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1. Úvod
Za téma své diplomové práce jsem si vybrala „Deliktní odpovědnost na úseku ochrany
zvířat“. Považuji toto téma za velice aktuální, jelikož problematika ochrany zvířat a zajištění
jejich dobrých životních podmínek je v posledních letech často diskutovaná a prochází
dynamickým vývojem.
Zvířata jsou téměř každodenní součástí našeho života. Vztah člověka k nim se po celou
dobu naší společné existence vyvíjel. V prvopočátcích byla zvířata zcela podřízena potřebám
člověka, sloužila čistě jako zdroj jeho obživy a regulace vzájemného vztahu nepřicházela vůbec
v úvahu. Postupně začala být některá z nich považována za společníky člověka, započalo hojné
využívání zvířat v hospodářství a ve vědě, někteří jedinci se stali více či méně ohroženými
hlavně kvůli lovu nebo negativnímu vlivu člověka na jejich přirozené místo výskytu.
V důsledku toho se stala ochrana zvířat důležitou součástí právního systému, která odráží
morální a humánní zásady toho, že planeta Země nepatří pouze lidem, ale i zvířatům, jakožto
tvorům, kteří jsou schopni pociťovat bolest a utrpení. Vztah člověka a zvířete není zcela jistě
k dnešnímu dni završen a do budoucna lze dle mého názoru očekávat, že se postoj k zvířatům
bude i nadále vyvíjet, a to hlavně v oblasti jejich ochrany a právního statusu, který je již dnes
v některých právních řádech chápán specificky a odlišně od věci.
Na začátku své práce považuji za podstatné vymezit základní pojmy. Nejdříve se budu
věnovat obecně postavení zvířete a jeho ochraně, definici pojmu zvíře a odlišení od podobných
pojmů, jako je živočich a zvěř. V navazující kapitole pak rozeberu základy deliktní
odpovědnosti a vysvětlím rozdíl mezi trestní a administrativněprávní odpovědností.
Aby byla ochrana životního prostředí, jehož složkou jsou právě i organismy včetně
zvířat, účinná, je třeba ji řešit na mezinárodní úrovni. Rozbor některých mezinárodních smluv,
které mají pro zvolené téma důležitý význam, obsahuje čtvrtá kapitola.
Z členství v Evropské unii vyplývají pro Českou republiku určité závazky. Úpravu
obecné ochrany zvířat i zvláštních způsobů nakládání s nimi nalezneme v primárních,
ale hlavně v sekundárních pramenech. V páté kapitole se zaměřím na vybrané z nich.
Největší pozornost bude věnována české právní úpravě. Základním právním předpisem
je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který bude rozebrán podrobněji.
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Ochrany zvířat a nakládání s nimi se ale týká velké množství dalších právních předpisů, které
se mezi sebou prolínají. Proto zmíním i některé další zákony, aby byl přehled české právní
úpravy co nejkomplexnější. Nezapomenu zmínit ani některé přestupky na úseku ochrany zvířat.
V závěru své práce se zaměřím na trestné činy na úseku ochrany zvířat. Trestní právo
má preventivní a represivní funkci a slouží jako důležitý právní prostředek ochrany. Jednotlivé
trestné činy budou rozebrány a vymezeny vůči správním deliktům.
V této diplomové práci si kladu za cíl podat ucelený přehled o mezinárodní, unijní
a vnitrostátní právní úpravě, která se týká tohoto tématu, a dále vyložit deliktní odpovědnost
na úseku ochrany zvířat. Na závěr se zamyslím nad klady a zápory právní úpravy a nad jejími
možnými změnami.
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2. Postavení zvířete a jeho ochrana v právu
Než se začnu zabývat aspekty deliktní odpovědnosti na úseku ochrany zvířat, je třeba
věnovat se právnímu postavení zvířete.
O tom, že lidé žijí spolu se zvířaty na naší planetě od samého prvopočátku naší
existence, nelze snad ani pochybovat. Přístup člověka k zvířeti se však po celou dobu vyvíjel.
Ochrana zvířat byla nejdříve regulována pouze morálními a náboženskými pravidly. V průběhu
vývoje lidské společnosti se ale postupně tato regulace stávala nedostatečnou a objevila
se potřeba úpravy ochrany zvířat prostředky práva.
Za základní východiska moderní ochrany zvířat lze považovat hlavně rozšíření
velkochovů a používání zvířat k laboratorním pokusům. Značný posun v ochraně zvířat
můžeme spatřit v tom, že dříve bylo týrání zvířat nežádoucí kvůli narušení veřejného pořádku.
Postupem času vyvstaly různé etické, humánní a filosofické otázky. V dnešní době je ochrana
zvířat vnímána spíše jako prostředek k dosažení určité životní úrovně zvířat a způsob,
jak předcházet jejich utrpení. Otázka legitimity využívání zvířat člověkem je tak stále více
aktuální.1

