici 

Donalda M. Brooma,
16

 který pohodu zvířat (animal welfare) identifikuje jako „vyvážený 

stav, ve kterém je zvíře schopno vyrovnat se bezproblémově svými vlastními silami 

s působením životního prostředí“.
17

 Pojetí welfare zvířat vychází ze snahy dopřát 

zvířatům život v prostředí, v němž by se zvíře jinak přirozeně nacházelo a které bude 

odpovídat jejich biologickým a etologickým
18

 vlastnostem. Jednak by se měly zvířeti 

poskytnout takové životní podmínky, které mu umožňují normální růst a udržování 

dobré kondice. Dále se bere ohled také na prožitky mentální spokojenosti zvířete, 

případně se dbá alespoň na zamezení či snížení působení stresových faktorů.
19

 

 Pro stanovení pohody zvířat je používáno tzv. ustanovení pěti svobod. Tento 

zákon pěti svobod, jak se mu také někdy říká, byl vytvořen jako filozofické vodítko, 

které specifikuje prvky ideálního stavu pohody zvířat. Diskuze a odborné šetření, které 

předcházely jeho vzniku, byly podníceny zejména hrozivým svědectvím o extrémních 

podmínkách v intenzivních velkochovech podané v knize autorky Ruth Harrison
20

 

s názvem Zvířecí stroje (Animal Machines). Na popud šokované veřejnosti byla 

britskou vládou v roce 1965 ustanovena Brambellova komise, která shrnula své závěry 

do požadavku, který měl představovat minimální standard pro nakládání se zvířaty 

drženými v chovech: zvířeti měl být především poskytnut dostatečný prostor tak, aby 

mohlo vstát, lehnout si, otočit se, pečovat o čistotu svého těla či natáhnout si končetiny.

                                                 
15

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Praha: Univerzita Karlova, 2010. 

s. 33. ISBN 978-80-87146-33-0. 
16

 Donald M. Broom je anglický biolog a emeritní profesor na veterinární fakultě na Cambridgeské 

univerzitě specializující se na ochranu zvířat a jejich welfare. 
17

 POTMĚŠIL, J. Svaz měst a obcí ČR. Zákon na ochranu zvířat proti týrání, pojem „pohoda zvířat“. Ze 

dne 23. 8. 2007. In: ASPI. [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR, a.s. [cit. 2015-15-3]. 
18

 Etologie je nauka o chování zvířat, tzn. že se má umožnit jejich přirozené chování. 
19

 WEBSTER, J. Animal Welfare: Limping Towards Eden: A Practical Approach to Redressing the 

Problem of Our Dominion Over the Animals. 2. vyd., Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005, s. 6-7. 

ISBN 1-4051-1877-6. 
20

 Ruth Harrison byla významnou britskou aktivistkou na úseku animal welfare, Její dílo Animal 

Machines, publikované poprvé v roce 1964, se stalo inspirací pro přijetí vůbec první legislativy pro 

zajištění welfare hospodářských zvířat ve Velké Británii, Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act 

1968 a také pro vznik Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely z roku 1976. 
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 Britskou radou pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare 

Committee) byl tento návrh komise v roce 1993 přepracován a v současnosti je teorie 

pěti svobod koncipována následovně: 

 svoboda od žízně, hladu a podvýživy; 

 svoboda od nepohody; 

 svoboda od bolesti, zranění či choroby; 

 svoboda od strachu a stresu;  

 svoboda k uskutečňování přirozeného chování. 

V podstatě se tedy jedná o požadavek přístupu k vodě a krmivu, dále poskytnutí 

patřičného úkrytu a prostoru k odpočinku, zajištění prevence a lékařské péče v případě 

choroby, snaha zamezit mentálnímu strádání zvířete a také mu umožnit sociální chování 

s ostatními jedinci zvířat stejného druhu. Dodržení všech výše uvedených zásad není 

v současné době v plné míře proveditelné a udržitelné, nicméně pět svobod je 

využíváno jako vhodné měřítko při posuzování úrovně zajištění welfare zvířat v daných 

chovatelských zařízeních.
21

         

 Jako ukazatele welfare se zpravidla odkazuje na fyziologické parametry, které 

souvisí s biochemickými či fyzikálními projevy, dále na patologické informace, jenž 

indikují původ morbidity a mortality. Také se posuzují parametry související s 

prostředím, zpravidla se hodnotí velikost a charakter plochy vymezené k užívání, 

kvalita ovzduší, míra osvětlení, větrací či ochlazovací možnosti. Dalšími indikátory 

welfare je užitkovost zahrnující růst, produkci a reprodukci zvířete, a také různé 

etologické analýzy identifikující normální a abnormální chování zvířete. Tyto výše 

uvedené ukazatele vychází z několika teoretických přístupů hodnocení úrovně životní 

pohody zvířat, rozlišuje se poté přístup založený na biologických funkcích (functioning-

based approach), přístup založený na pocitech (feeling-based approach) a přístup 

založený na přirozenosti (nature of the species).
22

 Podle nejnovějších vědeckých studií 

lze v souladu s názory řady autorů dnešní doby (Bogner, Sainsbury, Ewbank a další) 

shrnout požadavky na welfare zvířat „do následujícího schématu“: 

 Optimální mikroklima - teplota, vlhkost a rychlost proudění aj. 

                                                 
21

 WEBSTER, J., Animal Welfare: Limping Towards Eden: A Practical Approach to Redressing the 

Problem of Our Dominion Over the Animals. Cit. dílo. s. 12-13.  
22

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Cit. dílo. s. 34 
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 Rozměrové parametry (plošné a objemové) - chodeb, lože, stání, zábran, podleh 

aj. 

 Optimalizace technologie - ustájení, krmení, napájení, větrání, odkliz 

exkrementů aj. 

 Optimalizace nestavebních faktorů - hustota zvířat, poměr krmných míst u žlabu 

aj. 

 Výzkum a ověřování nových technologických postupů chovu  

 Zvyšování teoretických i praktických znalostí chovatelů.“
23

 

                                                 
23

 Tamtéž. s. 37 
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2. Nadnárodní právní úprava ochrany zvířat proti týrání 

2.1. Mezinárodní úmluvy  

 

V mezinárodním měřítku jsou zásadní v oblasti práva na ochranu zvířat 

především úmluvy mezi státy. Důležitým základem pro problematiku této práce jsou 

zejména dohody přijaté na úrovni Rady Evropy, které se zabývají obecně regulací 

nakládání se zvířaty v lidské péči.
24

 Tyto úmluvy jsou tzv. hard law, to znamená, že pro 

přistoupené strany se jedná o přímo závazné dokumenty.   

 Mezinárodní konsenz konkrétně pro úsek ochrany zvířat proti týrání se bohužel 

doposud nepodařilo vyjednat. Otázka zajištění welfare zvířat zůstává na mezinárodní 

úrovni tedy téměř neupravená, respektive lze nalézt pouze úmluvy sjednané mezi 

několika státy v rámci určitého regionu, a to zejména právě v Evropě. Největším 

nedostatkem výše zmíněných dohod je jejich neefektivní systém kontroly a 

nedostatečná vynutitelnost z nich vyplývajících povinností. V rámci Rady Evropy tyto 

úmluvy vytvořily speciální systém, který nemá jinde po světě obdoby.
25

 Jedná se o 

celkem pět dohod na následujících úsecích: ochrana zvířat při mezinárodní přepravě, při 

chovu pro hospodářské účely, při porážení na jatkách, při pokusech pro vědecké účely a 

při zájmových chovech.  

 

i) Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě.
 26

 

Tato dohoda byla podepsána v Paříži v roce 1968, v platnosti je od roku 1971. 

Roku 1979 byl přijat její dodatek ve Štrasburku, platný od roku 1989. Česká republika 

je jí vázána od roku 1999. Pro Evropskou unii se uplatňuje nařízení Rady ES č. 

544/2004/ES o podpisu této Evropské dohody a také nařízení, které implementovalo 

obsah dohody do unijního práva (č. 1/2005). Ve značné míře byla revidována v roce 

2003 v Kišiněvě.
27

 Její působnost je široká, upravuje regulaci přepravy 

domestikovaných lichokopytníků, skotu, ovcí, koz, prasat, ptáků, psů, koček a ostatních 

                                                 
24

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. Cit. dílo. s. 400-401.  
25

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 155. 
26

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2000 Sb. m.s., o sjednání Evropské dohody o ochraně 

zvířat při mezinárodní přepravě. 
27

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 156. 
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savců.
28

 Mezinárodní přepravou se rozumí transfer z jedné země do druhé, vyňaty jsou 

tedy přepravy v rámci jednoho státu, dále přepravy do vzdálenosti 50 km a také mezi 

členskými zeměmi EU. Konkrétními závazky dohody je například povinnost přepravy 

zvířat do míst určení pokud možno neprodleně, uvazování zvířat jen v nezbytných 

případech, preference zásilek zvířat v kontrolních stanovištích a jiná pravidla ohledně 

jejich ustájení, vyložení či celkové péče během přepravy. Je zakázáno přepravovat 

zvířata nemocná, zraněná či jinak nezpůsobilá. Bližší vymezení pravidel přepravy 

konkrétních druhů zvířat byla specifikována v doporučeních přijatými Výborem 

ministrů, týkající se konkrétně přepravy koní, prasat, skotu, ovcí, koz a drůbeže.
29

 

Ačkoliv tato doporučení nemají závaznou povahu, stala se do budoucna cenným 

podkladem pro konkretizaci národních i evropských právních pravidel.
30

   

 

ii) Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.
 31

 

Přijetí této dohody ve Štrasburku proběhlo v roce 1976, o dva roky posléze 

vstoupila dohoda v platnost, v roce 1992 byla novelizována. Pro Českou republiku je 

platná od roku 1999. Tato dohoda reguluje především nakládání se zvířaty v 

novodobých intenzivních velkochovech, využívající zvířata jako zdroj potravy, vlny, 

kůže, kožešin apod. Určuje podmínky ustájení, výživy a ošetřování zvířat. Stanoví, že se 

zvířetem se má zacházet s ohledem na jeho druh, vývoj, zdravotní stav. Je poměrně 

stručná, doplněna byla opět mnohými doporučeními
32

 s detailnějšími pravidly zacházení 

podle druhů zvířat.
33

   

 

                                                 
28

 STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav 

k 1. 1. 2006. Cit. dílo. s. 224. 
29

 Doporučení č. R (87) 17 Výboru ministrů členských států k přepravě koní ze dne 17. 9. 1987, 

Doporučení č. R (88) 15 Výboru ministrů členských států k přepravě prasat ze dne 22. 9. 1988, 

Doporučení č. R (90) 1 Výboru ministrů členských států k přepravě skotu ze dne 15. 2.1990, Doporučení 

č. R (90) 5 Výboru ministrů členských států k přepravě ovcí a koz ze dne 21. 2. 1990, Doporučení č. R 

(90) 6 Výboru ministrů členských států k přepravě drůbeže ze dne 21. 2. 1990. [online]. [cit. 2015-17-3]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/predpisy-rady-evropy/preprava-

zvirat/ 
30

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 156. 
31

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2000 Sb. m.s., o sjednání Evropské dohody o ochraně 

zvířat chovaných pro hospodářské účely 
32

 Např. Doporučení T-AP týkající se kura domácího (Gallus Gallus) ze dne 28. 11. 1995 nebo 

Doporučení týkající se běžců (pštrosů, emuů a nanduů) ze dne 22. 4. 1997 a mnohé další. [online].[cit. 

2015-17-3]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/predpisy-rady-

evropy/hospodarska-zvirata/?pos=0 
33

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 157. 
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iii) Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat.
34

 

Tato úmluva byla přijata ve Štrasburku v roce 1979, v roce 1988 byla podepsána 

i Radou ES, v planosti je od roku 1991, v České republice je uplatňována od roku 2003. 

Upravuje celý postup provádění jatek zvířat, od procesu přehánění, znehybnění, 

omračování až po konečné porážení. Vztahuje se na lichokopytníky, přežvýkavce, 

prasata, králíky a drůbež. Hlavním cílem má být zamezení zbytečného utrpení při 

usmrcování těchto zvířat. Stanoví především nutnost kvalifikovaného personálu a 

dodržování příslušných podmínek k zamezení bolesti či zranění zvířat, kterému se dá 

vyhnout. Například zcela zakázáno je vyzdvihování bolestivým způsobem za hlavu, 

končetiny nebo ocas, bití nebo kopání zvířat či používání elektrických výbojů jindy než 

ve striktně vymezených případech. Stanoví požadavky vykládky jatečních zvířat, 

povinnost oddělení zvířat přirozeně navzájem mezi sebou nepřátelských či určuje 

podmínky pro prostory ustájení zvířat včetně požadavku přísunu vody či krmiva. Navíc 

tato úmluva obsahuje i podklad pro usmrcování zvířat jako součásti náboženských 

rituálů, kdy opět zdůrazňuje zejména nezbytnost kontroly odborné způsobilosti osoby 

provádějící takovou porážku.
35

 Na její obsah navazuje také doplňující doporučení, které 

bylo přijato Výborem ministrů v roce 1991.
36

 

 

iv) Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné 

vědecké účely.
37

 

Tato dohoda byla přijata v roce 1986 také ve Štrasburku, platná je od roku 1991, 

v roce 1998 byla protokolem pozměněna, pro Českou republiku je závazná od roku 

2003. Evropské společenství ji reflektovalo prostřednictvím směrnice č. 86/609/EHS ve 

znění Směrnice č. 65/2003/ES. V této úmluvě nastíněné pokusné postupy se zvířaty jsou 

povoleny jen v nutných případech, a jestliže jejich provedení bude mít pozitivní přínosy 

v oblasti zdraví lidu či zvířat. Avšak zásadně prohlašuje povinnost využívat 

alternativních metod, jsou-li k dispozici a také přikazuje povinné vedení statistických 

                                                 
34

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 114/2003 Sb. m.s. o přijetí Evropské dohody o ochraně 

jatečních zvířat (č. 102). 
35

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 158. 
36

 Doporučení č. R (91) 7 Výboru ministrů členských států o porážení zvířat ze dne 17. 6. 1991[online]. 

[cit. 2015-17-3]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/predpisy-rady-

evropy/porazeni-zvirat/ 
37

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 116/2003 Sb. m.s., o přijetí Evropské dohody o ochraně 

obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. 
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záznamů a určuje, jak poskytovat či přijímat dosažené výsledky prostřednictvím pokusů 

i z jiných států.
38

 K dohodě bylo přijato několik usnesení i doporučení, například 

usnesení MKSD o výkladu některých ustanovení a pojmu této dohody.
39

 

 

v) Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu.
40

 

Tato dohoda byla podepsána ve Štrasburku v roce 1987 a platná je od roku 1992, 

pro Českou republiku je závazná od roku 1999. Definuje zvíře v zájmovém chovu jako 

zvíře držené člověkem v jeho domácnosti pro jeho potěšení či jako jeho společníka. 

Týká se podmínek jejich držení, výcviku, obchodování s nimi, provozu útulků, konání 

soutěží či provádění lékařských zákroků včetně utrácení.
41

 Jedná se prakticky o raritu na 

území Evropy, co se týče její komplexnosti poskytované ochrany zájmovým zvířatům a 

jejím vznikem byl vytvořen pevný základ pro tvorbu navazujících předpisů v předmětné  

problematice, především pak na úrovni Evropské unie.
42

 I na tuto dohodu navazují tři 

usnesení z roku 1995 přijatá na mnohostranných konzultacích smluvních stran 

dohody.
43

           

 

Ačkoliv u všech výše zmíněných dohod se tedy nepodařilo vytvořit efektivní 

kontrolní mechanismus a normy v nich ukotvené nebylo možno dostatečně vynucovat 

po smluvních stranách, je bezesporu, že tyto dohody se staly v době svého vzniku 

právním základem pro vznik právních pravidel obdobného zaměření nejen na úrovni 

ES, které ke všem těmto dohodám přistoupilo, ale také představovalo podklad pro 

směřování práva na úrovni jednotlivých národních právních řádů (viz níže). 

                                                 
38

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Cit. dílo. s. 14.  
39

 Usnesení MKSD o výkladu některých ustanovení a pojmu této dohody ze dne 27. 11. 1992 nebo 

Doporučení č. R (2003) 10 Výboru ministrů členských států o xenotransplantacích ze dne 19. 6. 2003 aj. 

[online]. [cit. 2015-17-3]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/predpisy-

rady-evropy/pokusna-zvirata/ 
40

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2000 Sb. m.s., o sjednání Evropské dohody o ochraně 

zvířat v zájmovém chovu. 
41

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Cit. dílo. s. 14. 
42

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 159-160. 
43

 Usnesení MKSD o chovu zvířat v zájmovém chovu, Usnesení MKSD o chirurgických zákrocích u 

zvířat v zájmovém chovu, Usnesení MKSD o držení volně žijících živočiších jako zvířat v zájmovém 

chovu, všechny přijaty dne 10. 3. 1995. [online]. [cit. 2015-17-3]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/predpisy-rady-evropy/zvirata-v-zajmovem-

chovu/ 
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2.2. Právní úprava na úrovni Evropské unie 

V textu Římské smlouvy o založení EHS/ES z roku 1957 bychom nenalezli o 

ochraně životního prostředí žádnou zmínku, natož tak o ochraně zvířat. Prvním 

zohledněním zvířat v textu této smlouvy se stala až regulace společné rybářské politiky 

v rámci společné obchodní politiky stanovená v roce 1962. Avšak až v roce 1987 

Jednotným evropským aktem byla zakotvena ustanovení pro společnou politiku 

životního prostředí, v jejichž  rámci se deklarovala také ochrana biodiverzity a volně 

žijících živočichů.        

 Otázku samotného welfare zvířat však začala reflektovat Evropská unie až s 

příchodem Maastrichtské smlouvy v roce 1992, kdy byla jako její příloha sepsána 

Deklarace o ochraně zvířat a péče o ně, nicméně zůstala pouze ve formě nezávazného 

prohlášení. Dalším krokem bylo následně přijetí Protokolu o ochraně a dobrých 

životních podmínkách zvířat,
44

 který doplňoval Amsterdamskou smlouvu. Ani v tomto 

případě však stále nelze hovořit o právní závaznosti. Dále smlouva o ES umožňovala ve 

svém tehdejším článku 30 omezení či zákaz vývozu a dovozu, pakliže by to 

ospravedlňovala mimo jiné i ochrana zdraví či života zvířat. Ustanovení obdobného 

obsahu přetrvalo v primárním právu až dodnes
45

, ačkoliv bylo přeformulováno po přijetí 

Lisabonské smlouvy.         

 Významným krokem bylo vytvoření prvního Akčního plánu v oblasti životních 

podmínek a ochrany zvířat 2006-2010. V tomto koncepčním dokumentu Evropská 

komise popisuje plány a směřování práva na úseku zabezpečení dobrých životních 

podmínek pro zvířata pro dané časové období.
46

 V akčním plánu komise vyhlašuje cíle, 

kterých by chtěla dosáhnout, a to „jasněji definovat opatření EU v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat, pokračovat v prosazování přísných norem týkající se této 

oblasti, zlepšit koordinaci zdrojů, podporovat výzkum a propagovat alternativní metody 

k pokusům na zvířatech a zajistit důsledný a koordinovaný přístup k dobrým životním 

                                                 
44

 Amsterdamská smlouva z roku 1997 a její Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat 

z roku 1999 [online]. [cit. 2015-20-3]. s. 110. Dostupné z: http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf 
45

 článek 36 Smlouvy o fungování Evropské unie: „Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení 

dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, 

ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního 

vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo 

zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.“ 
46

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 164-165. 
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podmínkám zvířat ve všech politikách EU.“     

 Komise také v rámci tohoto akčního plánu zakotvila pro oblast pokusů se zvířaty 

zásady „3R“: Replacement, Reduction, Refinement (neboli Nahrazení, Snížení a 

Zdokonalení).
47

 Tento koncept definovali William Russel a Rex Burch již v roce 1959 

v publikaci Principy humánních experimentálních technik (The Principles of Humane 

Experimental Technique) a zabývá se tedy formulováním odpovědného a rozumného 

provádění pokusů se zvířaty. Tyto zásady usilují o nahrazení použití zvířete jinými 

technikami, o uzpůsobení všech postupů tak, aby se minimalizovala bolest zvířete a o 

snížení počtu zvířat, respektive o maximalizaci získaných poznatků z jednoho zvířete.
48

  

Komise vypracovala v souvislosti s akčním plánem také Zprávu určenou 

Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů pod názvem „Možnosti značení udávající status, pokud jde o životní 

podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré 

životní podmínky zvířat“. Tento dokument měl za cíl přinést lepší informovanost 

spotřebitele o produktech, které si na trhu vybírá, aby mohl upřednostnit ty, jež dodržují 

pravidla dobrých životních podmínek zvířat. Podobným způsobem měl působit také na 

výrobce, aby se snažili o přizpůsobení své metodiky práce takové poptávce spotřebitelů. 

Dále samotný akční plán si stanovil za cíl vytvořit například jednotné ukazatele dobrých 

životních podmínek zvířat. Také zdůrazňoval význam odborného vzdělávání, obzvláště 

ve smyslu zvyšování povědomí spotřebitelů pro ovlivnění jejich chování na trhu, tak 

také školení pro využívání osvědčených metod práce se zvířaty. V neposlední řadě 

deklaroval podporu mezinárodní spolupráce a snahu o prosazení mezinárodních norem 

pro dobré životní podmínky, zejména v rámci Rady Evropy, u Mezinárodního úřadu pro 

nákazy zvířat či u Světové obchodní organizace.
49

     

 Na akční plán pro období 2006-2010 navázal další koncepční nástroj, Strategie 

Evropské unie v oblasti ochrany zvířat a jejich dobrých životních podmínek pro období 

2012-2015, přijaté Evropskou komisí na počátku roku 2012. Tento dokument shrnul 

přetrvávající problematické aspekty ochrany zvířat a zajištění jejich welfare v unii, kdy 

především upozorňuje na nedostatečnou informovanost spotřebitelů i široké veřejnosti, 

                                                 
47

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči?  Cit. dílo. s. 15. 
48

 Princip 3R podle Russela a Burche. [online]. [cit. 2015-20-3]. Dostupné z: 

http://bioinova.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0003.html 
49

 Akční plán pro dobré životní podmínky zvířat 2006–2010. [online]. [cit. 2015-20-3]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/f82003_cs.htm 
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nedostatečnou kvalifikaci zainteresovaných osob a celkovou nepřehlednost a 

neefektivnost dosavadní právní regulace této oblasti.   

 Poukazuje mimo jiné na obrovský počet zvířat, kterých se týká legislativní 

rámec dobrých životních podmínek v EU (odkazuje na statistické údaje, které uvádí 

využití 2 miliard ptáků a 300 milionů savců pro hospodářské účely, 12 milionů zvířat 

pro pokusné účely či 100 milionů psů a koček v zájmovém chovu) a zmiňuje v té 

souvislosti i ekonomické hodnoty, které tato zvířata představují (chov hospodářských 

zvířat se odhaduje na 149 miliard EUR ročně, v případě experimentů se zvířaty je to 

930 milionů EUR ročně).        

 Dále například vyzývá k prozkoumání problematiky dobrých životních 

podmínek, konkrétně farmových ryb nebo zabývá se opětovně myšlenkou zřízení 

evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat, 

které by měly doplňkovou úlohu vedle institucí, jako jsou Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin či Společné výzkumné středisko EU.
50

    

 Tématu ochrany zvířat a zajištění jejich dobrých životních podmínek se tedy 

v primárním právu nevěnovala zpočátku příliš velká pozornost. Regulace tohoto úseku 

práva byla tedy zajišťována zejména prostřednictvím opatření přijímaných kupříkladu 

na základě článku 46 SES týkající se společné zemědělské politiky, článku 100a 

vztahující se k vnitřnímu trhu nebo článku 113 upravující společnou obchodní politiku. 

Odkrývá se tak poměrně početná sekundární legislativa dotýkající se ochrany zvířat 

proti týrání či případně otázkám zajištění jejich welfare.    

 Mezi tyto právní předpisy lze zahrnout například směrnice Rady 76/768/ES o 

sbližování právních předpisů členských států týkající se kosmetických přípravků a jejich 

složek, regulující úsek experimentů se zvířaty, dále nařízení (EHS) č. 3254/91 o zákazu 

používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně 

žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných 

pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního 

odchytu do pastí, nebo směrnice Rady 93/119/ES o ochraně zvířat při usmrcování či 

porážení či směrnice Rady 83/129/EHS, která se týká dovozu kůží tuleních mláďat a 

                                                 
50

 Sdělení komise Evropskému parlamentu, radě a Evropskému sociálnímu o strategii Evropské unie v 

oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 ze dne 15. 2. 2012. [online]. 

[cit. 2015-20-3]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_cs.pdf 
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výrobků z nich do členských států.
51

       

 Na základě posledně jmenované směrnice došlo k zákazu dovozu produktů 

z kůže tuleních mláďat pro komerční účely na území členských států, s výjimkou 

produktů, které jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity. Tento zákaz na 

produkty získané krutým lovem mláďat byl poté směrnicí č. 89/370/EHS potvrzen na 

neomezenou dobu. Určité normy vztahující se na způsob nakládání se zvířaty a zajištění 

jejich dobrých podmínek obsahuje i směrnice Rady č. 1999/22/ES o chovu volně 

žijících živočichů v zoologických zahradách, ačkoliv primárně slouží pro ochranu 

zachování biodiverzity.
52

 Na tvorbu sekundární legislativy měla značný vliv také reflexe 

závazků z mezinárodních úmluv přijatých na půdě Rady Evropy, kterým se ES (EHS) 

podřídilo v průběhu 70. a 80. let.       

 K většímu zájmu o ochranu zvířat v Evropské unii přispěla ratifikace Lisabonské 

smlouvy v roce 2009, kdy v jednom z úvodních článků Smlouvy o fungování Evropské 

unie (dále „SFEU“), článku 3 odst. 3, byl položen základ pro ochranu životního 

prostředí, který nabyl určitého významu i při otázkách ochrany zvířat. Je vhodné 

připomenout, že mimo politiku životního prostředí se ochrana zvířat váže také k oblasti 

zemědělské a rybářské politiky, které vyjma úseku zachování biologických mořských 

zdrojů, spadají dle SFEU do sdílené pravomoci EU s členskými státy, to znamená, že 

závazná pravidla pak mohou být vytvářena jak na národní, tak i evropské úrovni.
53

 Přesto z hlediska právního základu pro zajištění dobrých životních podmínek 

zvířat na unijní úrovni je klíčový především článek 13 SFEU. Tento článek stanoví, že 

„při stanovení a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, 

vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské 

státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom 

zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména 

s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.“ Svým obsahem 

toto ustanovení představuje zakotvení integrace politiky dobrých životních podmínek 

zvířat do jiných zde taxativně uvedených politik EU.  

 Rozhodujícím podkladem pro evropskou legislativu ohledně ochrany zvířat 

v lidské péči je případně úprava obsažená dále v článcích 38 až 44 SFEU týkající se 

                                                 
51

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo s. 166. 
52

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. Cit. dílo. s. 401-402. 
53

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 167-169. 
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provádění již zmiňované společné zemědělské a rybářské politiky EU, případně též 

článek 168 SFEU dotýkající se regulace veterinární péče v rámci ochrany veřejného 

zdraví, směrnice a nařízení přijaté na tomto podkladě jsou transponované veterinárním 

zákonem č. 166/1999 Sb.
54

        

 Je vhodné podotknout, že přijímaná unijní sekundární legislativa může 

obsahovat závazné normy nejen vůči členským státům unie, ale i případně vůči 

samotným fyzickým a právnickým osobám na území těchto členských států. Tato 

premise se uplatňuje u nařízení, která jsou na rozdíl od směrnice od okamžiku přijetí 

bezprostředně vynutitelné vůči všem subjektům v rámci unie.
55

 Směrnice a nařízení 

zůstávají nadále nejpodstatnějšími prameny z hlediska úpravy předmětné problematiky 

nakládání se zvířaty, regulují například úseky jako využití zvířat pro hospodářské účely, 

použití zvířat pro pokusné či jiné vědecké účely, přepravu zvířat nebo usmrcování či 

porážení zvířat.
56

        

 Významným mezníkem bylo dále přijetí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu, o kosmetických přípravcích, který 

stanovuje zákaz provádění zkoušek na zvířatech v Evropské unii u konečných 

kosmetických přípravků a u přísad či kombinací přísad, včetně zákazu uvádění 

takových kosmetických přípravků na trh v Evropské unii a to bezvýjimečně. „Výjimka 

ze zákazu uvádění na trh byla udělena až do dne 11. března 2013 pro zkoušky toxicity 

po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky.“
57

   

 Nelze dále opomenout, že zvířata dle aktuální legislativy EU se nadále posuzují 

jako zboží, které podléhá právnímu režimu obchodu se zbožím v rámci vnitřního trhu 

EU, včetně zákazu množstevního omezení dovozu zboží do jiných členských států. 

                                                 
54

 např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro 

neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu; nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví 

postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly 

Společenství; nařízení Komise (ES) č. 754/2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů 

živočišného původu pro osobní spotřebu; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o 

úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin o 

zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 
55

 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 168-173.  
56

 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících 

činností; nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování; nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem 
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dobrých životních podmínkách zvířat; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. 

září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
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 MÜLLEROVÁ, H. a STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Cit. dílo. s. 174. 
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Výjimkami z tohoto zákazu jsou situace, kdy to odůvodňuje mimo jiné právě i ochrana 

zdraví a života zvířat, pakliže se nebude jednat o postup diskriminační povahy či 

nedovolené omezování obchodu mezi členskými státy. Aplikací článků 34 a 36 SFEU, 

které stanoví mantinely pro přípustnost regulace obchodu v rámci EU, se zabýval 

Soudní dvůr EU v případě Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers 

Andibel
58

. Soud zde posuzoval zákaz dovozu savců kromě výslovně určených druhů ve 

vyhlášce daného členského státu. Soud deklaroval kvantitativní omezení dovozu, avšak 

při zohlednění zásady přiměřenosti a skutkových okolností rozhodl o přípustnosti 

takového opatření.
59        

 
Unijní právo v průběhu posledních desítek let dozajista velkou měrou přispělo 

ke zvýšení úrovně ochrany zvířat. Jedním z významných kroků posledních let byl 

především článek 13 SFEU, který poprvé na úrovni primárního práva výslovně 

proklamuje zájem na dobrých životních podmínkách zvířat za hodnotu nutnou reflexe 

při určených oblastech regulace a představuje klíčové východisko pro legislativní 

záměry na úseku ochrany blahobytu zvířat. Jedním z cílů definovaných v koncepčních 

nástrojích na úseku problematiky ochrany zvířat v posledních letech byl opakovaně 

formulovaný požadavek zefektivnit přijímanou legislativu. Tomu by mohlo přispět 

upřednostňování právní regulace ve formě přímo závazných nařízení na rozdíl od 

směrnic, které musejí státy ve vymezené lhůtě vhodně transponovat do svého právního 

řádu. Dále velice pozitivně vnímám iniciativu za vznik evropské sítě referenčních center 

pro úsek dobrých životních podmínek zvířat, doposud však bohužel nebyla realizována.

 Osobně bych uvítala harmonizaci práva v oblasti chovu kožešinových zvířat, 

který se již v mnohých členských státech unie zcela zakazuje, nebo se případně 

nastavují velmi přísné podmínky, které v konečném důsledku činí takový chov 

ekonomicky nerealizovatelným. Pokud se unie v minulosti již úspěšně vypořádala s 

otázkou kožešin z tuleních mláďat, bylo by příhodné, aby unie začala vyvíjet aktivitu i v 

tomto směru, zejména s ohledem na současné veřejné mínění v Evropě, které se 

většinově staví k chovu kožešinových zvířat negativně.
60
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3. Národní právní úprava ochrany zvířat proti týrání 

3.1. Základní charakteristiky a historie národní právní úpravy  

 

Pro oblast ochrany zvířat proti týrání se v rámci českého právního řádu uplatňují 

zákony i podzákonné předpisy, včetně norem z přímo použitelných příslušných 

evropských právních předpisů. V ústavní rovině přímou regulaci této problematiky však 

nenalezneme. Pro obecnou ochranu zvířat lze uplatnit případně článek 7 Ústavy
61

, 

neboť zvířata dozajista zahrnujeme pod pojem přírodních zdrojů, případně lze vzít v 

úvahu i článek 35 Ústavy, obzvláště povinnost neohrožovat a nepoškozovat při výkonu 

svých práv životní prostředí, přírodní zdroje či druhové bohatství přírody nad míru 

stanovenou zákonem. Dalo by se hovořit i o vlivu ústavních článků Listiny základních 

práv a svobod, především článku 11 odst. 3, 
62

který jednak stanoví, že vlastnictví 

zavazuje, což se odráží v povinnosti člověka poskytnout jeho zvířeti řádnou péči a 

dobré životní podmínky. Dále ustanovení Listiny základních práv a svobod zakazuje 

zneužít vlastnické právo na újmu druhých či na újmu obecného zákonem chráněného 

zájmu. Takové zneužití vlastnictví lze například spatřovat v nezamezení úniku zvířat.
63

 Právní regulace ochrany zvířat je v zásadě prováděna prostřednictvím veřejného 

práva, a to obzvláště správního práva, ačkoliv nalezneme i početná ustanovení 

soukromého práva, které se aplikují zpravidla při řešení otázek vlastnického práva ke 

zvířeti nebo náhrady škody způsobené zvířetem, tyto záležitosti jsou pak upravené 

především v občanském zákoníku. Z procesních předpisů je ve veřejnoprávní rovině 

relevantní především správní řád, případně přestupkový zákon nebo soudní řád správní, 

v soukromoprávní rovině se užije občanského soudního řádu. V případě závažnějších 

deliktů páchaných na zvířatech se užije ustanovení trestního práva.   

 Kromě primárního zákona na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcích 
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vyhlášek
64

 nalezneme množství právních předpisů dotýkajících se určitých aspektů 

ochrany zvířat proti týrání, například ve veterinárním zákoně č. 166/1999 Sb., v zákoně 

o krmivech č. 91/1996 Sb. nebo kupříkladu v zákoně o ekologickém zemědělství č. 

242/2000 Sb.
65

 Při pohledu na historický vývoj této oblasti právní regulace u nás, 

ochrana zvířat v českých zemích se objevovala již za dob Rakouska-Uherska. Lze 

zmínit například nařízení č. 31/1855 ř. z. obsahující zákonná pravidla proti týrání zvířat, 

dále také vyhlášku místodržitele na Moravě č. 61/1901 mor. z. z., kterou se vyhlašují 

předpisy proti týrání zvířat či vyhlášku místodržitele pro Čechy č. 45/1902 čes. z. z. o 

zamezení týrání zvířat.
66

        

 Za nejstarší ucelenou úpravu v rámci Československého státu lze považovat 

vládní nařízení č. 106/1939 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. Toto nařízení bylo 

přichystáno ještě v období svobodného Československého státu, nicméně přijato bylo až 

po počátku okupace, proto toto nařízení po válce nezůstalo součástí českého právního 

řádu. Co se týče postihu za týrání zvířat, ten později upravoval trestní zákon správní č. 

88/1950 Sb. a ke konci období komunistického režimu u nás se v obecné rovině 

zmiňoval o zákazu týrání zvířat zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči. Nicméně 

špatné právní povědomí jak veřejnosti, tak odborných kruhů o této právní úpravě 

způsobilo, že se v praxi příliš neuplatňovala a sankce za přestupky na úseku ochrany 

zvířat proti týrání v praxi v zásadě nebyly ukládány.
67

    

 Přímá ochrana zvířat proti týrání nebyla za období totalitního státu v České 

republice tedy prakticky řešena a návrh zákona věnující se tomuto tématu začal být 

projednáván až po sametové revoluci v roce 1992, v době přetrvávajícího neklidu 

kvůli předzvěstem o blížícím se rozpadu československé federace. Projednávání návrhu 

zákona se neslo v atmosféře velkých očekávání a horlivé snahy přiblížit náš právní řád 

etickému myšlení evropských národů a vyplnit dlouholetou mezeru v právu. Návrh se 

inspiroval některými evropskými národními úpravami, konkrétně zejména německou 

předlohou, a obsahově se snažil přiblížit i úmluvám Rady Evropy regulující tento úsek 

práva. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byl schválen 15. dubna 

                                                 
64

 Např. vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 

týrání, vyhláška č. 5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu nebo vyhláška o 

stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat aj. 
65

 PRCHALOVÁ, J. Ochrana zvířat. s. 29-32. 
66

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Cit. dílo. s. 31. 
67

 Důvodová zpráva k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. In: ASPI [online právní 

informační systém] Wolters Kluwer ČR, a.s. [cit. 5. 4. 2015]. 



22 

 

1992, účinnosti nabyl bez odkladu dnem vyhlášení a je základním právním předpisem 

pro oblast ochrany zvířat u nás.
68

 

3.1.1. Veřejnoprávní předpisy - Zákon na ochranu zvířat proti týrání  

 

Roli gestora zákona na ochranu zvířat proti týrání zastává Ministerstvo 

zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat. Až do roku 2008 v 

této pozici vystupovala Ústřední komise pro ochranu zvířat, která v té době byla dle 

zákona i orgánem ochrany zvířat, momentálně však má funkci již pouze poradní či 

metodickou, nikoliv dozorovou či výkonnou, ačkoliv s oddělením ochrany zvířat nadále 

úzce spolupracuje.
69

        

 Zákon především rozlišuje okruhy nakládání a činností se zvířaty, které se 

posuzují jako týrání, určuje způsob chovu a zaručuje ochranu hospodářských zvířat, 

zvířat v zájmovém chovu a pokusných zvířat, marginálně se věnuje i rámcové ochraně 

volně žijících zvířat. Poté dále stanoví správní delikty a přestupky za příslušná 

protiprávní jednání, včetně vymezení pravomoci orgánů ochrany zvířat. 

 Základním pilířem tohoto právního předpisu je generální zákaz týrání včetně 

jeho propagace a zákaz usmrcení zvířete bez právního důvodu. Ve svém původním 

znění měl zákon 30 paragrafů a za dobu více jak dvaceti let působnosti byl již 

třináctkrát novelizován. Mezi nejvýznamnější novelizace se zařadila zejména tzv. 

euronovela provedená zákonem č. 77/2004 Sb., která rozšířila úpravu ohledně přepravy 

zvířat, ochrany hospodářských zvířat a ochrany pokusných zvířat včetně konkretizace 

přípustného způsobu provádění pokusů. Důvodem této novelizace bylo v první řadě 

splnění závazku harmonizace české právní úpravy s evropskými předpisy. Zákon byl 

dále rozšířen ještě novelou obsaženou v zákoně č. 312/2008 Sb., jehož primárním 

podnětem bylo přijetí klíčového nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností.        

 Poslední novela proběhla v roce 2013 zákonem č. 359/2012 Sb., kdy se v zásadě 

jednalo také o transpozici příslušné evropské legislativy, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a nařízení Rady o 

ochraně zvířat při usmrcování. Tato novela se zasloužila o zakomponování 
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přelomových institutů do práva ochrany zvířat proti týrání, které mají bezesporu 

pozitivní dopad na praxi. Tím se má na mysli procesní alternativy rozhodnutí, kdy lze 

kupříkladu nařídit zákaz chovu u pachatele, který byl za týrání zvířete již v minulosti 

sankcionován a dá se předpokládat, že by se takového jednání mohl dopouštět 

opakovaně i v budoucnu.
70

        

 Jako další možnost se nově také nabízí rozhodnutí o propadnutí či zabrání 

zvířete. Zabrání zvířete se využije v situacích, kdy propadnutí nelze nařídit, neboť 

pachatel je pro daný delikt nestíhatelný. Velmi kladně je vnímána i možnost odejmout 

zvíře majiteli při hrozbě prodlení kvůli zdlouhavému řízení o deliktu a rozhodnout o 

předběžné náhradní péči.       