2.1. Právní status zvířete
Právní status zvířete vyjadřuje jeho postavení v právním světě. V současné době je zvíře
vnímáno jako předmět vlastnictví. Toto pojetí však bývá podle Müllerové často kritizováno,
jelikož je tím zvířatům bráněno dosáhnout lepších životních podmínek ve prospěch člověka.
Jedním ze způsobu, jak lze chápat postavení zvířete, by mohlo být považování zvířete
za subjekt práva, kterými jsou v současné době pouze fyzické osoby a právnické osoby. Znakem
subjektu práva je ale právní osobnost, neboli způsobilost mít v mezích právního řádu práva
a povinnosti2. Jen těžko si lze představit, že zvířeti uložíme nějakou povinnost, jejíž splnění by

1

MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 131–134.
2

Viz § 15 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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bylo vynucováno. Hlavním účelem by byla spíše způsobilost mít práva, nicméně ani tuto
možnost by zvíře nemohlo využívat v plném rozsahu jako člověk a k realizaci práv by bylo
nutné mít prostředníka.
Jiným řešením se jeví vytvoření zvláštní právní kategorie pro zvířata, kterým by se
posílilo jejich právní postavení, sjednotila jejich právní kvalifikace a případně by se jim přiznala
některá zvířecí práva.3
Z hlediska přírodních věd je zvíře považováno za živočicha. Avšak v právu jde o dva
rozdílné pojmy, které se od sebe v různých aspektech liší. Tomu se budu věnovat v následující
podkapitole.

2.2. Postavení zvířete v českém právním řádu
2.2.1. Pojem zvíře ve veřejném právu
Zvíře je pojem, který je používaný v obecném jazyce a pod kterým si každý představí
zhruba totéž. Často tento pojem bývá v běžné mluvě zaměňován s pojmem živočich. Nicméně
v právu jsou tyto dva pojmy od sebe odlišné, protože je jiný jejich obsah i rozsah.
Obsah pojmu zvíře není v českém právním řádu definován jednotně, ačkoliv ho využívá
velké množství zákonů. Jeho jedinou tzv. legální definici nalezneme v zákoně č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání. Je jím každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod
nebo embryo4. Definice zvířete je omezena pouze pro účely tohoto zákona. Ovšem v jiném
zákoně může být tento pojem interpretován jinak. Je tomu tak například v zákoně
o zoologických zahradách, podle kterého je zvířetem pouze domácí živočich, který patří
k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé

3

MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 134–141.
4

Viz § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
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závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného
druhu nebo poddruhu5.
Ačkoli je pojem zvíře zcela ústřední pro veterinární zákon, definici v něm nenalezneme.
Definována jsou pouze hospodářská zvířata, mezi která zákon řadí mj. včely. Z toho vyplývá,
že nic nebrání tomu, aby veterinární zákon považoval za zvíře i bezobratlé. Nicméně vzhledem
ke smyslu zákona, který stanoví veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné
produkty, je úprava vztažena hlavně na zvířata chovaná v lidské péči a hospodářská zvířata.
Rozšíření úpravy by mělo smysl, pouze pokud by se další bezobratlí dostali vůči člověku
do srovnatelné pozice jako hospodářská zvířata, která jsou výslovně upravená. 6 Podobně
definici pojmu zvíře neobsahuje ani plemenářský zákon.
Ochrana zvířat proti týrání je tedy v českém právním řádu vztažena hlavně
na obratlovce. Druhy spadající pod tento pojem tvoří pouze 3 % živočišné říše 7 . Speciální
postavení mají podle tohoto zákona pouze živí hlavonožci, kteří jsou považováni za pokusná
zvířata8, a tudíž jsou pro účely pokusů chráněni. Ostatní bezobratlí proti týrání chráněni nejsou.
Je však třeba zde zdůraznit, že tomu tak nebylo vždy. Novela zákona na ochranu zvířat proti
týrání provedená zákonem č. 77/2004 Sb. totiž vztáhla ochranu proti týrání přiměřeně i na jiné
živočichy9. Nicméně tato úprava platila pouze v letech 2004 až 2006.
Pojem živočich je vymezen v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná
se o legislativní zkratku pro volně žijícího živočicha, kterým se pak rozumí jedinec živočišného
druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské

5

Viz § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických
zahrad a o změně některých zákonů.
6

MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 311–312.
7

RYDVAL, Tomáš: Co je (živé) zvíře? Právník 2009, č. 3, s. 332.