 Bohužel se touto novelou však nepodařilo prosadit v odborné veřejnosti dlouho 

diskutované oprávnění policisty ke vstupu do obydlí, pokud má důvodné podezření, že 

se v něm nachází týrané zvíře. Dle současného právního stavu může policista zakročit 

bez souhlasu uživatele pouze v případě, že se jedná o tzv. jiný prostor, za nějž je 

považován třeba automobil či garáž. Samotné obydlí je ústavně chráněno na základě 

principu nedotknutelnosti obydlí.
71

       

 Stoupající počet novelizací zákona v důsledku nově přijímané legislativy 

Evropské unie má však za následek neblahý trend, který vede k nepřehlednosti a 

celkové nesystematičnosti tohoto zákona. Tato vzrůstající tendence poté způsobuje nižší 

srozumitelnost zákona pro jeho adresáty, nemluvě o obtížích a zvýšených nákladech pro 

přizpůsobení jejich podnikání změněné právní úpravě.
72  

   

 Účel zákona je stanoven hned v úvodním ustanovení § 1 zákona. Představuje 

důležitý interpretační korektiv, který je nutno brát v úvahu při výkladu jakékoliv části 

tohoto zákona.
73 

Zákon je rozčleněn na sedm částí, v první nalezneme obecná 

ustanovení, část druhá se věnuje ochraně zvířat při usmrcování včetně použití 
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znecitlivění a ochraně zvířat při veřejných vystoupeních. V části třetí se reguluje 

ochrana zvířat při přepravě, část čtvrtá se zabývá souhrnně ochranou hospodářských 

zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat. Část pátá obsahuje pravidla 

ochrany pokusných zvířat, část šestá určuje příslušnost a kompetence orgánů ochrany 

zvířat a poslední sedmá část je věnována správním deliktům v rámci výše uvedených 

oblastí. Klíčovým ustanovení celého zákona je § 2, které stanoví generální zákaz týrání 

zvířat včetně všech způsobů propagace týrání. Pojem týrání je specifikován § 4 odst. 1 

zákona. Pokud se osoba dopustí správního deliktu týrání zvířete, zákon za ně stanoví 

peněžní pokuty, které se mohou vyšplhat až do výše 500 000 Kč. Týrání zvířat je 

jedním z nejzávažnějších deliktů v rámci zákona.
74

 

3.1.2. Soukromoprávní předpisy 

 

 Nelze opomenout určitou roli občanského práva na postavení zvířat v právu. 

Vymezuje jednak jejich právní status a upravuje soukromoprávní instituty, které se 

uplatní v případě dispozice s nimi. Je nutné podotknout, že soukromoprávní záruky 

sledují primárně zájem osoby vlastníka zvířete, na jehož aktivitě závisí poskytnutí 

příslušné právní ochrany zvířete. Jejich význam vedle veřejnoprávních záruk je tedy až 

druhořadý a spíše omezený. To se nejlépe ilustruje především na případech, kdy je 

potřeba ochránit zvíře před jeho samotným vlastníkem.    

 Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 

Sb., který nahradil předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. V předchozím 

občanském zákoníku se vycházelo z klasického římskoprávního pohledu na zvíře jako 

na věc, proto se při dispozici se zvířaty aplikovala pravidla vztahující se na věci. 

Nejvýrazněji se tato skutečnost odrážela především v souvislosti s úpravou vlastnického 

práva ke zvířeti. Vlastník měl nárok vyžadovat vydání zvířete od toho, kdo mu jej 

neoprávněně zadržoval
75

 či měl právo požadovat náhrady škody způsobené na jeho 

zvířeti.
76

 Přesto již v době starého občanského zákoníku platil základní princip, že 

aplikace těchto občanskoprávních norem byla omezena veřejnoprávními zvláštními 
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zákony, které zaručovaly ochranu zvířete. Přímo v ustanovení § 123
77

 zákona č. 

40/1964 Sb. se stanoví, že je možné omezení dispozice s věcí na základě zákona, proto 

vždy bylo přihlíženo při dispozici se zvířetem k příslušným zákonům, které zaručovaly 

jeho ochranu, typicky zejména k zákonu na ochranu zvířat proti týrání.  

 Nový občanský zákoník na rozdíl od svého předchůdce výslovně reguluje právní 

status zvířat v ustanovení § 494, jenž kopíruje koncept ukotvený již v preambuli zákona 

na ochranu zvířat proti týrání a představuje důležité interpretační a aplikační vodítko. 

Toto ustanovení zní: ,,Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný 

živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen 

v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“
78

 Na rozdíl od zákona na ochranu 

zvířat proti týrání
79

 občanský zákoník přinesl pozitivní posun, kdy rozšiřuje pojem 

zvířete i na bezobratlé, pokud jsou způsobilé vnímat bolest či stres. Tento závěr vyplývá 

z použití výrazu „živý tvor“, za nějž považujeme nejen obratlovce.
80 

Výše uvedené 

ustanovení se tedy zasloužilo o provedení tzv. dereifikace zvířat v našem právním řádu 

po vzoru mnoha jiných evropských států, ale zároveň ponechalo prostor pro zvážení 

použití ustanovení o věcech, pakliže to nepřinese bolestivé či stresové následky pro 

dané zvíře, typickým příkladem by mohlo být zastavení psa, který si vytvořil na svého 

pána silnou vazbu. Je však otázkou, jak se s tímto posuzováním vypořádá soudní praxe, 

neboť dle části odborné veřejnosti lze vzhledem k obecné formulaci a nedostatečnému 

určení právní kategorie zvířete očekávat výkladové nesnáze.   

 Je dále vhodné podotknout, že v případě nakládání s mrtvým zvířetem se novou 

právní úpravou nic nezměnilo, specifické postavení je přiznáno pouze zvířeti živému. 

Nadále občanský zákoník potvrzuje postavení zvířete jako pouhého objektu právních 

vztahů, přestože prakticky vytvořil v rámci předmětů právních vztahů novou právní 

kategorii sui generis.
81 

Zvíře jako „nevěc“ je tedy posunem kupředu dle vzoru jiných 

evropských právních řádů, nicméně praktický dopad tohoto pojmového vymezení 

zřejmě ukáže až výkladová praxe. Problematickým se také jeví vynucování v rámci 
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soukromého práva, které je ovládáno dispoziční zásadou, to znamená, že pokud žalobu 

na ochranu zvířete nepodá oprávněná osoba, tak zvířeti by byla ochrana na základě 

soukromoprávních norem odepřena, neboť zde není určený žádný jiný subjekt, který by 

měl vystupovat v zájmu jejich ochrany.      

 Dále občanský zákoník kategorizuje zvířata v souvislosti s nabýváním 

vlastnického práva v rámci části třetí v ustanovení § 1046 a následující. Jednak rozlišuje 

zvířata domácí a zvířata divoká, nedomestikovaná, která zcela či převážně nalezneme ve 

volné přírodě a odpovídají prakticky pojmově volně žijícím zvířatům dle zákona na 

ochranu proti týrání. Divoká zvířata nemají vlastníka a rozpadají se dále do skupiny 

zajatých a zkrocených zvířat. Jejich pojem je osvětlen v důvodové zprávě, kdy zajatému 

zvířeti je bráněno v úniku určitými fyzickými zábranami, zatímco zkrocené zvíře se 

samovolně zdržuje či opětovně navrací ke svému vlastníkovi z důvodu návyku. Zajatá 

zvířata, pokud uniknou ze zajetí a vlastník jej neprodleně nestíhá či nehledá za účelem 

je opět zajmout, se považují za zvíře bez pána, u zkroceného zvířete dojde k pozbytí 

vlastnictví k zvířeti, pokud se do šesti týdnů po úniku k vlastníkovi samo nevrátí, mimo 

situace, kdy je zvíře označeno takovým způsobem, že je možné osobu vlastníka určit. 

Tyto dvě podkategorie spolu s domácími zvířaty tvoří celek zvířat chovaných, v rámci 

něhož rozlišujeme zvířata v zájmovém chovu a zvířata hospodářská, s těmito pojmy se 

již také setkáváme v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Občanský zákoník připouští 

také možnost derelikce domácího zvířete či zvířete v zájmovém chovu, tj. opuštění jeho 

vlastníkem, k němuž je však nutný zřejmý úmysl vlastníka zvíře zbavit se jej či 

vyhnat.
82

 V neposlední řadě se stanoví speciální režim u zvířat v zoologických 

zahradách a u ryb v rybnících, které jsou vždy ve vlastnictví určité osoby.
83

 

 Mimo výše uvedené zákoník dále upravuje ve spojitosti se zvířaty v ustanovení 

§ 2970 zvláštní pravidlo o povinnosti škůdce nahradit veškeré účelně vynaložené 

náklady na ošetření poranění zvířete, které způsobil, ačkoliv by dosahovaly větší 

hodnoty, než je obvyklá cena zvířete. V takových situací se jako měřítko bere v úvahu 

úsudek každého rozumného chovatele, do jaké výše by náklady hradil, pokud by se ocitl 

v pozici poškozeného. Co se týče případně otázky náhrady škody při usmrcení zvířete, 
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tak výše je vyčíslena prostřednictvím ustanovení o věcech, přičemž lze případně vznést 

nárok i na cenu zvláštní obliby neboli pretium affectionis podle ustanovení § 2969 odst. 

2.
84

  

3.1.3. Institucionální zajištění ochrany zvířat 

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání ve své šesté části vymezuje oprávněné 

orgány pro vynucování povinností obsažených v tomto zákoně. Tyto orgány spadají do 

různých resortů i úrovní veřejné správy. Tyto orgány se označují jako orgány ochrany 

zvířat a patří mezi ně podle § 19 Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, 

státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů dle § 23 zákona (ministerstva a 

Akademie věd), Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti, 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obce. Zákon se působnosti jednotlivých 

orgánů věnuje podrobněji v ustanovení § 20 až § 25.
85

 Navíc v § 19 odst. 3 zákon 

poněkud netradičně vymezuje působnost orgánů ochrany zvířat ve vztahu k přímo 

použitelným předpisům Evropské unie.
86

 

           

i) Ministerstvo zemědělství  

Ústřední roli mezi orgány ochrany zvířat proti týrání zaujímá Ministerstvo 

zemědělství. Přísluší mu stěžejní role pro řízení, kontrolu a koordinaci úkolů v této 

oblasti, které je nutno řešit celostátně. Zabývá se kooperací s ostatními ústředními 

orgány státní správy na tomto úseku, ale také s Akademií věd či s příslušnými vysokými 

školami a nevládními uskupeními. Zákon vyjmenovává další působnosti ministerstva 

jako například „vedení ústřední evidence počtu pokusných zvířat včetně statistických 

údajů o jejich použití, stanovení podmínek pro akreditaci osob provozující uživatelská 

zařízení včetně rozhodování o udělení, změně, pozastavení či odnětí osvědčení osobám 
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provozující chovná nebo dodavatelská zařízení, vydává písemné vyjádření ve 

schvalovacím řízení zoologických zahrad, hradí v případě potřeby vakcínu proti 

nemocem přenosných ze zvířat na člověka posuzovatelům chovných, dodavatelských a 

uživatelských zařízení, vydává zkušební řády pro odbornou způsobilost na úseku 

ochrany zvířat při přepravě a provádí zkoušky pro její získání“ a jiné úkoly vymezené v 

rámci ustanovení § 20 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 Do organizační struktury ministerstva spadá i Ústřední komise pro ochranu 

zvířat, která od roku 2009 působí jako jeho poradní orgán. Její členové a předseda jsou 

odborníci, kteří jsou nominováni z příslušných státních orgánů, Společností pro vědu o 

laboratorních zvířatech, ale také z různých právnických osob věnující se ochraně či 

chovu zvířat, jsou jmenováni a odvoláváni ministrem zemědělství se souhlasem ministra 

životního prostředí. Vnitřně se komise člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat, 

výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících zvířat 

a výbor pro ochranu pokusných zvířat. V současné době má komise na starosti 

především koordinační a poradní úkoly. Bližší úpravu její činnosti popisuje její statut a 

jednací řád.
87

 Její činnost je nicméně hodnocena skepticky vzhledem k umožnění 

participace představitelům organizací a podnikatelským subjektům zabývající se 

chovem a využíváním zvířat, kteří spíše sledují své zájmy, jenž se vždy neshodují se 

zájmem na welfare zvířat.
88       

 
Ministerstvo také nově od roku 2013 zřídilo Výbor pro ochranu zvířat 

používaných pro vědecké účely, který není součástí Ústřední komise, jeho úkoly mají 

především poradenský a evidenční charakter, kdy shromažďuje relevantní data na úseku 

pokusů se zvířaty.
89

 Důraz se také klade na spolupráci a přenos informací s dalšími 

členskými státy EU, kdy Výbor je nedílnou součástí celounijní sítě výborů (National 

Committees).
90

         

  

ii) Orgány veterinární správy 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání působnost Krajské veterinární správy, 

přičemž v Praze se jedná o Městskou veterinární správu, a poté působnost zastřešující 
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Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy. Krajským veterinárním správám 

přísluší vykonávat dozor nad dodržováním povinností ukotvených v zákoně na ochranu 

zvířat proti týrání. Dále podávají podněty k projednávání přestupků a jiných správních 

deliktů  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, kdy současně vypracovávají 

závazná odborná stanoviska pro tato deliktní řízení. Také ukládají nápravná opatření 

zjištěná během jejich kontrol, povolují chov zvířat vyžadující zvláštní péči či kupříkladu 

kontrolují plány cest při přepravě zvířat spolu se zajištěním registrace dopravců se 

zvířaty na místní úrovni.
91

 Významnou aktivitou Státní veterinární správy je 

vypracování Programu ochrany zvířat, což je informační bulletin vydávaný v 

dvojjazyčné verzi každý rok, kdy shrnuje základní informace a statistické údaje v 

oblasti ochrany zvířat za předchozí rok. 
92

 Institucionální postavení a bližší popis aktivit 

Státní veterinární správy je obsaženo v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně souvisejících zákonů (veterinární zákon).
93

     

    

iii) Obce a obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností náleží tzv. zbytková působnost, 

to znamená, že jim přísluší výkon činností, které nebyly jmenovitě uloženy jinému 

orgánu ochrany zvířat.
94

 Jmenovitě dle zákona mají za úkol projednávat přestupky a 

správní delikty na úseku ochrany zvířat a také realizovat v součinnosti s Policií ČR 

zvláštní opatření, jako jsou umístění do náhradní péče, nařízení snížení počtu zvířat, 

nařízení pozastavení činnosti a jiná opatření dle § 28a a následující ustanovení zákona 

na ochranu zvířat proti týrání. V hlavním městě Praze vykonávají tuto příslušnost úřady 

městské části města Prahy.
95

 Platí, že v prvním stupni rozhodují o správních deliktech 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou správních deliktů podle § 27 odst. 

1 písm. q) a n), které projednává v prvním stupni obec.
96

 Obec je podle zákona dále 

oprávněna zřídit, provozovat či zrušit útulek pro zvířata. Obec také přijímá obecně 

závazné vyhlášky pro regulaci pohybu psů na veřejném prostranství či určuje, kde 
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případně může být psům umožněn volný pohyb.
97

    

 Hlavní roli v rámci dozoru nad dodržováním právních předpisů na úseku 

ochrany zvířat vykonávají orgány veterinární správy, které jsou zároveň i orgány 

ochrany zvířat. Dotyčný pověřený zaměstnanec musí být vysokoškolsky veterinárně 

vzdělaný. Těmto veterinárním inspektorům je ze zákona zaručena škála oprávnění pro 

výkon jejich dozoru, například oprávnění ke vstupu do chovných, chovatelských a 

uživatelských zařízení či oprávnění požadovat doklady, informace a jinou součinnost od 

kontrolovaných osob. Chovatelé jsou ze zákona povinni poskytnout součinnost, stejně 

tak v situacích kontroly prováděné odborníky pověřenými Evropskou komisí. Bližší 

podrobnosti dále stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 25 a § 26. 

Nelze také opomenout, že na úseku ochrany zvířat spolupracují s orgány ochrany zvířat 

policejní orgány, které jsou povinny zajišťovat veřejný pořádek, odhalovat přestupky a 

správní delikty a upozorňují na rozhodné skutečnosti příslušné orgány.
98

 Značný vliv 

nelze upřít ani nevládním organizacím zabývajícími se ochranou zvířat, byť o nich se 

zákon nezmiňuje a nepřiznává jim v našem právním řádu žádnou pozici.
99

  

 Momentálně dle výše uvedeného schématu se uplatňuje tedy při výkonu státní 

veterinární správy dělená působnost, kdy jednotlivou záležitost projednávají paralelně 

dva úřady. Zjištění závad a kontrola jejich odstranění spadá do kompetence krajských 

veterinárních správ, zatímco vedení celého správního řízení za účelem přijetí rozhodnutí 

ve věci včetně případného výkonu rozhodnutí spadá do působností obce. Obce se tak 

staly prakticky „faktickými servisními a výkonnými orgány“ Státní veterinární správy 

na svůj vlastní náklad. Odůvodnění tohoto přesunu působností na obce se nejeví jako 

rozumné, zejména s ohledem na to, že obce jsou v rámci řízení vázány stanovisky, které 

jim předloží krajská veterinární správa, ačkoliv odpovědnost za konečné rozhodnutí 

dopadá na obce. Navíc v případě zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem či soudem se 

obce dostávají do úskalí, kdy jsou povinni řídit se názorem vrchní instance a současně 

nemají žádnou možnost působit na obsah nového stanoviska krajské veterinární správy. 

Řízení se touto neefektivní dvoukolejností navíc nutně prodlužuje. Sjednocení výkonu 

Státní veterinární správy pod jednu instituci by přineslo tedy nejen ekonomickou a 

                                                 
97

 § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
98

 Srovnání § 14 a § 15 zákona č. 273/2008, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 2 

písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
99

 PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Cit. dílo. s. 133-138. 



31 

 

časovou úsporu, ale navíc by ulehčilo agendě obcí na úseku správního trestání a zároveň 

by řízení bylo vedeno odborníky, kteří mají zájem na potrestání daných pachatelů 

týrání. 
100

 

3.1.4. Základní pojmy a principy zacházení se zvířaty   

 

V rámci českých právních předpisů se užívá zavedených pojmů, jako jsou zvíře, 

chovatel, týrání nebo utrpení, které jsou výchozími body pro aplikaci stěžejního zákona 

na ochranu zvířat proti týrání, ale i případně jiných právních předpisů na úseku ochrany 

zvířat. 

 

i) Zvíře  

Použití pojmu zvíře napříč právními předpisy není zcela jednotné. V zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání je v ustanovení § 3 písm. a) definováno jako „každý živý 

obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo“. Zákon na ochranu proti 

týrání se tedy nevztáhne kupříkladu na otázky chovu včel či pavouků jako bezobratlé.
101

 

Faktem zůstává, že ačkoliv jiné právní předpisy s pojmem zvíře také zachází, 

neodkazují či neurčují jinak legální definici tohoto termínu a ve většině případů je 

rozsah pojmu nutno zjišťovat výkladem. Například veterinární zákon operuje pouze 

s termínem hospodářské zvíře, za nějž výslovně v § 3 odst. 1 písm. c) řadí i bezobratlé 

včely, přestože s ohledem na účel zákona praktický dopad zákona na tyto bezobratlé 

nebude příliš patrný. Pojem hospodářských zvířat se vyskytuje i v dalších zákonech, 

plemenářském zákoně, zákoně o zemědělství, zákoně o ekologickém zemědělství či 

samotném zákoně na ochranu zvířat proti týrání, jenž přiřazuje zvířata do této kategorie 

na základě kritéria účelu jejich chovu.
102

 Pokud je rozsah pojmu zvířete v některých 

právních předpisech nejednoznačný, má se za to, že v případě pochybností se použije 

výklad pro zvíře příznivější, tedy extenzivní. Navíc užší vymezení pojmu zvíře pouze 

na obratlovce prakticky setrvává v současnosti pouze u zákona na ochranu zvířat proti 

týrání a dá se předpokládat, že bude tento pojem v rámci tohoto předpisu do budoucna 
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rozšířen i na bezobratlé.        

 Od pojmu zvířete odlišujeme pojem volně žijícího živočicha, který se vyskytuje 

například v zákoně na ochranu přírody a krajiny, kdy za něj  považujeme „jedince 

živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince 

odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. 

Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé 

populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje.“.
103

 S 

pojmem živočich dále zachází i  zákon o zoologických zahradách či  zákon č. 100/2004 

Sb., o obchodování s ohroženými druhy či zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických 

zahradách, ten v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stanoví, že živočich je jedinec 

živočišného druhu samovolně se udržující v přírodě, ač může jít i o jedince chovaného v 

lidské péči anebo závislé na péči člověka. Tento pojem je tedy širší než pojem zvíře, 

neboť se neomezuje pouze na obratlovce, což může být relevantním poznatkem při 

komparaci volně žijících živočichů dle zákona na ochranu přírody a krajiny a volně 

žijících zvířat dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.    

 Obecně lze pro zjednodušení konstatovat, že pojem živočich se váže k otázkám 

biodiverzity, tedy k ochraně živočišných druhů, zatímco pojem zvíře k ochraně 

jednotlivých druhů a zajištění jejich welfare.
104

 Dá se také shrnout, že zákony regulující 

úsek ochrany živočišstva, obratlovců i bezobratlých, spadají do gesce Ministerstva 

životního prostředí, zatímco zákony týkající se ochrany zvířat, tj. obratlovců, se váží na 

Ministerstvo zemědělství.
105

        

 Dále zákon na ochranu zvířat proti týrání kategorizuje zvířata dle účelu chovu 

do skupiny hospodářských zvířat, zvířat v zájmovém chovu a pokusných zvířat. Z 

jiného pohledu lze dále hovořit o podkategorii zvířat v lidské péči
106

, v rámci nichž se 

setkáváme i s pojmy zvířat opuštěných či toulavých.  Hospodářské zvíře je chováno 

zejména pro produkci živočišných produktů, ale i další podnikatelské a obchodní účely. 

Zvířata v zájmovém chovu naproti tomu slouží člověku především jako společník a pro 

jeho zájmovou činnost. Jejich podkategorií jsou zvířata vyžadující zvláštní péči, jejichž 
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chov podléhá povolení orgánu veterinární správy.
107

 Třetí základní kategorii zákona na 

ochranu zvířat proti týrání uzavírají pokusná zvířata definovaná nově v souladu se 

zněním příslušné evropské směrnice
108

 v § 3 písm. j), za pozornost stojí, že pojmový 

obsah pokusných zvířat je rozšířen i na hlavonožce jako bezobratlé, u nichž již byla 

v nedávné době vědecky prokázána schopnost vnímat bolest a strach. Do roku 2013 

používaný pojem laboratorní zvíře byl odstraněn a obsahově nahrazen pojmem „zvíře 

chované pro použití k pokusům“.       

 Výše popsané dělení zvířat v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání má své 

opodstatnění, kdy v praktické rovině může být stejnému živočišnému druhu poskytován 

různý právní režim ochrany v závislosti na důvodu, kvůli jakému je zvíře člověkem 

chováno.
109

          

 Jinak je nutné podotknout, že v omezené míře se zákon na ochranu zvířat proti 

týrání věnuje i právní regulaci zacházení s volně žijícími zvířaty, ačkoliv ochrana těchto 

zvířat je kryta především zákonem o ochraně přírody a krajiny či zákonem o myslivosti. 

V rámci této skupiny se počítá i s tzv. handicapovanými zvířaty, jenž mohou být 

dočasně chována v zajetí kvůli zranění, kterému by ve volné přírodě jinak podlehla. 

Bližší povinnosti vůči handicapovaným zvířatům stanoví vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, případně 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně 

nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných 

stanicích (o handicapovaných živočiších). Stěžejním příkazem je povinnost zabezpečit 

předání nalezeného zraněného zvířete záchranné stanici, respektive minimálně 

záchrannou stanici notifikovat o takovém nálezu.
110

 Regulace záchranných stanic však 

nalezneme již v zákoně o ochraně přírody a krajiny.     

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání také definuje určité typy týrání, kterých se 

lze dopustit v zásadě jen na volně žijících zvířatech, například použití zvířete jako 

lákadla či nástrahy, aniž by to vyžadoval lov v souladu s ustanoveními zákona č. 
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449/2001 Sb.
111

 Dále se na volně žijící živočichy samozřejmě vztahují i obecné zákazy 

usmrcování bez zákonného důvodu či určitými způsoby. Mimo rámec zákona na 

ochranu zvířat proti týrání je zakázáno dále speciálně použití lepících prostředků vůči 

ptákům, což je vyloučeno mimo jiné na základě směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 174/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků, jakožto krutého způsobu likvidace 

ptáků při zemědělské produkci. Obdobně zcela nepřípustné jsou čelisťové pasti jako 

nehumánní způsob odchytu, které definitivně postavilo mimo zákon nařízení Rady č. 

3254/91/EHS, které vedle použití samotných nášlapných pastí zakázalo i dovoz 

produktů z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde se takový zákaz těchto pastí 

neuplatňuje.
112

¨ 

 

ii) Týrání 

Jednání, na které je pohlíženo jako na týrání zvířat, stanoví zákon na ochranu 

zvířat proti týrání demonstrativním výčtem. Nejedná se přitom o případy negativního 

působení pouze na fyzické zdraví zvířete. Jako týrání zvířete je klasifikováno například 

nucení zvířete k výkonům, které nepřísluší jeho fyzickému stavu či biologickým 

schopnostem, podrobení zvířeti výcviku nebo veřejnému vystoupení či podobným 

účelům, pokud to způsobí zvířeti bolest, utrpení
113

 či poškození, případně cvičit či 

užívat zvíře k agresivnímu chování vůči jinému zvířeti či člověku, s výjimkou výchovy, 

výcviku či použití zvířete k plnění úkolů v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech, 

obecní policii dle zvláštních právních předpisů a také v chovatelských sdruženích 

v rámci zájmové činnosti. Dále týráním je omezování výživy včetně jeho napájení 

z jiných než zdravotních či pokusných důvodů, podávání zvířeti dopingových látek a 

jiných látek poškozující organismus s cílem změnit jeho vzhled či jeho výkon. Zákon 

také do týrání zahrnuje vyvolávání nepřiměřeného působení stresových faktorů 

biologické, fyzikální či chemické povahy, přepravu či jiné zacházení se zvířetem, které 

mu způsobuje bolest, utrpení, poškození zdraví či fyzické vyčerpání, chov 

v nevhodných podmínkách či tak, že si zvíře samo nebo s jinými zvířaty způsobují 

utrpení a mnohé další případy stanovené v rámci ustanovení § 4 zákona na ochranu 
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zvířat proti týrání.
114

 Výčet tohoto ustanovení uzavírá pod písm. w) generální klauzule 

,,jiné tímto zákonem zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“, 

z něhož lze vyvodit základní rysy jakéhokoliv týrání ve smyslu tohoto zákona. 

Nezbytné je tedy komisivní či omisivní jednání subjektu, jenž je zákonem na ochranu 

zvířat proti týrání výslovně zakázáno a kauzální nexus mezi daným jednáním a 

způsobeným utrpením zvířete. To znamená, že při splnění těchto znaků jednání bude 

představovat týrání zvířete, i když není přímo uvedené v ustanovení § 4.  

 V druhém odstavci předmětného ustanovení jsou popsány výjimky, které nejsou 

považovány za týrání, neboť se zde upřednostní zájem na záchraně života či zdraví 

člověka před životem či zdravím zvířete, nebo se zde zohledňují případy pokusů na 

zvířatech, které byly v souladu se zákonem povoleny. K posouzení, zda se jednání 

klasifikuje jako týrání či nikoliv, jsou příslušné vždy pouze odborně kvalifikované 

orgány, konkrétně orgány veterinární správy, kterým náleží kompetence vydávat 

v řízení o správních deliktech závazné odborné vyjádření, přestože se řízení odehrává 

před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.  Klíčovým je dále 

termín „utýrání“, kterým se rozumí takové týrání, jehož následkem zvíře zahyne nebo 

usmrcení zvířete jinou než zákonem povolenou metodou.
115

 

 

iii) Chovatel 

Chovatele nelze omezovat pouze na vlastníka, zahrnuje dle § 3 písm. k) i osobu, 

která zvíře má byť jen dočasně ve své dispozici, typicky která zvíře přepravuje či s nimi 

obchoduje, provozuje jatka, útulky a jiná zařízení či ústavy, v nichž se zvířata 

soustřeďují. V podobném duchu obsahuje vymezení chovatele i veterinární zákon:  

,,každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již 

za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“.
116

 Nutno podotknout, že sankce 

za týrání zvířete může být uložena komukoliv, nejen osobě spadající do pojmu 

chovatele. To se projevuje u systematiky zákona o ochraně zvířat proti týrání u 

ustanovení ohledně správního trestání, kde rozlišuje delikty, za něž může být 
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odpovědný v zásadě kdokoliv, zatímco jiné může spáchat pouze chovatel.
117

 Jádrem 

úpravy ochrany zvířat proti týrání je prakticky soubor právních povinností, které zákon 

ukládá zpravidla právě přímo chovatelům příslušných kategorií zvířat. Chovatel se 

pokládá za tzv. základní odpovědnou osobu. Mezi generální povinnosti všech chovatelů 

patří především závazek chovatele starat se o zvíře odpovídajícím způsobem a zajistit 

mu přiměřené životní podmínky, které vyhovují jeho biologickým, fyziologickým a 

zdravotním potřebám, povinnost neopustit zvíře, dále zákaz vystavit zvíře bolestivým 

zákrokům bez užití anestezie a prováděné odborně kvalifikovanou osobou či příkaz 

poskytnout zvířeti při přepravě dostatečný odpočinek, krmení, napájení.
118

  

 Dříve než se budu věnovat výkladu základních zásad zacházení se zvířaty na 

úseku ochrany zvířat proti týrání, krátce bych se ráda věnovala také komentáři právních 

principů, jež se dají rozpoznat v rámci tvorby práva v této právní oblasti. Jedná se o 

nově formulovaný soubor tezí, které jsou uvedeny v publikaci autorů Hany Mullerové a 

Vojtěcha Stejskala, Ochrana zvířat. Principy jsou obecné teze, které se uplatňují 

v daném právním odvětví pro naplnění jeho cílů a účelu. Mohou být výslovně vyjádřeny 

v právních předpisech, ale nebývá to pravidlem, spíše jsou dovozovány ze zákona jeho 

výkladem. V rámci ochrany zvířat lze hovořit o následujících uplatňovaných principech.

  Jednak se sem řadí princip vysoké hodnoty zvířat, který pojímá hodnotu zvířete 

jako nenahraditelnou součást ekosystému a existence života na naší planetě vůbec. 

Nelze tedy jejich hodnotu určovat pouze vzhledem k jejich užitečnosti pro člověka. 

Dalším je princip péče, kdy je nutno brát ohled na skutečnost, že některé domestikované 

druhy by již ve volné přírodě neobstály, a proto člověk nese za tato zvířata z toho 

plynoucí odpovědnost. Souvisí s tím i povinnost opatřit si potřebné znalosti a 

přihlédnout k výsledkům vědeckého poznání při nakládání se zvířaty. Tento princip se 

promítá například v zákazu prodeje či darování zvířat v zájmovém chovu osobě mladší 

15 let bez souhlasu jeho zákonných zástupců.
119

 Zejména na úseku ochrany zvířat proti 

týrání se aplikuje princip snižování utrpení. Výslovně právem garantovaný je princip 

zákazu usmrcení bez zákonného důvodu, kdy žádné usmrcení nesmí být projevem 

lidské svévole. V české právním řádě je vyjádřen uzavřeným výčtem legálních důvodů 
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k usmrcení zvířete.
120 

Významný je dále princip respektování přirozených potřeb zvířat, 

který prosazuje při chovu zvířat ohled na biologické a etymologické potřeby dotyčného 

druhu. Bývá často opomíjen při velkochovech zvířat, kdy z ekonomických důvodů 

s cílem maximalizace produkce dochází k vystavení zvířat vysokému stupni stresu a 

obecně nevyhovujícím, někdy přímo hrozivým podmínkám, které mají za následek 

neplodnost zvířat, poruchy jejich sociálního chování, tendence ke kanibalismu mezi 

jedinci navzájem a jiné druhy strádání zvířat. Odborná veřejnost staví tento princip do 

popředí jako zásadní činitel pro rozvoj a zlepšení úrovně ochrany zvířat v budoucnu. 

V případě náhrady způsobené škody či uplatňování odpovědnosti za spáchané delikty se 

dále vychází z principu odpovědnosti chovatele. Neméně důležitý je princip odbornosti 

a kvalifikace, jeho odraz nalezneme ve výhradní pravomoci orgánu veterinární správy 

k posouzení určitého jednání, zda naplňuje znaky týrání či nikoliv, nebo v nutnosti 

odborně kvalifikované osoby u některých zákonem určených úkonů, jako se vyžaduje 

například u usmrcení zvířete či provádění pokusů se zvířaty. U pokusů se zvířaty se 

zohledňuje dále princip subsidiarity využití zvířete, který hlásá preferenci alternativních 

metod. V neposlední řadě lze hovořit o principu transparentnosti související 

s informační povinností vůči veřejnosti. V souladu s ním se kupříkladu ukládá 

povinnost vedení evidence různých dat jak pro účely statistiky, tak pro účely kontroly 

dodržování pravidel.
121

       

 V obecné rovině zákona na ochranu zvířat proti týrání lze mluvit tedy především 

o ochraně zvířete proti týrání, proti bezdůvodnému usmrcení či před jeho opuštěním. 

Tato ochrana je poskytována na základě stěžejního principu, že zvířata jsou živí tvorové 

schopní pociťovat bolest a utrpení, a proto je záhodno je normativně chránit před 

negativními vlivy, ať už se jedná o zvíře v zájmovém chovu či zvíře sloužící pro 

hospodářské účely.
122

 Principiálně je zakázáno jakékoliv týrání zvířete (viz výše k 

pojmu týrání).
123

 Dále se zakazuje jakákoliv propagace týrání, čímž se má na mysli 

vystavování či jiné předvádění zvířete, který podstoupil zákrok vymezený v § 4 odst. 1 

písm. g)
124

 na veřejném vystoupení. Dále zákon zakazuje zveřejnění popisu, vyobrazení 
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 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. Cit. dílo. s. 400. 
123

 § 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
124

 § 4 odst. 1 písm. g): „Za týrání se považuje provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu 
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nebo audiovizuálního záznamu určující metody chovu, výcviku, odchytu či usmrcování, 

včetně postupu úprav vzhledu či zásahů do zdravotního stavu zvířete, které představuje 

dle zákona týrání zvířete. Takové jednání je dovoleno pouze za předpokladu 

doprovodné informace, z které vyplývá, že se jedná o zákonem zakázanou činnost.
125 

 

Dalším základním východiskem při ochraně zvířat proti týrání je zákaz usmrcení 

zvířete bez zákonného důvodu. Zákon rozlišuje vedle usmrcení termín utracení a 

porážka, které jsou speciálními způsoby usmrcení.
126

 Taxativní výčet povolených 

důvodů usmrcení zvířete nalezneme v rámci § 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Toto ustanovení také popisuje zakázané metody usmrcování zvířat a požadavek provést 

utracení vždy pod odborným dohledem (více k výkladu usmrcování zvířat níže). 

 Další základní zásadou zákona je zákaz opuštění zvířete, tím se má na mysli 

opuštění s úmyslem se jej zbavit nebo jej vyhnat. Opuštěním zvířete však nejsou 

situace, kdy je zvíře vypuštěno do jeho přirozeného prostředí, pakliže se jedná o 

přijatelné podmínky prostředí a odpovídá to stavu zvířete.
127

 Opuštění zvířete jeho 

majitelem je posuzováno jako správní delikt, ačkoliv v praxi se s opuštěnými zvířaty 

setkáváme často a chovatele se zpravidla nedaří postihnout.    

 Mezi další primární povinnosti chovatele se také řadí povinnost zamezit úniku 

chovaného zvířete.
128

 Chovatel hospodářských zvířat je povinen učinit opatření 

nezbytná pro zamezení úniku podle § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, u 

zájmového chovu je příkaz učinit opatření proti úniku v ustanovení § 13 odst. 1, a 

povinnost předcházet únikům je stanovena i u chovatelů handicapovaných zvířat v § 

14b odst. 2 písm. b). Únik není zákonem přímo definován, ale považuje se za něj 

vzdálení zvířete ze sféry ovladatelnosti chovatele, kdy není schopen určovat jeho 

chování. Pokud zvíře přesto unikne, hovoříme o něm jako o zvířeti toulavém. 

 Lze v neposlední řadě také zmínit příkaz provádět bolestivé zásahy pouze se 

znecitlivěním, ať již místním či celkovém, navíc se vyžaduje, aby jejich provedení bylo 
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tkáně, 3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich 

létání.“ 
125

§ 4a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
126

 PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Cit. dílo. s. 47. 
127

 § 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
128

 STEJSKAL, V.; LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře - v zajetí či péči? Cit. dílo. s. 71. 



39 

 

svěřeno do rukou odborně způsobilé osoby.
129

 Zákon však znecitlivění nevyžaduje, 

pokud jsou srovnatelné zákroky prováděni bez znecitlivění i na lidech nebo pokud 

veterinární lékař usoudí, že není nutné, případně že by snad způsobilo větší bolest než 

zákrok sám. Související úpravu k této otázce nalezneme dále ve veterinárním zákoně.
130

  

Výše uvedené principy zacházení se zvířaty jsou tedy stěžejními body úpravy 

ochrany zvířat proti týrání, která se aplikuje zpravidla u chovu všech zvířat. Speciální 

oblastí, která má také úzkou vazbu na předmětnou problematiku je regulace veřejných 

vystoupení zvířat, kterou bych v této práci nechtěla zcela opomenout. Veřejným 

vystoupením zvířete se rozumí provádění činností se zvířaty veřejnosti přístupným za 

účelem výchovy, vzdělání, reklamy, podnikání či soutěže nebo činnost, při které 

vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho výkonu, vzhledu či nějakých vloh, 

za veřejná vystoupení se však nepovažuje svod zvířat.
131

 
132

 Řadí se sem například 

typicky vystupování zvířat v cirkuse, na výstavách či soutěžích zvířat. Odpovědnost za 

tyto činnosti nese vždy pořadatel. Nově se od roku 2012 již nevyžaduje schválení řádu 

ochrany zvířat při veřejném vystoupení příslušným ministerstvem, zůstává pouze 

povinnost oznámit konání příslušné krajské veterinární správě a obci. Momentálně tedy 

orgány nemají právní prostředky, kterými by mohly konání akce v rozporu se 

zákonnými požadavky předem znemožnit. V úvahu připadá pouze zakročení využitím 

zvláštního opatření dle § 28a odst. 1 písm. c) nebo prostřednictvím závazného pokynu 

dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona na ochranu zvířat proti týrání, které se však zavedlo do 

praxe teprve nedávno. Problematickým se dále jeví vymezení právního postavení 

pořadatele veřejného vystoupení vůči jeho účastníkům, kdy jsou mu zákonem přiznány 

kompetence, jež by se měly nacházet přímo u orgánů ochrany zvířat jako orgánů 

veřejné moci, jako je kontrola dodržování zákonných zásad welfare zvířat na daných 

vystoupeních. V souvislosti s cirkusovými představeními je významné nařízení Komise 

č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat 

mezi členskými státy.
133

 Dále z hlediska bližších požadavků pro drezuru zvířat je 
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důležitá vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezury 

zvířat. 

3.2. Ochrana zvířat při usmrcování a přepravě 

3.2.1. Usmrcování zvířat 

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání rozlišuje pojmy usmrcení, které představuje 

jakýkoliv zákrok, jenž je příčinou smrti zvířete, poté porážku pro využití produktů 

hospodářského zvířete a utracení, které je provedeno pod dohledem veterinárního lékaře 

s využitím vymezených veterinárních prostředků nebo osobou odborně způsobilou pro 

usmrcování na úseku pokusů se zvířaty.
134

 Zákon prohlašuje zákaz usmrcení zvířete bez 

zákonného důvodu a vypočítává jmenovitě všechna dovolená usmrcení zvířete. Dále 

stanoví povolené způsoby usmrcení, podmínky ohledně odborné způsobilosti 

zainteresovaných osob a také se speciálně věnuje porážení hospodářských zvířat na 

jatkách.
135

         

 Zákonem povolenými důvody usmrcení zvířete je například „využití produktů 

zvířete pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin či jiných produktů; slabost, 

nevyléčitelná nemoc, celkové vyčerpání či stáří zvířete, je-li další přežívání spojeno 

s trvalým utrpením; situace, kdy je člověk zvířetem bezprostředně ohrožen; výkon 

oprávnění dle zákona o myslivosti a zákona o rybářství; ukončení pokusu na pokusném 

zvířeti či opatření v boji proti škůdcům“.
136

 Jiné než zákonem připuštěné důvody jsou 

protiprávním utýráním. Zvláštní důvod oprávněného usmrcení nalezneme ještě 

v ustanovení § 28a odst. 1 písm. b), které umožňuje usmrcení zvířete při nařízení 

snížení počtu zvířat na základě uloženého opatření.     

 Právní konstrukce taxativního výčtu důvodů legálního usmrcení není však ve 

všech evropských státech samozřejmostí, ačkoliv z hlediska úrovně ochrany zvířat 

bezpochyby nejpříhodnější. Některé právní řády ponechávají oprávněnost takového 

zákroku na úvaze „rozumného či dostatečného důvodu“. V praxi dochází k ilegálnímu 

usmrcení nejčastěji za stavu nadpočetnosti zvířat u chovatele, nebo kdy chovatel 
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pozbyde zájem o zvíře, také u případů toulavých a opuštěných zvířat, jejichž vlastníka 

nelze zjistit. Do budoucna by bylo možné omezit usmrcování zejména v souvislosti 

s lovem, jenž začíná být širší společností vnímán jako neetická a zbytečně tolerovaná 

zábava určité skupiny lidí, a dále u pokusů se zvířaty, především díky uplatňování 

subsidiarity z evropského práva.
137

       

 Co se týče zakázaných metod usmrcování, vylučuje se „utopení a jiné metody 

udušení; aplikace látek či přípravků pro znecitlivění, aniž by zaručeně vedla k následné 

smrti; ubití, ubodání a jiné metody působící nepřiměřenou bolest či utrpení; použití 

elektrického proudu, jestliže nenastane okamžitá ztráta vědomí zvířete nebo použití lepů 

a jiných prostředků vedoucích k dlouhodobému omezení pohybu zvířete, že uhyne v 

důsledku nedostatku potravy, tekutin či jiných metabolických poruch.“
138

 Pro kategorii 

volně žijících zvířat platí navíc zákazy uvedené v § 14, které nepřipouští odchyt či 

usmrcení pomocí oka, smyčky, harpuny, luků, čelisťových pastí, jedovatých návnad, 

výbušnin a jiných zde uvedených způsobů. V rámci tohoto ustanovení jsou však 

zároveň určeny i výjimky z obecných zákazů, jako je „odchyt ptáků za použití zvuku 

magnetofonu nebo podobného zařízení pro účely ornitologického výzkumu nebo pro 

ochranu letišť, městských aglomerací nebo jiných objektů je povoleno použít sokolnicky 

vycvičených dravců, je-li to v souladu se zvláštním právním předpisem“
139

. Při 

používání pastí se tedy musíme řídit rovněž příslušnými ustanoveními zákona o 

myslivosti, který také vyjmenovává zakázané způsoby lovu.
140

 Avšak z tohoto režimu 

zakázaných odchytů se také připouští výjimky formou povolení orgánu státní správy 

myslivosti nebo pokud jde o situace uložení úpravy stavu zvěře v honitbě či zrušení 

chovu určitého druhu zvěře.
141

 Bližší podmínky této věci jsou popsány též ve vyhlášce 

Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o 

bližších podmínkách provádění lovu (ve znění vyhlášky č. 480/2013 Sb.). 

 Zákon dále vyžaduje, aby utracení zvířat bylo provedeno osobou odborně 

k tomu způsobilou s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. Utracení zvířete náleží 
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do kompetence pouze veterinárního lékaře, případně jiné zletilé osoby pod jeho 

dohledem, obdobně i na úseku pokusů se zvířaty se počítá s odborně způsobilou 

osobou
142

, takové osoby jsou povinny přesvědčit se, že smrt opravdu nastala.
143

 Osoba 

provádějící porážení zvířat na jatkách musí mít dle § 5a zákona na ochranu zvířat proti 

týrání příslušné vzdělání v oboru řezník, technologie potravin či v oblasti veterinářství.

 Právní úprava je zajišťována dále nařízením č. 1099/2009 Sb. o ochraně zvířat 

při usmrcování
144

, druhou částí zákona na ochranu zvířat proti týrání a prováděcí 

vyhláškou č. 418/2002 Sb. o ochraně zvířat při usmrcování, která obsahuje například 

vzor žádosti pro udělení povolení k rituální porážce, vzory osvědčení dokládající 

odbornou způsobilost nutnou na tomto úseku činnosti, včetně popisů a nákresů míst pro 

vedení omračovacího úderu či umístění omračovacího nástroje
145

. Související pravidla 

jsou také ve vyhlášce č. 22/2013 Sb., regulující rozsah a obsah kurzu odborné přípravy 

pro získání osvědčení o způsobilosti usmrcovat zvířata na jatkách či usmrcovat 

kožešinová zvířata.
146

         

 Nově od roku 2012 jsou dovoleny domácí porážky jatečních zvířat, s výjimkou 

skotu staršího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců, pokud účelem jatky je spotřeba 

pouze v domácnosti chovatele. U skotu mladšího 24 měsíců se vyžaduje povolení 

krajské veterinární správy podle ustanovení veterinárního zákona. Zvířata výslovně 

nezahrnutá do jatečních zvířat ve smyslu § 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, není povoleno využívat jako živočišný produkt. Speciální odchylku v tradičním 

pojímání jatečních zvířat zakotvila vyhláška č. 34/2013 Sb. o veterinárních požadavcích 

na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících 

z krokodýlů, která byla přijata jako nevhodná reakce na problematickou situaci určitého 

chovatele u nás. Zařazení krokodýla mezi jateční zvířata na základě této vyhlášky 

představuje tristní nerespektování úmluvy CITES a na něj navazujícího nařízení Komise 
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č. 750/2013, které krokodýly řadí mezi ohrožené exempláře zvířat.
147

 
148

   

 S ohledem na ústavní garanci základního práva na svobodu projevu náboženství 

a vyznání
149

, český právní řád počítá také s možností rituálních porážek. S rituálními 

porážkami počítá i samotné nařízení č. 1099/2009 Sb., které pamatuje na právo na 

svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení prováděním úkonů a zachováním 

obřadů, tak jak jej prohlašuje Listina základních práv Evropské unie, nicméně zákon na 

ochranu zvířat proti týrání obsahuje přísnější pravidla. Nařízení umožnilo však 

členským státům zakázat udělení takové výjimky pro rituální porážky, což využilo 

zprvu Nizozemsko či Polsko, avšak v současnosti již výjimku pro rituální porážku 

připouští všechny členské státy. Výjimka pro tuto porážku dle zákona na ochranu zvířat 

proti týrání je přípustná pouze na jatkách, není tedy možná ve formě domácí porážky. 

Lze ji udělit pouze náboženské společnosti či církvi
150

 na základě povolení vydávaného 

Ministerstvem zemědělství na jeden rok a vykonat ji musí osoba odborně způsobilá, 

která má dbát o minimalizaci utrpení poráženého zvířete. V praxi jsou rituální porážky 

spíše ojedinělé a týká se to pouze muslimských halal porážek a židovských košer 

porážek.
151

 

3.2.2. Přeprava zvířat 

 

Přepravou se v souladu s právními předpisy má na mysli „přesun živých zvířat v 

dopravních prostředcích, včetně jejich nakládky, vykládky nebo překládky“.
152

 Právo se 

zabývá jak regulací komerční přepravy, tak nekomerční. Do komerční přepravy spadá 

přesun zvířat v souvislosti s hospodářskou činností, kromě přepravy zvířat na 
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vzdálenosti do 50 km.
153

 Nekomerční přepravou se rozumí přesun zvířat nesledující 

ekonomický důvod a netýkající se hospodářských zvířat s výjimkou jejich přepravy 

k veterinárnímu lékaři. Specifickým úsekem je poté regulace sezonního stěhování 

určitých druhů zvířat na pastvu a přeprava hospodářských zvířat do 50 km, na které 

dopadají částečně normy komerční přepravy
154

, tak i nekomerční přepravy.
155

 Základem úpravy přepravy zvířat jsou tedy příslušné evropské předpisy, 

zejména nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy
156

 soustředící se na 

komerční přepravu a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. 

Evropskou úpravu poté doplňuje a v některých aspektech i zpřísňuje národní úprava, 

především třetí část zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon a také 

příslušné provádějící předpisy.
157

 

Nařízení o ochraně zvířat proti přepravě garantuje striktnější podmínky v 

případě cest, které přesáhnou 8 hodin. Toto východisko platí jak u vozidel, tak u zvířat. 

Ve věci doby trvání přepravy nařízení reguluje délku přepravy podle druhu zvířat: 

„neodstavená zvířata, tedy ta, která ještě pijí mléko (9 hodin cesty, pak 1 hodina 

odpočinku na napojení, pak 9 hodin cesty), prasata (24 hodin cesty, pokud je napájení 

umožněno trvale), koně (24 hodin cesty s napojením každých 8 hodin), skot, ovce a kozy 

(14 hodin cesty, pak 1 hodina odpočinku na napojení, pak 14 hodin cesty). Uvedené 

sekvence se mohou opakovat, pokud jsou zvířata vyložena, nakrmena, napojena a 

poskytne se jim odpočinek alespoň 24 hodin na schváleném kontrolním stanovišti.“.
158

 

V případě jatek je nejvyšší přípustná doba pro přepravu zvířat stanovena dle zákona na 

ochranu zvířat proti týrání na 8 hodin.
159

   

Obsahem této úpravy týkající se komerční přepravy jsou standardní požadavky 

na zabezpečení dostatečné výživy, napájení a odpočinku či dále určuje, jaké dopravní 
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prostředky jsou způsobilé pro přepravu zvířat či způsob provádění kontroly welfare 

zvířat při přepravě. Klade se také důraz na odbornou způsobilost jak řidiče, tak 

případného průvodce, který je přítomen u přepravy speciálně za účelem péče o zvířata 

v průběhu přepravy. Dopravní prostředky by měly být náležitě označeny a prostor 

umístění zvířat musí být dostatečně větrán. Osoba přepravce si musí obstarat povolení 

od krajské veterinární správy, poskytuje se povolení pro běžné cesty či pro 

dlouhotrvající cesty. Schvalovacímu režimu podléhají také vozidla či plavidla pro 

dlouhotrvající přepravu, nebo kontrolní stanoviště (dřívější místa zastávek).
160

 
161

 

Nařízení dále specifikuje náležitosti přepravních dokladů, bez nichž nelze zvíře vůbec 

přepravovat či umožňuje uložení mimořádných opatření příslušným orgánem v případě 

porušení norem plynoucí z tohoto předpisu. Nařízení je tvořeno jinak šesti přílohami, 

které poskytují bližší popis požadavků na knihu jízd, formuláře, školení aj.
162

 Na úpravu 

v nařízení o ochraně zvířat při přepravě navazuje úprava v třetí části zákona na ochranu 

zvířat proti týrání ustanoveními § 8a až § 8l, zejména co se týče záležitostí, jenž 

nařízení výslovně ponechávalo na národní úpravě. V případě rozporu však má nařízení 

před zákonem přednost.
163

  

V zásadě pro nekomerční přepravu se v rámci zákona na ochranu zvířat proti 

týrání uplatňují ustanovení § 8c až § 8f zákona na ochranu zvířat proti týrání,
164

 které 

zdůrazňují, obdobně jak je tomu i u komerční přepravy, zejména obecnou prevenční 

povinnost přepravce zamezit zranění či utrpení přepravovaných zvířat a 

přizpůsobit tomu náležitě svůj dopravní prostředek, včetně příslušných prostor 

k umístění zvířete dle jejich tělesných rozměrů a zabezpečit také dostatečnou výživu, 

napájení a odpočinek. Zakazuje se přeprava nezpůsobilých zvířat, kupříkladu zvířat 

poraněných, zvířat neschopných samostatného pohybu bez bolesti nebo pomoci, dále 

březích samic před a těsně po porodu či novorozených zvířat.
165

 Bližší podrobnosti a 

technické parametry zpravidla nalezneme v příslušných vyhláškách, vyhláška č. 4/2009 
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Sb. 
166

 určuje ve své příloze č. 3 požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, 

která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností či v případech přepravy 

hospodářských zvířat do vzdálenosti 50 km nebo v rámci hospodářství, dále způsob a 

postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků využívaných pro přepravu zvířat 

jsou specifikovány ve vyhlášce č. 342/2012 Sb.
167

, obsah a rozsah odborného kurzu pro 

získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel pro přepravu 

zvířat v souvislosti s hospodářskou činností stanoví vyhláška č. 22/2013 Sb.
168

  

Pro přeshraniční přesuny se zájmově chovanými zvířaty se uplatňuje zejména 

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

pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, které pokrývají přepravu nejen 

v rámci EU, ale i mimo ni napříč třetími zeměmi. Elementárním požadavkem je 

identifikace daného zvířete prostřednictvím čipu či tetování a držení pasu zvířete 

dokládající očkování proti vzteklině. U zvířat z třetích zemí přistupuje navíc nutnost 

sérologického testu, přísnější režim formou veterinárního osvědčení starší ne více než 

24 hodin se navíc vyžaduje u přepravy zvířat z třetích zemí při vyšším počtu než pět. 

Výjimky jsou připuštěny pouze za určitých okolností u mláďat do 3 měsíců. Nesplnění 

těchto podmínek má za následek vrácení zvířete zpět do země původu či izolace zvířete 

na náklady chovatele, dokud nebude daným veterinárním požadavkům vyhověno, 

výjimečně lze přistoupit i k usmrcení zvířete, nejsou-li předchozí možnosti 

realizovatelné.
169

 

3.3. Ochrana zvířat dle účelu chovu 

3.3.1. Ochrana hospodářských zvířat 

 

 Hospodářské zvíře je vymezeno zákonem na ochranu zvířat proti týrání v § 3 

písm. d), obecně lze shrnout, že se jedná o chov zvířat pro přímý hospodářský užitek, ať 

už je tím věc v podobě masa, mléka či užitečná práce v případě tažného zvířete. Zvláštní 
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kategorií je pes, který je vždy brán jako zvíře v zájmovém chovu, ačkoliv lze například 

u typu pasteveckého psa vypozorovat hospodářskou užitečnost. Mezi hospodářská 

zvířata jsou v České republice bohužel nadále řazena i tzv. kožešinová zvířata, kdy sem 

spadají zejména v případě velkochovů norci a lišky.
170

 V průběhu posledních deseti let 

došlo v řadě evropských států k zákazu chovu těchto kožešinových zvířat (Velká 

Británie, Rakousko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Nizozemsko, Slovinsko, 

Dánsko), případně se jiné státy postaraly o přijetí přísných legislativních opatření 

(Bulharsko, Švýcarsko, Německo, Srbsko či Švédsko),
171

 která v důsledku učinila 

farmový chov těchto zvířat ekonomicky nevýhodným. V posledních měsících se u nás 

stupňuje kampaň na prosazení legislativního zpřísnění, nejlépe úplného zákazu chovu 

těchto zvířat a lze jen doufat, že Ministerstvo zemědělství vyslyší většinově nesouhlasné 

veřejné mínění s tímto druhem chovů a podnikne příslušné kroky. 
172

    

Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat jsou stanoveny v § 9 až § 12f zákona 

na ochranu zvířat proti týrání a dále doplňkově v § 4 a § 5 veterinárního zákona. 

Národní úprava reflektuje příslušné evropské předpisy přijaté v této oblasti,
173

 zejména 

však směrnici Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. 

Směrnice svým zněním usiluje o zajištění dobrých životních podmínek zvířat spolu s 

podporou racionálního pokroku v živočišné výrobě.
174

 U chovu hospodářských zvířat se 

přikazuje zejména určitý způsob krmení a napájení, poskytnutí ochrany před 

klimatickými vlivy, poskytnutí dostatku pohybu či vhodného ustájení. U intenzivních 

velkochovů se vyžaduje provedení nejméně jedenkrát denně prohlídky jak zvířat, tak 

používaných technologických zařízení. Je chovatelovou preventivní povinností také 

zamezit prostřednictvím přiměřených opatření úniku zvířat. Obecně se vyžaduje 

zajištění takového welfare, které přísluší zvířeti s ohledem na jeho druh, věk, hmotnost 
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a které odpovídá získaným zkušenostem a vědeckým poznatkům. Zákon se speciálně 

zmiňuje o požadavcích v souvislosti s chovem kuřat na maso či péčí o prasata, například 

povinnost vedení příslušné dokumentace či evidence, přestože detailní minimální 

standardy chovu a jiné související otázky jsou vymezeny především v prováděcích 

předpisech.
175  176 

  

S chovem hospodářských zvířat také úzce souvisí otázky krmiva, které podléhá 

požadavkům vytyčeným jednak zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, tak blíže 

specifikovaným podmínkám obsažených v prováděcí vyhlášce č. 356/2008 Sb. Odborný 

dozor nad krmivy náleží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 

zemědělskému.
177

 

  Životní podmínky hospodářských zvířat jsou bezesporu velkým tématem a jejich 

úroveň je bohužel značně odvislá na aktuálních požadavcích trhu, poptávka spotřebitele 

zůstává rozhodujícím činitelem, proto zlepšení odbytu produktů dodržující při živočišné 

výrobě vyšší úroveň welfare zvířat bude příhodně motivovat samotné chovatele, aby 

dbali a podporovali takovou politiku při svém podnikání. Vyšší standard životních 

podmínek poskytují zvířatům zemědělské subjekty podnikající dle osnov ekologického 

zemědělství upravené zákonem č. 242/2000 Sb. Jako vítaný přístup jsou vnímány i 

pozitivní ekonomické nástroje v podobě dotací poskytovaných zemědělcům na opatření 

dobrých životních podmínek z prostředků Evropské unie
178

, kdy se tak paralelně 

podporuje i rozvoj samotné zemědělské produkce.
179

  

3.3.2. Ochrana zvířat v zájmovém chovu 

 

Zvíře v zájmovém chovu je definováno zákonem na ochranu zvířat proti týrání v 

§ 3 písm. e), jedná se o zvíře chované člověkem v domácnosti pro jeho zájmovou 

činnost, kdy jej vnímá jako svého společníka. Zvířetem v zájmovém chovu nemusí být 
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pouze tradičně domestikované druhy zvířat, ale případně i druh volně žijící, avšak 

s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně o ochraně přírody a krajiny a předpisů CITES, 

kdy k takovým zvířatům musí mít chovatel doklady prokazující jejich legální původ, 

aby se nevystavil sankci pokuty, případně zabavení zvířete. Zvířatům v zájmovém 

chovu na rozdíl od hospodářských zvířat je obvykle poskytována mnohem větší 

pozornost a obecně i vyšší standard životních podmínek. Mnohdy je zvíře bráno za 

člena rodiny a zpravidla je mu poskytována ze strany chovatelů pečlivá péče. Nicméně 

osvěta a znalosti ohledně péče o „domácí mazlíčky“ je individuální záležitostí a někdy 

se zvíře dostane do rukou chovatele, který nejen, že se o něj patřičně nestará, jak mu 

ukládá zákon, ale dokonce se zvíře může stát bezbranným terčem agresivního chování 

ze strany svého majitele či jiné osoby.      