8

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

9

Viz § 2 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.
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péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody10. Živočichem jsou ale i všechna
vývojová stádia daného jedince. Naopak jím není jedinec zdivočelé populace domestikovaného
druhu. Obdobnou definici nám poskytuje i zákon o obchodování s ohroženými druhy11 a zákon
o zoologických zahradách 12 . Z tohoto vyplývá, že pojem živočich je širší, jelikož v sobě
zahrnuje jak obratlovce (s výjimkou člověka), tak i bezobratlé. Tento pojem je užíván převážně
v oblasti ochrany biodiverzity, zatímco pojem zvíře spíše v oblasti ochrany jednotlivých
zvířat13.
V právu můžeme dále rozeznávat pojem zvěř, kterou je podle ustanovení § 2 písm. b)
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, „obnovitelné přírodní bohatství představované
populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c)14 a d)15“. Tento zákon
mezi zvěř řadí některé druhy savců a ptáků, a proto pojem zvěř je z těchto pojmů nejužší
a zahrnuje v sobě pouze některé obratlovce.

10

Viz § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

11

Podle § 2 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, se volně žijícím
živočichem rozumí „jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují
anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého,
a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem“.
12

Podle § 2 písm. d) zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických
zahrad a o změně některých zákonů, se volně žijícím živočichem rozumí „jedinec takového živočišného
druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě nezvěstných nebo
vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného v lidské péči anebo závislého na péči
člověka“.
13

PRCHALOVÁ, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 16–17.

14

Jedná se o druhy, které nelze lovit, pokud nebyla udělena výjimka orgánem ochrany přírody, jelikož
jde o druhy, které jsou chráněny podle mezinárodních smluv nebo podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
15

Jedná se o druhy, které lze obhospodařovat lovem.
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2.2.2. Pojem zvíře v soukromém právu
Účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se postavení zvířete v soukromém
právu zásadně změnilo. Až do 31. 12. 2013 bylo zvíře považováno za věc a vztahovaly se na něj
předpisy, které se týkaly úpravy věcí.
Nyní je ale zvíře chápáno jako smysly nadaný živý tvor a nový občanský zákoník
výslovně v ustanovení § 494 obč. zák. uvádí, že živé zvíře není věc. Toto ustanovení může být
využito i pro interpretaci a aplikaci jednotlivých norem soukromého práva. Dereifikace zvířat
se vztahuje pouze na živé zvíře. Mrtvé zvíře a části těl se považují za movitou věc v právním
smyslu. Ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze16. Z hlediska soukromého práva jsou zvířaty i bezobratlí, pokud jsou
schopni cítit bolest a stres17.
Nový občanský zákoník touto úpravou učinil vstřícný krok, který bere v úvahu etickou
a morální stránku toho, že zvíře má zvláštní význam a je živým tvorem.

2.3. Kategorizace zvířat
Stejně jako pojem zvířete, tak i jejich rozdělení do určitých skupin není v právním řádu
upraveno jednotně.
V oblasti veřejného práva nalezneme kategorizaci v zákoně na ochranu zvířat proti
týrání. Podle toho, jaký je vztah zvířete k člověku, lze zvířata dělit na zvířata v lidské péči
a zvířata volně žijící. Podle účelu chovu je třídíme na zvířata hospodářská, zájmová a pokusná.
Hospodářské zvíře [§ 3 písm. d)] je chované pro produkci živočišných produktů,
ale i pro jiné hospodářské nebo podnikatelské účely. Zákon ve svém demonstrativním výčtu
uvádí například skot, prasata, ovce, kozy, drůbež nebo králíky.

16

Viz § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17

DVOŘÁK, Jan — ŠVESTKA, Jiří — ZUKLÍNOVÁ, Michaela: Občanské právo hmotné. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, s. 391.
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U zvířete v zájmovém chovu [§ 3 písm. e)] není hlavním účelem chovu hospodářský
efekt. Chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře slouží člověku jako jeho
společník.
Pokusnými zvířaty [§ 3 písm. j)] jsou zjednodušeně živí obratlovci (s výjimkou člověka)
a hlavonožci, včetně samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny
jejich běžného vývoje, kteří jsou nebo mají být použiti k pokusům.
Do oblasti soukromého práva vnesl jinou kategorizaci nový občanský zákoník. Základní
dělení je na zvířata domácí a divoká. Divoká zvířata (§ 1046 odst. 1 obč. zák.) nemají vlastníka.
Pokud je divoké zvíře chováno člověkem a je mu bráněno v útěku překážkami, jde o zajaté
zvíře (§ 1046 odst. 2 obč. zák.). Divoké zvíře, které se zdržuje u svého pána samo od sebe nebo
se k němu vrací, je zvíře zkrocené (§ 1047 obč. zák.).18

2.4. Pojem ochrany zvířete
Co se týče pojmu ochrana, můžeme rozeznávat jeho negativní a pozitivní složku.
Negativní složkou je ochrana zvířat před týráním. Obecná definice pojmu týrání neexistuje,
protože v každém právním řádu je tento pojem chápán jinak. Jeho rozsahem jsou zakázané
způsoby zacházení se zvířaty, což v sobě zahrnuje například bití a úmyslné působení bolesti,
vystavování zvířete utrpení a stresu, používání zvířat k zápasům nebo zanedbání řádné péče
o zvíře.