 Legislativa se snaží tyto situace odvrátit vymezením povinností chovatelů přímo 

v zákoně na ochranu zvířat proti týrání
180

, kde se stanoví elementární požadavek 

zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zachování fyziologických funkcí a 

biologických potřeb tak, aby zvíře nebylo vystaveno bolesti, utrpení nebo poškození 

zdraví a také zabránit jeho úniku vhodně zvolenými opatřeními. Platí však, že ačkoliv 

takové podmínky budou zabezpečeny a přesto zvíře nebude schopné se adaptovat, pak 

se zájmový chov takového zvířete nepřipouští. Tento soubor závazků se uplatňuje i vůči 

osobě, jenž se ujala toulavého nebo opuštěného zvířete, včetně přídatného příkazu 

oznámit místo nálezu zvířete obci a svěřit takové zvíře útulku. Nepřipouští se chov 

zvířat, pokud by vlivem uzpůsobených podmínek chovu zvířeti chyběly v budoucích 

generacích části těla, orgánů či byly jiným způsobem znetvořené či funkčně 

nezpůsobilé. Zákon dále vylučuje prodej či darování zvířete dítěti mladšímu 15 let bez 

souhlasu osoby s rodičovskou zodpovědností nebo osobě s omezenou svéprávností bez 

souhlasu jejího opatrovníka.
181

       

 Zákon se také zmiňuje o podmínkách pro chov zvířete vyžadující zvláštní péči, 

osoba oprávněná k takovému chovu musí mít minimálně 18 let a s výjimkou 

zoologických zahrad, záchranných stanic nebo chovu loveckých dravců dle zákona o 

myslivosti je nutné opatřit si pro něj povolení od krajské veterinární správy. Dříve se 

tato skupina zvířat nazývala tzv. nebezpečným druhem zvířat, od jehož označení se 
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upustilo, aby lépe vyhovělo pojetí této sféry jako ochrany zvířat od člověka, nikoliv 

ochrana člověka od zvířat. Důvodem povolovacího režimu je zohlednění biologických 

znaků těchto zvířat, které si vyžadují specifické zacházení, umístění, výživu či 

ošetřování. Orgány jsou povinny minimálně jednou ročně kontrolovat chov těchto 

zvířat, přičemž souhrnný seznam zvířat spadající do této kategorie nalezneme ve 

vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb.
182

, týká se to především jedovatých 

druhů plazů, krokodýlů či primátů. Popisné podmínky chovu těchto zvířat nalezneme, 

byť v právně nezávazném, doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat „Podmínky 

chovu plazů v zajetí, včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu 

chovu, výživy, odchytu a transportu“ či „Podmínky chovu savců volně žijících druhů 

v zajetí včetně velikosti a základního vybavení zařízení pro chov, způsobu chovu, výživy, 

odchytu a přepravy“, které zejména popisují podmínky prostoru k umístění zvířat či 

požadavky na výživu. Upuštěno bylo v nedávné době od požadavku očipování zvířete 

především z důvodu možnosti ohrožení zdraví zvířete, ale také kvůli nesnadné realizaci 

kontroly těchto čipů.
183

       

 Zákon tedy neobsahuje případnou regulaci chovu zvířat, u nichž lze 

předpokládat větší riziko útoků vůči člověku, ačkoliv určitá ustanovení zákona na 

ochranu zvířat proti týrání zajišťují i ochranu života a zdraví člověka v této souvislosti, 

a to dovolením usmrtit zvíře, pokud bezprostředně ohrožuje život člověka, tzn. v situaci 

probíhajícího či trvajícího útoku, nebo když zákon nepřipouští výcvik či použití zvířete 

k jakékoliv agresi. Pokud například dojde k napadení či pokousání psem, u takového 

skutku se posoudí, zda byl daný pes dostatečně zabezpečen proti úniku a případně tedy 

nebyl podroben výcviku k agresivnímu chování vůči člověku, poté se přihlíží 

k povinnostem stanovenými místními obecně závaznými vyhláškami ohledně náhubku 

či pohybu psa bez vodítka apod. a nakonec se hodnotí, zda snad postižený sám nepřispěl 

k svému napadení provokací či jinak. Takový čin se poté klasifikuje zpravidla jako 

přestupek proti občanskému soužití, případně jako ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Pokud bylo zvíře chovatelem snad poštváno na jinou osobu, lze hovořit o přestupku ve 

formě úmyslného drobného ublížení na zdraví, případně o trestném činu ublížení na 
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zdraví či vraždy ve smyslu trestního zákoníku.
184

     

 V neposlední řadě se zákon na ochranu zvířat proti týrání věnuje v ustanovení § 

13a regulaci zřízení a provozu obchodu se zvířaty pro zájmový chov, což je podle 

Přílohy 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona živnost vázaná, ke které je 

nutná odborná způsobilost a vyžaduje se i oznámení údajů o druhu, počtu a způsobu 

péče o zvířata příslušným orgánům veterinární správy. Obchodník dále zajišťuje 

zákonem určenou evidenci dat a je povinen při prodeji každého jedince poskytnout 

kupujícímu písemně pokyny k péči o dané zvíře.
185

     

 Ustanovení § 13a zákona na ochranu týrání se týká toulavých či opuštěných 

zvířat, kdy chovatel nad těmito zvířaty přestal vykonávat kontrolu z důvodu, že zvíře 

vyhnal či se jej zbavil s úmyslem jej opustit. Takové jednání zákon zakazuje ve smyslu 

týrání a stanoví za něj sankce jako za správní delikt. Obce mohou na základě obecně 

závazné vyhlášky uložit chovatelům povinnost trvale označit své psy, nicméně v praxi 

se tato regulace využívá pouze u větších měst. Podle dřívější úpravy občanského 

zákoníku do roku 2013, pokud nebyla možná identifikace vlastníka ztraceného či 

opuštěného zvířete, zvíře bylo odevzdáno obci, která po uplynutí šestiměsíční 

prekluzivní doby pro přihlášení majitele zvířete nabyla vlastnické právo ke zvířeti.
186

 

S účinností nového občanského zákoníku v důsledku změny právního statusu zvířete se 

může nálezce v případě zájmu opuštěného i ztraceného zvířete ze zájmového chovu 

ujmout, pakliže nález obci oznámí. Po marném uplynutí doby dvou měsíců, kdy se poté 

původní vlastník nepřihlásí u obce, nálezce se stane novým vlastníkem zvířete. Pokud 

nálezce zvíře přímo předá obci, tak ta nalezené zvíře svěří do péče útulku, vlastnické 

právo poté pozbývá původní majitel po čtyřech měsících bez ohlášení.
187

 Ke zkrácení 

těchto lhůt bylo přistoupeno po zkušenostech, kdy vlastníci ve většině případů se 

k zvířeti nehlásili, nicméně jejich vlastnictví bránilo dispozici se zvířetem, které jinak 

mohlo být již svěřeno do péče jiné osoby.     

 Útulky pro zvířata vznikají buď pod záštitou obce,
188

 nebo na popud 
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soukromoprávního subjektu. Detailnější úpravu ohledně zakládání či provozu útulků lze 

nalézt také ve veterinárním zákoně v § 42 a následující a vyhlášce č. 342/2013 Sb.,
189

 

určující požadavky na odbornou způsobilost provozovatelů útulků. Mezi zákonné 

povinnosti provozovatelů patří například sestavení provozního řádu, vedení evidence 

přijatých a vydaných zvířat nebo obecná součinnost a podávání informací orgánům 

ochrany zvířat.
190

 Je vhodné zdůraznit, že ačkoliv žádný předpis v současnosti 

nevymezuje definici útulku, rozumí se jím „všechna zařízení, která poskytují péči 

toulavým nebo opuštěným zvířatům v lidské péči, bez ohledu na to, zda je slovo útulek 

obsaženo v jejich názvu, tj. včetně depozit, azylů, hotelů, záchytných kotců aj.“
191

 

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat je upraven v § 42 odst. 2 veterinárního zákona, je 

jím pověřena osoba odborně způsobilá k výkonu tzv. veterinární asanace, a to na podnět 

obce, Policie ČR nebo obecní policie.
192

      

 Konkrétně s chovem psů a koček je vhodné zmínit také vyhlášku č. 5/2009 Sb., 

o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, která v § 7 stanoví podmínky 

jejich reprodukce, vymezením četností vrhů, věku pro odběr mláďat od matky apod. 

S chovem psů souvisí dále poplatková povinnost držitele psa stanovená obcí 

v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky na základě zákona č. 

565/1990 Sb. o místních poplatcích. 
193

 Postavení psa a člověka je také speciálně 

vymezeno v zákoně o myslivosti, který dle § 44 připouští, aby uživatel honitby si opatřil 

pro výkon své činnosti lovecky  upotřebitelného psa a zákon poté reguluje podrobně 

kvalifikaci a počet takových psů v honitbě. Dále myslivecká stráž či myslivecký 

hospodář je ze zákona oprávněn „usmrtit v honitbě psa pronásledující zvěř, jenž je 

mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 

sloužící k bydlení, s výjimkou psů ovčáckých a loveckých plemen, psů slepeckých, 
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zdravotnických, záchranářských a služebních.“ Z důvodu nízké informovanosti majitelů 

psů bohužel dochází stále i k těmto případům. 
194

 

3.3.3. Ochrana pokusných zvířat 

 

Povinnosti chovatelů pokusných zvířat nalezneme v rámci části páté zákona na 

ochranu zvířat proti týrání v § 15 a následující, upravující mimo jiné předpoklady 

personálu, požadavky na prostory prováděných pokusů, včetně povinností vztahující se 

k samotné péči o zvířata. Personál tvoří chovatelem určené tzv. osoby odpovědné za 

péči o zvířata, které vykonávají dohled nad životními podmínkami pokusných zvířat. 

Dále se vyžaduje veterinární lékař pro poradenství v této věci a ustanovení minimálně 

tříčlenné odborné komise jako orgánu plnící úkoly dle § 15g. Odborná způsobilost 

těchto osob se rozlišuje na nižší a vyšší. Zatímco nižší stupeň, který je získán po 

absolvování kurzu odborné přípravy, je dostačující pro provádění pokusů, k péči o 

pokusná zvířata či k jejich usmrcování, vyšší stupeň je nezbytnou podmínkou pro 

obdržení osvědčení k navrhování pokusů. Vymezení podmínek péče o pokusná zvířata 

jsou rozšířena především o technologické a metodologické direktivy, tj. požadavky na 

zařízení či prostory pokusů a podobně. 
195

     

 Vlivem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely
196

 se zapracovala do zákona na ochranu zvířat proti 

týrání novela s účinností od 1. 1. 2013, která přinesla novou terminologii a některé nové 

instituty do úseku regulace pokusů se zvířaty. Pokusem se ve smyslu zákona na ochranu 

zvířat proti týrání rozumí jakékoliv invazivní či neinvazivní použití zvířete pro pokusné 

či jiné vědecké účely se známým či neznámým výsledkem, případně pro vzdělávací 

účely, kdy při takové činnosti může být zvíře vystaveno bolesti, utrpení, strachu či 

trvalému poškození, které odpovídá ve své minimální intenzitě vpichu jehly provedené 

v rámci obvyklé veterinární praxe. Dále se za pokus považují i metody, které mohou 

vést k tomu, že se zvíře narodí či vznikne při zachování geneticky modifikované linie 
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zvířete v takovém stavu. Výslovně zákon z definice pokusu vylučuje usmrcení zvířete 

čistě za účelem využití jeho orgánů nebo tkání.
197

    

 Poměrně nejasně je stanovena míra intenzity předem předvídané bolesti či 

utrpení působené zvířeti, které zde zákon váže na intenzitu vpichu jehly, nicméně 

takové posouzení bude spadat mimo odbornou právní sféru. Rozporuplné výkladové 

závěry vzbuzuje i poslední věta, dle nichž by snad případy usmrcení zvířete pro využití 

orgánů a tkání zvířete nespadaly pod právní rámec pokusů. Takový jazykový výklad by 

znamenal nepřípustné snížení úrovně ochrany zvířat, a je nezbytné takový úsudek 

odmítnout také s ohledem na to, že mezi povolenými zákonnými důvody usmrcení dle § 

5 zákona nenalezneme usmrcení zvířete za účelem nabytí jeho orgánů či tkání. 

 Obecně pokusy se zvířaty jsou situace, kdy dochází k vzájemnému vyvažování 

protichůdných zájmů, na jedné straně zájmu na ochranu zvířete před jakoukoliv bolestí 

či utrpením, a na straně druhé zájmů na vědeckém pokroku, který může přinést cenné 

poznatky prospěšné nejen lidské společnosti, životnímu prostředí, ale i samotným 

zvířatům. Bohužel v praxi se nadále často vyskytují tlaky, které jsou vedeny čistě 

ekonomickými zájmy podnikatelských subjektů, a to především u pokusů 

s laboratorními zvířaty, ačkoliv provádění pokusů na zvířatech z takových komerčních 

účelů nemá oporu v právních předpisech. Pokusům je ročně vystaveno jen v rámci EU 

dle zjištění publikovaných ve Strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých 

životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 až dvanáct milionů zvířat, které 

představují hodnotu ve výši 930 milionů EUR.     

 Ačkoliv tedy právo prostřednictvím pokusů připouští způsobování bolesti či 

utrpení zvířatům, zákon na ochranu zvířat proti týrání poskytuje záruky, aby takové 

nakládání se zvířaty sledovalo princip subsidiarity, odbornosti, zmírnění utrpení zvířete 

a jiné standardy ochrany zvířat proti týrání. Jednou z elementárních nezbytností pro 

provádění pokusů je nabytí oprávnění k používání pokusných zvířat v souladu s § 15a, 

které udílí Ministerstvo zemědělství zařízení, jež splnilo zákonné předpoklady, takový 

žadatel má na vydání oprávnění poté přímo právní nárok. Ministerstvo vede souhrnnou 

evidenci vydaných oprávnění, čímž je zajištěn statistický přehled o takových zařízeních. 

Při posuzování přezkoumává především odbornou způsobilost personálu zařízení, zda je 

chovatelem určena odpovědná osoba jako vedoucí projektu pokusů včetně dalších osob 
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odpovědných za péči o pokusná zvířata a jestli je k dispozici veterinární lékař pro 

poradenství ohledně welfare pokusných zvířat a odborná komise pro realizaci dobrých 

životních podmínek pokusných zvířat.     

 Dalším krokem v rámci schvalování oprávnění je posuzování přípustnosti 

samotných pokusů, u nichž se přihlíží k následujícím čtyřem relevantním kritériím: 

sledovanému účelu, druhu zvířat, splnění požadavku subsidiarity a nepřekročení 

maximální míry bolesti. Zákonem povolené účely pokusů nalezneme v ustanovení § 18 

zákona na ochranu zvířat proti týrání. Do uzavřeného výčtu oprávněných účelů pokusů 

spadá například provádění výzkumu k zabránění či předcházení onemocnění u lidí, 

zvířat či rostlin, dále výzkum zaměřený na zachování druhů či pro posouzení zdravotní 

nezávadnosti léčiv, potravin či krmiva, a v neposlední řadě také pro účely trestního či 

jiného soudního řízení. Zakázáno je explicitně provádění pokusů pro rozvoj či testování 

jakýchkoliv zbraní nebo bojových látek.      

 Až do roku 2004 bylo také v rámci Evropské unie připuštěno testování 

kosmetických přípravků na zvířatech, než bylo prostřednictvím směrnice 2003/15/ES do 

směrnice o kosmetických prostředcích 76/768/EHS ukotven zákaz zkoušek finálních 

kosmetických produktů na zvířatech. V březnu roku 2009 dalším dodatkem k této 

„směrnici o kosmetice“, jak se také označuje, byl tento zákaz ještě rozšířen i na 

testování kosmetických ingrediencí. Navíc byl stanoven zákaz dovozu a prodeje 

kosmetických produktů či ingrediencí testovaných na zvířatech v zemích mimo 

Evropskou unii. Nicméně ke kompletnímu vymizení takových kosmetických výrobků 

na trhu EU došlo až počátkem roku 2013, kdy konečně přestaly platit výjimky z tohoto 

režimu uplatňované u tří testů na zvířatech, u kterých se tehdy nenabízely alternativní 

metody.          

 Co se týče druhů zvířat přípustných pro pokusy, zákon obecně, až na zákonné 

výjimky či případy schválení orgánem ochrany zvířat dle § 16 odst. 1, zakazuje použití 

ohrožených druhů zvířat, subhumánních primátů, zvířat odchycených ve volné přírodě 

či zvířat opuštěných a toulavých domestikovaných druhů.   

 Zásada subsidiarity a s tím spojená preference alternativních metod před pokusy 

se zvířaty je ukotvena i v zákoně na ochranu zvířat proti týrání.
198

 Pokud je pro dosažení 

zamýšleného výsledku k dispozici jiná metoda, u níž není nutné použití živých zvířat a 
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je schválena příslušnými evropskými předpisy, k pokusům se zvířaty se za takových 

okolností nelze uchýlit.
199

 Východiskem pro tuto klíčovou tezi subsidiarity se stal 

požadavek nahrazení z koncepce 3R’s – Replace, Refine, Reduce, a v současné době 

přijímaná jako základní mezinárodní zásada při používání zvířat ve vědě a pro 

testování.
200

 Na výzkum oblasti alternativních metod se v posledních letech poskytuje 

největší poměr financí dle Strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek 

zvířat pro období 2012-2015. Úsekem alternativních metod na evropské úrovni se 

zabývá k tomu zřízená Referenční laboratoř Unie (The European Reference Laboratory 

on Alternatives to Animal Testing). Ta má na starost zejména validaci konkrétních 

alternativních metod a vedení evidence takto schválených metod. Z údajů činnosti 

tohoto orgánu vyplývá, že průměrná délka validace je 3 roky a vynaloží se na ni 

v průměru 300 000 USD. 
201

 Informace o vývoji alternativních metod přináší 

v tuzemsku nezisková organizace CZECOPA.
202

      

 Princip subsidiarity je především zohledňován v procesu hodnocení a 

schvalování projektu pokusů, včetně ve fázi podávání žádosti o něj. Přípustnost pokusů 

je také určována v souvislosti s předpokládanou intenzitou bolesti či utrpení, které by 

měla v jeho průběhu zvířata podstupovat. Konkrétní parametry určující závažnost 

pokusu z hlediska jeho dopadů na fyzické či psychické vnímání zvířete stanoví vyhláška 

č. 419/2012 Sb., která také uvádí vzory potřebných žádostí a jiné podrobnosti.
203

 

Veškeré pokusy musejí být prováděny v souladu s projektem pokusů schváleným dle § 

23 ústředním orgánem státní správy věcně příslušným dle předmětu činnosti uživatele 

pokusných zvířat. Odborné poradenství těmto orgánům poskytuje výbor pro ochranu 

zvířat používaných pro vědecké účely, jejichž členové jsou jmenováni ministrem 

zemědělství.
204
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 Náležitosti žádosti o schválení pokusu a postup vydání rozhodnutí o něm je 

upraven v zákoně v ustanoveních § 16a až 16g. Za provedení projektu pokusů ve shodě 

s vydaným  rozhodnutím a v souladu s příslušnými zákonnými i podzákonnými 

právními předpisy nese odpovědnost vedoucí projektu pokusů. Právní úprava se dále 

věnuje i záležitostem ohledně povinnosti znecitlivění zvířete či vedení záznamů a 

protokolů pro statistické a kontrolní důvody. Popisuje také režim ukončení pokusu a 

s tím související povinnosti, především otázku usmrcení pokusného zvířete, které váže 

zákon na úsudek veterinárního lékaře či jiné oprávněné odborně způsobilé osoby. Bude 

se v zásadě jednat o případy, kdy by zvíře do budoucna neúměrně trpělo fyzicky či 

psychicky. Zákon upravuje v této souvislosti možné metody usmrcení pokusného 

zvířete či zajištění jeho odpovídající péče, je-li ponecháno naživu, případně postup pro 

navrácení zvířete do jeho přirozeného prostředí.    

 Pokusy se zvířaty jsou statisticky sledovány a vykazovány od roku 1994 

prostřednictvím Programu ochrany zvířat vydávaného každoročně Státní veterinární 

správou, pro veřejnost dostupné i na stránkách Ministerstva zemědělství. Dle 

dostupných údajů lze vypozorovat rostoucí počet pokusů, nicméně ve většině jde o 

nedrastické a neinvazní případy, jako jsou kroužkování ptáků či odchyt zvířat za účelem 

vědeckého zkoumání. Co se týče invazivních pokusů prováděných především 

na laboratorních zvířatech, tj. nejčastěji na myších, potkanech či laboratorních králících, 

u těch je naopak v posledních letech zaznamenán pokles. 
205

 

3.4. Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat proti týrání 

3.4.1. Správní odpovědnost za přestupky a správní delikty 

 

 Těžiště sankcionování tohoto okruhu deliktů v praxi se bezesporu nachází v 

rámci správního práva, na úseku trestání za přestupky a správní delikty. V takových 

případech se použije úprava obsažená v různých složkových zákonech a sankcemi jsou 

nejčastěji pokuty, případně nápravná opatření.
206

 Konkrétní úpravu nalezneme 

především v samotném zákoně na ochranu zvířat proti týrání v části sedmé 

pojmenované „Správní delikty“. Jednotlivé typy jsou u přestupků i správních deliktů 
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diferencovány na podkladě osoby pachatele deliktu. Příznačné je pro tato ustanovení 

značná kazuističnost. Přestupky se trestají pokutami, které mohou dosáhnout až půl 

miliónu koru půůův některých případech výše až půl milión v některých případech výše  

milionu korun.         

 Oprávněnými subjekty k projednání správních deliktů jsou obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, případně obce. Postupují na podkladě odborného vyjádření 

krajské veterinární správy, jenž je pro ně směrodatné. Orgány ochrany zvířat jsou 

zmocněny určitými pravomocemi k efektivnímu uplatňování právních předpisů, jako je 

například právo vstupu do zařízení a objektů, oprávnění žádat informace a příslušné 

dokumenty, včetně jiných forem nutné součinnosti od kontrolovaných osob. 

 První z uvedených, oprávnění ke vstupu do objektů za účelem výkonu kontroly, 

se stalo v nedávné době předmětem širší diskuze ve spojitosti s přípravou novelizace 

zákona na ochranu zvířat proti týrání v roce 2012. Výsledkem se stalo zostření 

sankcionování chovatele při neuposlechnutí výzvy kontrolora a nevpuštění jej do 

objektu chovatele. Stále nicméně setrvá stav, kdy kontrolor nemá k dispozici právní 

prostředky, aby vstoupil do obydlí proti vůli kontrolovaného, kromě příkazu 

k předvedení zvířete, jenž není již tak účinné. Důvodem je přirozeně ústavně 

garantované právo na neporušitelnost obydlí člověka. Přestože návrh novely obsahoval 

rozšíření zákonných výjimek z toho zákazu i z důvodu ochrany zdraví zvířat, nakonec 

k přijetí v tomto znění nedošlo. Zůstává tedy i nadále pouze možnost policisty vstoupit 

na pozemek nespadající do termínu obydlí či do jiného prostoru, typicky garáž, 

skladiště nebo automobil. Statistiky ohledně počtu deliktů na úseku ochrany zvířat proti 

týrání jsou popsány v Programu ochrany zvířat. Obecně nejčetnější jsou správní delikty 

u chovu zájmových zvířat, nejčastěji ve spojitosti s nevhodnými podmínkami chovu či 

omezování výživy a napájení. Kontroly orgány veterinární správy jsou plánové i 

neplánované.  

 

Za správní delikty lze uložit peněžitou pokutu do výše 50 000 Kč, 200 000 Kč či 

500 000 Kč dle závažnosti daného deliktu. Zákon vedle sankcí umožňuje aplikovat i 

tzv. zvláštní opatření, které plní jak reparační, tak preventivní funkci. Zpravidla se 

zvláštní opatření ukládají paralelně se sankcemi, kdy se chovateli přikazuje něco 

vykonat či naopak se určitého konání zdržet, aby byl napraven zjištěný vadný stav. Do 
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taxativního výčtu zvláštních opatření patří závazný pokyn k odstranění zjištěných 

nedostatků, propadnutí či zabrání týraného zvířete, nařízení předběžné náhradní péče, 

umístění zvířete do náhradní péče, nařízení utracení zvířete či snížení počtu zvířat, 

pozastavení činnosti, zákaz chovu zvířat nebo nařízení chovateli umožnit provádění 

péče o zvíře jinou osobou. Ukládání všech výše uvedených opatření je v zásadě 

v pravomoci obce, kromě závazného pokynu k odstranění zjištěných nedostatků, kterým 

disponuje veterinární správa. Závazný pokyn určuje zpravidla způsob odstranění 

zjištěných nedostatků spolu s lhůtou, v rámci níž má být uložená povinnost splněna. 

V případě nedodržení příkazů či závazků plynoucích z tohoto pokynu postupuje 

následně orgán ochrany zvířat v souladu s úpravou o nuceném výkonu rozhodnutí dle 

správního řádu.        

 Zvláštní opatření zákaz chovu, propadnutí nebo zabrání týraného zvířete a 

nařízení předběžné náhradní péče byly zahrnuty do zákona až poslední novelou a 

představují významný pozitivní posun v úrovni ochrany zvířat u nás. K zákazu chovu se 

může orgán uchýlit, pokud je důvodná obava, že by chovatel po spáchání závažného 

deliktu mohl v týrání pokračovat. Zákon blíže nespecifikuje dobu trvání takového 

zákazu, ani zda je ukládán pouze ve vztahu k určitým druhům zvířat či zákaz chovu je 

absolutní pro všechny možné druhy zvířat. Podobného charakteru je nařízení 

pozastavení činnosti, které slouží k přechodnému zamezení chovu u chovatele do doby, 

než splní uložené povinnosti a veterinární správa chov poté znovu povolí. Efektivní 

ochranou pro dotčené zvíře týráním ze strany svého pachatele je rozhodnutí o umístění 

zvířete do náhradní péče. Lze přistoupit také k předběžnému nařízení tohoto opatření 

v případech déletrvajících řízení, kdy je nezbytné poskytnout týranému zvířeti 

vyhovující péči bez prodlení, aby se zamezilo závažným dopadům na jeho zdraví či 

jeho smrti. Ve své podstatě se jedná o obdobu předběžného opatření dle správního řádu.

 Procesní instituty propadnutí či zabrání týraného zvířete se liší na rozdíl od 

opatření ohledně náhradní péče zvířete tím, že chovatel definitivně pozbývá vlastnické 

právo a majitelem zvířetem se stává stát. Zabrání nastupuje v situaci, kdy chovatel je 

z určitých důvodů pro delikt nestíhatelný, zatímco propadnutí je odejmutí zvířete 

chovateli, kterému byla za daný delikt současně uložena peněžitá sankce. V případě, že 

se týrané zvíře nachází v takovém stavu, že jeho další přežívání je doprovázeno značnou 

bolestí či utrpením, zákon poskytuje možnost nařízení utracení zvířete. Nařízení snížení 
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počtu zvířat může být případně též příkazem k usmrcení zvířat, jestliže v důsledku 

nadměrného počtu zvířat u chovatele dochází k utrpení zvířat v nevyhovujících 

podmínkách či neudržitelnému množení.
207

      

 V oblasti správního trestání přestupků a správních deliktů na úseku ochrany 

zvířat proti týrání byla v nedávné době Nejvyšším správním soudem vyjasněna otázka, 

zda se považuje již samotný únik zvířat za týrání bez dalšího, jak bylo deklarováno 

v právně nezávazném stanovisku Ústřední komise pro ochranu zvířat z května roku 

2005.
208

 V dané kauze došlo k opakovanému úniku zvířat z pastvin do prostoru obce v 

důsledku nedostatečně provedených opatření vlastníkem chovaných zvířat. Na základě 

toho byl vlastník zvířat shledán vinným ze spáchání správního deliktu týrání zvířat dle § 

4 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde je 

stanovena povinnost majitele učinit potřebná opatření, aby k úniku zvířat nedocházelo. 

Soud toto rozhodnutí správního orgánu zrušil a určil, že umožnění úniku chovaných 

zvířat nepředstavuje automaticky týrání zvířat, není-li zároveň tímto způsobeno 

prokazatelné utrpení zvířeti. Zároveň však soud tuto možnost současného spáchání dvou 

deliktů nevyloučil, nicméně zdůraznil nutnost posouzení naplnění všech znaků 

skutkových podstat těchto deliktů dle konkrétních okolností případu.
209

 

3.4.2. Trestněprávní odpovědnost za trestné činy 

 

Obecně se před rokem 1989 zvířatům nedostávalo trestněprávní ochrany, které by 

postihovalo špatné či kruté zacházení s nimi, takové protiprávní činy byly postihovány 

pouze v rámci správních norem. Historický vývoj trestních norem na úseku ochrany 

zvířat proti týrání započal až v roce 1992 na základě novely dřívějšího trestního zákona 

č. 140/1961 Sb., a to konkrétně ustanovením § 203 definující trestný čin týrání zvířat. 

Nicméně v rámci společenského a ekonomického vývoje se brzy ukázala poskytovaná 

ochrana jako nedostatečná a navíc v její tehdejší podobě obtížně prosazovaná. Jako 

problematická se ukázala formulace skutkové podstaty trestného činu týrání zvířete, 

neboť vyžadovala pro své naplnění recidivu. Tento fakt se zpravidla nedařilo zdárně 
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prokázat, neboť nefungoval žádný systém registrace přestupků týkající se týrání zvířat 

na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Pozitivní změny 

přinesl až nový trestní zákoník s účinností od 1. 1. 2010.
210

    

 Trestní odpovědnost za trestné činy proti životnímu prostředí zavádí platný 

trestní zákoník č. 40/2009 Sb. v hlavě osmé. Pro předmětnou problematiku týrání zvířat 

obsahuje dvě klíčové skutkové podstaty trestného činu, dle § 302 je to „Týrání zvířat“ a 

dále dle § 303 „Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“. Prvý trestný čin je spáchán 

pachatelem, pakliže týrá zvíře zvlášť surovým či trýznivým způsobem, nebo týrá zvíře 

surovým či krutým způsobem veřejně, případně na místě veřejnosti přístupném. 

Kvalifikovanou skutkovou podstatou je recidiva takového trestného činu v posledních 

třech letech, nebo pokud byly spácháním trestného činu zvířeti způsobeny trvalé 

následky či smrt. Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti byl zaveden do našeho 

právního řádu až právě s účinností nového trestního zákoníku od r. 2010. Dopustí se jej 

vlastník zvířete či jiná osoba povinná se o zvíře z nějakého důvodu starat, která z hrubé 

nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví či 

smrt. Kvalifikovaná podstata tohoto trestného činu je stanovena, pokud se jej dopustí 

pachatel na větším počtu zvířat.
211

      

 Objekt těchto trestných činů je definován jako zájem na ochraně zvířat, 

zamezení jejich ubližování či usmrcování bez legitimního důvodu, dále také 

zabezpečení odpovídající péče o ně, jsou-li zcela odkázány na lidské bytosti, v jejichž 

dispozici se nachází.
212

 Pojem týrání zvířete je vymezen zákonodárcem v zákoně č. 

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání jednak konkrétním popisem jednotlivých 

případů, které mají povahu jak komisivního, tak omisivního chování.
213

 Není dále 

vyloučen souběh těchto trestných činů spolu s trestným činem poškození cizí věci dle § 

228 zákona č. 40/2009 Sb. Zatímco však trestný čin týrání zvířete postihuje protiprávní 

jednání směřující nejen na zvířata chovaná v lidské péči, ale také na volně žijící 

živočichy v přírodě, tak trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti lze vztáhnout 
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výhradně jedině na zvíře držené v lidské péči. Obdobně lze vypozorovat rozdíl mezi 

těmito dvěma trestnými činy u definování osoby pachatele. Týrání zvířete se může 

dopustit jakákoliv fyzická osoba, avšak u zanedbání péče o zvíře z nedbalosti se 

vyžaduje speciální subjekt, a to buď samotný vlastník, držitel dotyčného zvířete nebo 

jiná osoba, která měla z nějakého titulu povinnost zvířeti věnovat svou péči a 

starostlivost.         

 Přestože byla zavedena trestní odpovědnost právnických osob zákonem č. 

418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, tento právní 

předpis nepřipouští, aby se právnická osoba mohla dopustit těchto dvou trestných činů. 

Odborná veřejnost to vnímá jako nešťastné opomenutí, které neumožní efektivně 

zakročit vůči protiprávním činům kupříkladu zemědělských farem, útulků či jiných 

podobných institucí.
214

       

 K nízké četnosti aplikace ustanovení trestního zákoníku v souvislosti s týráním 

zvířat přispívalo v minulosti především obtížné prokazování úmyslného zavinění 

pachatele, jež je vyžadováno pro naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání 

zvířete. Postačující je byť úmysl nepřímý, pakliže však je prokázáno pouze zavinění 

z nedbalosti, pohlíží se na čin jako na přestupek dle správních předpisů. S těmito 

nesnázemi se musel kupříkladu potýkat i Nejvyšší soud ČR ve věci přeshraničního 

transportu cizokrajných ptáků ve skrytých prostorech vozidla před celní kontrolou, kdy 

přes tucet kusů tohoto ptactva nakonec v důsledku toho uhynulo.
215

 Soud ve svém 

rozhodnutí zamítl stížnost pro porušení zákona a potvrdil zproštění viny obžalovaného 

právě díky nemožnosti prokázat úmyslné zavinění. Soud zde argumentoval důkazy, dle 

nichž se obviněný rychlým převozem ptáků snažil vyhnout administrativním 

procedurám a nejednalo se z jeho strany o snahu ptactvo poté pokoutně prodat, dále 

zdůraznil, že k úhynu ptactva přispěla vysoká venkovní teplota v den převozu, která 

měla zásadní nepříznivý vliv na životní funkce převážených ptáků, nikoliv samotné 

uložení ptactva.
216

         

 Co se týče trestů ukládaných za spáchání výše zmíněných trestných činů, jedná 

se především v praxi o podmíněný trest odnětí svobody nebo peněžité tresty. Ačkoliv 
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rozumně by se mohl v určitých situacích nezákonného postupu chovatelů také nabízet 

k uplatnění trest zákazu činnosti, bohužel soudní praxe mu stále příliš není nakloněna. 

217
 Sazba trestu odnětí svobody za trestný čin týrání zvířat je jinak stanovena až na dva 

roky v případě spáchání základní skutkové podstaty, v rozmezí šesti měsíců až tři léta 

při odsouzení za daný trestný čin opakovaně v posledních třech letech nebo zapříčinil-li 

pachatel trvalé následky na zdraví zvířete či jeho smrt. V případě spáchání tohoto 

trestného činu na větším počtu zvířat, sazba trestu odnětí svobody se může vyšplhat až 

do pěti let. V případě trestného činu zanedbání péče o zvíře je možno uložit trest odnětí 

svobody až na šest měsíců, při spáchání tohoto činu na větším počtu zvířat až na dvě 

léta.
218

           

 Z hlediska výkladu určitých pojmů formulovaných ve skutkových podstatách 

výše zmíněných trestných činů nabývá zásadního významu judikatura, především 

vyšších soudů. Nejvyšší soud se zabýval kupříkladu kvantitativně neurčitým 

požadavkem „většího počtu“ zvířat pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty 

trestného činu dle § 302 odst. 3 v roce 2011, kdy rozhodoval o případu vlastníka tří psů, 

který se nepostaral o zajištění jejich řádné výživy včetně napájení, kdy takto týrání psi 

v důsledku toho utrpěli silnou kachexii.
219

 Soud stanovil, že takový počet zvířat však 

neodpovídá okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby dle výše uvedeného 

ustanovení a dospěl k závěru, že minimálním počtem, který lze subsumovat pod 

kvalifikační znak „větší počet“, je sedm zvířat. V tomto rozhodnutí soud také stanovil, 

že spácháním trestného činu na místu veřejnosti přístupném dle dikce § 302 odst. 1 se 

rozumí i situace, kdy vlastník týrá zvíře na svém oploceném pozemku, pokud není zcela 

zamezeno vnímání projevů týrání daného zvířete případným kolemjdoucím lidem. 

Týrání se tedy sice odehrálo na soukromém pozemku veřejnosti nepřístupném, ale 

přesto v takových prostorech, které umožňovaly veřejnosti vizuálně či zvukově 

postřehnout týrání zvířete. Soud tedy chápe přístupnost v extenzivním slova smyslu.
220
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4. Právní úprava ochrany zvířat proti týrání v Irsku 

4.1. Vývoj právní úpravy a organizace na úseku animal welfare 

 

Hlavními zdroji práva pro úsek dobrých životních podmínek zvířat jsou v Irsku 

zákony přijímané Oireachtas
221

 a právní předpisy Evropské unie. Zákony jsou 

doplňovány sekundární legislativou ve formě výnosů, nařízení, vyhlášek, interních 

směrnic a programů. 
222

 Za tuto oblast práva je zodpovědné na úrovni vlády 

Ministerstvo zemědělství, přesněji Department of Agriculture, Food and Marine
223

.  

V oblasti animal welfare působí v Irsku početné organizace zabývající se animal 

welfare, mezi ty nejvýznamnější patří Irish Society for Prevention of Cruelty to Animals 

(ISPCA)
224

 a Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals (DSPCA)
225

. Tyto 

organizace s dlouhou historií se věnují vzdělávací osvětové činnosti, zajišťují provoz 

záchranných a rehabilitačních center a provádí i inspekční činnost spolu s provozem 

systému pro hlášení případů týrání zvířat nebo zanedbání péče o ně.  

 Úsek welfare zvířat a ochrana zvířat proti týrání byla v průběhu minulého století 

regulována zejména zákonem na ochranu zvířat, Protection of Animals Act 1911, 

přijatým britským parlamentem původně v roce 1911. Tento zákon po vyhlášení 

samostatné Irské republiky v roce 1922 zůstal součástí irského právního řádu a ve Velké 

Británii platil také až do roku 2006. Irsko přijalo v roce 1965 poměrně rozsáhlou 

novelizaci zákona, Protection of Animals Amendment Act 1965, nicméně potřeba 

přijmout novou komplexní právní úpravu odpovídající poměrům moderní doby, byla 

nevyhnutelná, především s ohledem na nedostatečnou vymahatelnost povinností zákona 

a také mírnými sankčními nástroji, které nenaplňovaly dostatečně svou odstrašující 

funkci pro páchání deliktů na zvířatech. Tuto zastaralou úpravu nahradil nakonec až 
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Animal Health and Welfare Bill 2013
226

, zákon o zdraví a welfare zvířat, který byl přijat 

irským parlamentem 29. května 2013 s účinností od 8. března 2014.
227

 

4.2. Animal Health and Welfare Act 2013  

 

Poměrně rozsáhlý zákon Animal Health and Welfare Act 2013 má celkem 14 

částí a 78 paragrafů a jeho součástí jsou i čtyři přílohy. První příloha obsahuje přehled 

zákonů, které jsou tímto zákonem nahrazeny a zrušeny, druhá příloha obsahuje seznam 

zvířecích chorob, na něž dopadají příslušná ustanovení tohoto zákona. Třetí příloha 

určuje oblasti, v rámci nichž lze přijímat prováděcí předpisy ve formě nařízení či 

vyhlášek, čtvrtá příloha vyjmenovává již existující sekundární legislativu, která se 

považuje za prováděcí předpisy ve smyslu tohoto zákona.
228

   

 V úvodní první části zákon vymezuje stěžejní pojmy. Zvíře definuje jako 

příslušníka zvířecí říše s výjimkou lidské bytosti. Důležitým pojmem je oprávněný 

úředník („authorised officer“), kterým může být ve smyslu tohoto zákona příslušník 

Garda Síochána
229

, úředník celní a daňové správy nebo osoba jmenovaná v souladu 

s tímto zákonem ministrem
230

, zmocněným úředníkem ministerstva či vedoucím místní 

samosprávy. Dále rozlišuje hospodářské zvíře jako jakékoliv zvíře držené pro produkci 

potravin, vlny, kůže, kožešin nebo peří, a také zvířata užívaná pro účely šlechtění, 

sportu či obhospodařování půdy, včetně i výslovně jmenovaných včel. Zákon poté 

operuje s pojmem „protected animal“, kdy má tím na mysli vymezení druhu zvířete, na 

něž se bude vztahovat tato zákonná úprava. Zahrnuje sem tedy jakékoliv zvíře nežijící 

ve volné přírodě, jenž je drženo pro hospodářské, rekreační, sportovní účely včetně 

ochočených domestikovaných druhů, pokud je pod lidskou kontrolou či v její dispozici, 

ať už dočasně či trvale. Zákon nedefinuje samotné týrání („cruelty“) na rozdíl od 

předchozího Protection of Animals Act 1911
231

, ale používá pojmu zbytečného utrpení 
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(„unnecessary suffering“), kterým má na mysli situace, kdy je za daných okolností 

zvířeti působena bezdůvodná, nepřiměřená a zbytečná bolest či utrpení fyzického či 

psychického charakteru. Zákon výslovně odkazuje na doplňující a související úpravu 

obsaženou v následujících předpisech: Control of Dogs Act 1986 to 2010, Control of 

Horses Act 1996, Dog Breeding Establishment Act 2010 a Welfare of Greyhounds Act 

2011.          

 Druhá část zákona se věnuje prevenci a kontrole zvířecích chorob. Obsahuje 

mimo jiné ustanovení přikazující chovatelům hospodářských zvířat zabránit úniku zvířat 

a učinit pro to dostatečná opatření. Stěžejní je část třetí zákona týkající se samotného 

animal welfare, tj. stanoví obecnou povinnost chránit zdraví drženého zvířete a 

poskytovat mu dobré životní podmínky s ohledem na jeho druh, vývoj, adaptaci či 

psychologické a  behaviorální potřeby, a v souladu s dosaženými vědeckými poznatky. 

Je zakázáno působit zvířeti zbytečné utrpení, ohrozit jeho zdraví či welfare či zanedbat 

péči o jeho zdraví a welfare.
232

 Stanoví požadavky na poskytnutí zvířeti pitné vody, 

vhodného krmiva a jiné výživy nutné podle konkrétního typu zvířete, přístřešku a 

adekvátního osvětlení spolu s větráním a umožnit mu dostatečný pohyb. Zakazuje 

opuštění zvířete či ponechání zvířete bez dozoru, aniž by mu byla zabezpečena 

adekvátní péče.        

 Zákon také bezvýjimečně zakazuje organizování, konání či participování na 

jakýchkoliv zvířecích zápasech, včetně jejich propagace, poskytování informací o jejich 

konání, přijímání finančního obnosu nebo jiných plnění v souvislosti s nimi, případně 

zaznamenávat je audiovizuálně.
233

 Poté zákon obsahuje ustanovení zakazující provádět 

určité invazivní zákroky, pakliže se nejedná o povolené jednání dle prováděcích 

předpisů nebo veterinárního zákona (Veterinary Practice Act 2005) či specifikuje 

technické a inspekční požadavky pro intenzivní velkochovy nebo reguluje proces 

prodeje zvířat, přičemž také stanoví minimální hranici 16 let pro nabytí jakéhokoliv 

zvířete. 
234

         

 Čtvrtá část zákona reguluje kodexy praxe („Codes of Practice“) vydávané či 

převzaté vládou jako bližší směrnice k požadavkům welfare zvířat formulovaných 

v tomto zákoně. Nestanoví se však sankce za jejich nedodržení, pouze se připouští jako 
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důkaz pro případné řízení o deliktu („offence“) dle tohoto zákona. Část pátá se soustředí 

na poplatkovou povinnost například u jatečních zvířat či zvířat exportovaných ze země, 

zatímco ustanovení části šesté upravují možnost usmrcení či odebrání v souvislosti 

s výskytem zvířecích chorob. V sedmé části zákon podává výklad k povaze a 

podmínkám prováděcích předpisů na tomto úseku.     

 Významná je poté část osmá až desátá regulující procesní stránku úpravy, 

především způsoby prosazování práva prostřednictvím oprávněných orgánů
235

 a řízení o 

uložení sankcí za porušení stanovených povinností. Maximální limity sankcí za 

spáchané delikty ve smyslu tohoto zákona nalezneme v článku 52, na základě něhož lze 

uložit peněžní pokutu až 250 000 EUR a trest odnětí svobody až do 5 let. Zákon 

rozeznává instituty jako odebrání zvířete, propadnutí zvířete, včetně i zařízení či 

zvířecího produktu v souvislosti se spáchaným deliktem, dále tzv. „disqualification“, 

které odpovídá našemu českému zákazu chovu, kdy pachatel v takovém případě nesmí 

po soudem vymezenou dobu vlastnit (přičemž lze uložit i celoživotní zákaz), držet či 

mít pod přímou nebo nepřímou kontrolou zvíře, včetně zvířecích produktů či krmiva, 

nebo s nimi jinak pracovat.
236

       

 Obdobnou povahu má rozhodnutí soudu o žádosti ministra, místní samosprávy, 

národní zdravotnické správy (HSE), příslušníka Gardaí či příbuzného dané osoby, 

pokud je zřejmé z okolností, včetně z lékařských zpráv, že vzhledem k psychické či 

fyzické slabosti, drogové závislosti či mentální poruše, není způsobilý postarat se o 

konkrétní zvíře nebo zvíře určitého druhu a popisu. Soud může poté rozhodnout o 

prodeji nebo jiné dispozici se zvířetem, nařídí snížení počtu držených zvířat, přikáže 

zdržet se nakládání se zvířaty či kupříkladu určí jinou osobu pro správu nad zvířaty 

dotyčného.
237

 Zbývající části zákona se věnují systému pro lokalizaci a identifikaci 

zvířat a související databázi k němu, dále regulaci licencovaných tržišť se zvířaty a 

v závěru novelizuje související předpisy.      

 Ochrana zvířat a jejich welfare zaznamenala v Irsku tímto zákonem výrazný 

vzestup. Organizace věnující se animal welfare vřele uvítaly tento zákon a za uplynulý 

první rok účinnosti vykazují markantní nárůst hlášení na jejich pohotovostní linky. 

Velmi zásadním posunem bylo zpřísnění pravidel zejména na úseku zvířecích zápasů, 

                                                 
235

 Section 38 a násl. Animal Health and Welfare Act 2013. 
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 Section 58 Animal Health and Welfare Act 2013. 
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 Section 61 Animal Health and Welfare Act 2013. 
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při jejichž návštěvě osobě hrozí již trestní stíhání, dále také v oblasti nelegálního 

obchodu se zvířaty, který zůstává v Irsku palčivou otázkou.
238

 Navíc došlo k obecnému 

rozšíření pravomocí oprávněných orgánů k vyšetřování stížností ohledně týrání zvířat, 

mimo jiné také umožňuje, aby Gardaí, představitelé Ministerstva zemědělství či 

oprávnění úředníci z řad spolků věnující se animal welfare (např. ISPCA) ukládali 

pokuty na místě.
239

 Významným krokem bylo také navýšení sankcí, které za minulé 

úpravy představovaly peněžní pokutu ve výši maximálně 10 000 EUR, ačkoliv v praxi 

zpravidla nepřesahovaly částku 1 500 EUR, a dřívější trest odnětí svobody maximálně 

na dva roky. 
240
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 It’s a good day for Irish animals. Vytvořeno dne 7. března 2015. [online]. [cit. 2015-15-4]. Dostupné 

z: http://www.thejournal.ie/new-bill-passed-to-protect-animals-1349046-Mar2014/ 
239

  New animal welfare legislation introduced. Vytvořeno 7. března 2015. [online].[cit. 2015-15-4]. 
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 Are Ireland’s cruelty laws too lax?  Vytvořeno 17. března 2013. [online]. [cit. 2015-15-4]. Dostupné z: 

http://www.newstalk.com/Are-Irelands-animal-cruelty-laws-too-lax 
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Závěr 

  Tato diplomová práce má za cíl poskytnout shrnutí platné legislativy týkající se 

ochrany zvířat proti týrání na úrovni mezinárodního práva, evropského unijního práva a 

také z pohledu národního českého právního řádu. Právní regulace této oblasti nebyla 

ještě v minulém století samozřejmostí, teprve až v druhé polovině 20. století se začala 

obracet pozornost na zvířata jako na cítící bytosti, které jsou schopné vnímat bolest a 

utrpení. Ačkoliv nalezneme i některé zastánce ukotvení právní subjektivity zvířete, 

doposud se s formulací tohoto druhu v právním řádu nesetkáme. Běžnou a bezesporu 

prospěšnou praxí pro postavení zvířat je odlišení jejich právního statusu od věci, kdy se 

při dispozici se zvířetem zohledňuje jeho vnímání možného strádání. Tento koncept tzv. 

dereifikace byl vnesen do našeho právního řádu s účinností nového občanského 

zákoníku od počátku roku 2014 po vzoru jiných evropských právních úprav. Nicméně 

zákonné vymezení právní kategorie zvířete zůstává nadále nejasné, vzhledem 

k podmíněnému pokynu použít ustanovení o věcech na zvíře jen v rozsahu, ve kterém 

to  neodporuje jeho povaze dle § 494 občanského zákoníku. Ačkoliv se jedná o pozitivní 

posun kupředu, reálné dopady tohoto ustanovení budou zjevné až v průběhu dalších let, 

jakmile se vytvoří k této otázce výkladová judikatura.   

 V rámci kapitoly zabývající se etickými východisky a výkladu zvířecích práv 

byla zmíněna tzv. Všeobecná deklarace zvířecích práv či Deklarace o životní pohodě 

zvířat, bohužel ani jednomu z těchto dokumentů se nepodařilo prosadit jako zdroj 

mezinárodního práva veřejného. Do budoucna by mezinárodní konsenzus alespoň v této 

formě byl dozajista žádoucí, bohužel však otázka ochrany zvířat proti týrání a zajištění 

jejich welfare je primárně záležitostí etické akceptace a je závislá na industriální, 

politické a ekonomické vyspělosti jednotlivých států a nelze asi v nejbližší době počítat 

s rozvojem těchto norem na úrovni mezinárodního práva obecně.   

 Jak bylo vysvětleno v kapitole věnující se nadnárodní právní úpravě ochrany 

zvířat proti týrání, tak aktivní v přijímání těchto norem je především Rada Evropy či 

poté hlavně Evropská unie, která se v posledních letech zasloužila o přijetí strategických 

dokumentů předurčující směřování právní úpravy v této oblasti, přijímá dále početnou 

sekundární legislativu zejména ve formě nařízení a směrnic a navíc také zahrnula 

ochranu  dobrých životních podmínek přímo do primárního práva prostřednictvím 

článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, čímž potvrdila zesilující důraz 
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věnovaný tomuto úseku práva ze strany evropských orgánů. Dalo by se navrhnout, aby 

při přijímání dalších pravidel bylo využíváno raději nařízení, které je efektivnější a 

okamžitě závazné. Budoucí legislativa by měla odrážet pokračující technologický a 

vědecký vývoj, dá se předpokládat především kýžené nahrazení pokusů se zvířaty 

jinými alternativními metodami. Podotkla bych, že za přínosnou považuji také regulaci 

označování produktů na základě ukazatelů, které identifikují způsob nakládaní se 

zvířaty při jejich chovu jako zdroji těchto produktů. V současné době obecně zesilují 

tendence spotřebitelů vybírat si produkty dle těchto parametrů, neboť si s nimi spojují i 

kvalitu a zdravotní nezávadnost kupovaných produktů.  Bohužel doposud se 

nerealizovala síť referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky 

zvířat, jejichž zřízení se předpokládalo v souvislosti s Akčním plánem pro dobré životní 

podmínky zvířat 2006-2010 i v navazující Strategii EU v oblasti ochrany a dobrých 

životních podmínek zvířat pro období 2012-2015, kdy by takový rámec vedl k 

zefektivnění přenosu vědeckých i jiných informací na tomto úseku práva.  

 V rámci znění výše uvedené strategie mne upoutalo prohlášení deklarující 

zaměření pozornosti evropských orgánů speciálně směrem na chov farmových ryb. 

Pokud by se měla v následujícím budoucím koncepčním dokumentu zvolit jiná 

kategorie chovu zvířat pro bližší regulaci, prosazovala bych prošetření a přehodnocení 

chovu kožešinových zvířat. Z průzkumů veřejného mínění se ukazuje, že evropská 

společnost tento druh chovu přestává tolerovat, případně si vymiňuje právní garance 

vysokého standardu životních podmínek těchto zvířat, kdy takový zpřísněný režim 

prakticky znemožňuje ekonomickou výnosnost tohoto druhu chovu. Vřele bych osobně 

uvítala případně přímou regulaci striktnějších opatření pro chov těchto zvířat formou 

nařízení, potenciálně celounijní zákaz chovu těchto zvířat. Tato úprava by dle mého 

názoru byla prosaditelná vzhledem k faktu, že obdobnou regulaci si v současné době 

osvojilo více než 10 zemí členských států EU prostřednictvím národní legislativy.

 Úsekem ponechávající stále značný prostor pro další regulaci zůstává tradičně 

oblast pokusů se zvířaty, kde v souladu s uplatňovaným principem subsidiarity se má 

usilovat o nahrazení pokusů se zvířaty jinými alternativními metodami. Především to 

lze očekávat v souvislosti s pokusy farmaceutických produktů a chemických látek na 

zvířatech, které jsou nadále přípustné. V rámci přepravy zvířat by pozitivním dopadem 

na welfare zvířat bylo také uzákonění osmihodinové maximální doby přepravy u všech 
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druhů zvířat. Dále dle názorů odborné veřejnosti lze vytknout terminologickou 

nejednotnost pojmu zvíře používaného napříč předpisy.   

 Národní právní úpravu ochrany zvířat proti týrání hodnotím veskrze kladně, 

přestože je místy trochu nepřehledná kvůli své roztříštěnosti do několika předpisů 

včetně příslušných prováděcích vyhlášek. Jako neefektivní se mi zdá i aktuální 

dvojkolejnost u správního řízení, které vede obecní úřad s rozšířenou působností, 

ačkoliv hlavní odborné slovo náleží krajské veterinární správě, sjednocení pod jeden 

orgán by bylo tedy vhodné. Dále se obecně kritizují nízké sankce pachatelů deliktů 

v souvislosti s ochranou zvířat proti týrání, ačkoliv vinu na tom nenese litera zákona, 

nýbrž aplikační praxe, kdy soudy jsou liknavé ukládat sankce k horním hranicím sazby 

či vyšší peněžní pokuty. Obecně úroveň práva ochrany zvířat proti týrání je poměrně 

vysoká, nicméně vždy záleží v konečném důsledku na jeho uplatňování v praxi. 

 Co se týče komparace s irskou aktuální právní úpravou v této problematice, 

která díky nové zákonné úpravě v Animal Health and Welfare Act 2013 zaznamenala 

velice pozitivní posun, mohla by se česká právní úprava inspirovat především úzkou 

koordinací mezi státními příslušnými orgány a jistými spolky věnující se animal welfare 

v souvislosti s vyšetřováním případů týrání a následného postihu. Zaujal mne dále 

institut návrhu pro odebrání zvířete či zamezení dispozice se zvířaty z důvodu 

nezpůsobilosti v důsledku mentální poruchy, drogové závislosti či fyzické a duševní 

slabosti, k němuž jsou aktivně legitimovány zákonem vymezené osoby. V našem 

právním řádu může být omezení svéprávnosti důvodem pro zákaz prodeje zvířete 

takové osobě, nicméně zákon nepočítá s možností omezení svéprávnosti pouze 

v souvislosti s nakládáním se zvířaty, což by se v jistých případech mohlo jevit jako 

legitimní.   
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Abstrakt 

Diplomová práce: Právní ochrana zvířat proti týrání 

 

Tato diplomová práce se zabývá národní i nadnárodní právní úpravou ochrany zvířat 

proti týrání. Člení se do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje etickým východiskům této 

problematiky a poskytuje rozbor pojmu „animal welfare“. Druhá kapitola obsahuje 

nejvýznamnější nadnárodní právní regulaci ochrany zvířat proti týrání přijatou na půdě 

Rady Evropy a Evropské unie. Třetí kapitola se týká národních právních pravidel, 

definuje základní terminologii, určuje stěžejní zásady a věnuje se dílčím úsekům na 

základě roztřídění zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Shrnuje dále také sankční právní možnosti a související praxi. V poslední čtvrté kapitole 

je popsána právní úprava této sféry v Irsku, především s důrazem na nový zákon Animal 

Health and Welfare Act 2013. 

 

Abstract 

Diploma thesis: Legal regulation of protection of animals against cruelty 

 

This diploma thesis deals with national and transnational legal regulation of the 

protection of animals against cruelty. It comprises of four chapters. First chapter 

concerns ethical grounds of given issue and it provides analysis of term „animal 

welfare“. Second chapter contains the most significant transnational legal rules of the 

protection of animals against cruelty adopted within the Council of Europe or the 

European Union. Third chapter includes national legal rules. It defines basic 

terminology, determines fundamental principles and considers certain sections on the 

basis of classification of animals according to the Act on Protection of Animals against 

Cruelty, No. 246/1992 Coll. It summarises sanction legal options and related practice. 

The last fourth chapter describes legal regulation of this sfere in Ireland, particularly 

with emphasis on newly passed Animal Health and Welfare Act 2013.
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Resumé  

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat současnou legislativu 

zabývající se ochranou zvířat proti týrání. Celek práce se rozčleňuje do úvodu, čtyř 

hlavních kapitol a shrnujícího závěru. První kapitola se skládá z dvou podkapitol, kdy se 

jednak věnuje základním etickým východiskům právní regulace postoje společnosti vůči 

zvířatům a dále také poskytuje krátký exkurz do historie konceptu zvířecích práv. Další 

podkapitola zkoumá definici animal welfare, který je stěžejním pojmem pro předmětnou 

problematiku této práce, a ukazatele pro hodnocení dobrých životních podmínek zvířat. 

Druhá kapitola se zabývá nadnárodními právními pravidly ochrany zvířat a jejich 

welfare, zejména s ohledem na soubor dohod přijatých Radou Evropy, druhá 

podkapitola popisuje vývoj a stěžejní současnou legislativu přijatou v rámci Evropské 

unie. Třetí a zároveň nejobsáhlejší kapitola je rozdělena do čtyř následujících částí. 

První podkapitola označená jako základní charakteristiky národní právní úpravy 

vymezuje důležité veřejnoprávní předpisy (včetně primárního zákona na ochranu zvířat 

proti týrání) a soukromoprávní předpisy, specifikuje dohlížející orgány ochrany zvířat a 

objasňuje relevantní terminologii, základní principy a zásady zacházení se zvířaty. 

Druhá a třetí podkapitola se soustředí na specifické oblasti ochrany zvířat, jako jsou 

ochrana zvířat při přepravě nebo ochrana zvířat při usmrcování, dále poté zkoumá 

ochranu zvířat garantovanou v závislosti na účelu chovu zvířat, to znamená, zda se 

jedná o hospodářské zvíře, zvíře v zájmovém chovu či zvíře využívané pro pokusy. 

Poslední čtvrtá podkapitola se týká odpovědnosti za spáchané delikty v rámci správního 

práva a za trestné činy. Nakonec závěrečná kapitola se věnuje právní úpravě ochrany 

zvířat proti týrání v Irsku, především s důrazem na nedávno přijatý zákon Animal 

Health and Welfare Act. V závěru jsou shrnuty poznatky práce a určité zmíněné právní 

otázky řeší z hlediska možností jejich vylepšení. 
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Summary  

The aim of the thesis is to describe and to analyse current legislation related to 

protection of animals against cruelty. Entire thesis consists of prologue, four major 

chapters and summarizing conclusion. The first chapter is composed of two subchapters 

and firstly it provides fundamental ethical grounds for legal regulation of the approach 

of society towards animals and it introduces brief history survey of the concept of 

animal rights as well. Other subchapter examines definition and criteria for assesment of 

animal welfare which is crucial term for subject matter of this thesis. Second chapter 

considers transnational legal rules of protection animals and animal welfare concerning 

especially scheme of conventions passed by Council of Europe and in its second 

subchapter it outlines development and present key legislation within European Union. 

Third and the most extensive chapter scrutinizes national law on given topic. This 

chapter is divided into four subsequent parts. First subchapter denoted as elementary 

characteristics of national law determinates main public law (including primary czech 

Act on Protection of Animals against Cruelty) and private law legal regulation, specifies 

supervising institutions for protection of animals, explicates relevant terminology, 

essential principles and policies regarding treatment of animals. Second and third 

subchapters focus on specific spheres of protection of animals such as protection 

animals during transport or protection animals at the time of killing, moreover it 

investigates protection of animals, which is guaranted depending upon purpose of 

animal for human, that means whether it is livestock, domestic pets or animals used for 

experiments. Fourth final subchapter concerns liability for commited administrative 

delicts and criminal offences. Eventually the last chapter includes legal protection of 

animals against cruelty in Ireland, particularly with an emphasis on recently passed 

statute Animal Health and Welfare Act. Conclusion summarizes outcomes of the thesis 

and discusses certain mentioned legal issues with proposals for enhancements. 
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