18

MÜLLEROVÁ, Hana: Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník
In: České právo životního prostředí č. 1/2014 (35), s. 13–17. [online]. [cit. 18. 4. 2017] Dostupné
z: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf
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Pozitivní složkou ochrany je zajištění dobrých životních podmínek zvířat neboli
welfare. Welfare bývá někdy také považován za moderní přístup k ochraně zvířat, který je širší
než samotná ochrana zvířat. Ani zde není definice zcela jednotná. Obecně lze říci, že welfare
je životní pohoda zvířat, kdy zvíře je schopné se samo vyrovnat s působením životního
prostředí, nestrádat, být fyzicky i psychicky zdravé, schopné se rozmnožovat a cítit se dobře.19

19

MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 83–91.
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3. Právní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí
a zvířat
3.1. Vymezení právní odpovědnosti
Odpovědnost obecně lze dělit na více úrovní. Dělení není jednotné, ale obecně přijímané
je dělení na právní, politickou, ústavní a morální odpovědnost. Obecným znakem odpovědnosti
je sankce jako povinnost snést újmu.20
Právní odpovědnost je druh právního vztahu, kdy dochází na základě porušení primární
právní povinnosti ke vzniku sekundární právní povinnosti sankční povahy. Je to vlastně nutnost
nést následky svého jednání.
Obligatorním předpokladem pro vznik odpovědnosti je protiprávní jednání, následek
a příčinná souvislost mezi nimi. Fakultativním předpokladem je zavinění, jehož existence
odlišuje subjektivní odpovědnost (odpovědnost za zavinění), kde je zavinění vyžadováno,
a objektivní odpovědnost (odpovědnost za následek), kdy odpovědným je i subjekt, který daný
stav nezavinil.
Na úseku ochrany životního prostředí, včetně ochrany zvířat, je odpovědnost
označována jako ekologicko-právní odpovědnost. Její funkce je hlavně preventivní.
Tu můžeme dále dělit na odpovědnost za ztráty na životním prostředí, která rozeznává
soukromoprávní odpovědnost za škodu na životním prostředí i veřejnoprávní odpovědnost
za ekologickou újmu, a na deliktní odpovědnost.21

20

GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013, s. 159.
21

DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv: Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 72–
73.
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3.2. Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Deliktní odpovědnost je odpovědnost za protiprávní jednání, tedy za jednání, které je
v rozporu s jednotlivými ustanoveními právního řádu. Zahrnuje v sobě trestní odpovědnost
(za trestné činy) a administrativněprávní odpovědnost (za správní delikty). Tato odpovědnost
je z hlediska práva životního prostředí velmi důležitá, protože představuje určitou hrozbu
v případě nedodržení primární povinnosti, která vyplývá z trestního a správního práva. Jde zde
hlavně o potrestání protiprávního jednání a o prevenci.
Sjednocenou definicí právního deliktu je zaviněné porušení či nesplnění právní
povinnosti. Základními prvky jsou objekt deliktu, subjekt deliktu, objektivní stránka deliktu
a subjektivní stránka deliktu.22
Objektem je právem chráněný zájem. Tím jsou jevy a společenské vztahy, vůči kterým
směřuje protiprávní jednání.
Subjektem je ten, kdo poruší právní povinnosti a je způsobilý k protiprávnímu jednání.
Rozlišuje se, zda může být subjektem pouze fyzická, nebo i právnická osoba. U fyzické osoby
je nutné, aby dosáhla určitého věku (15 let) a aby byla příčetná (subjekt nesmí trpět duševní
poruchou, kvůli které nemohl v době činu rozpoznat jeho protiprávnost a ovládnout své
jednání).
Objektivní stránku charakterizuje jednání neboli projev vůle ve vnějším světě, jeho
následek, kterým je porušení nebo ohrožení právem chráněného zájmu a příčinná souvislost
(kauzální nexus). Subjekt může být tedy odpovědný, pouze pokud jeho jednání přímo vyvolalo
určitý následek. Podle těchto znaků od sebe odlišujeme jednotlivé delikty.
Subjektivní stránka je vymezena motivem neboli dlouhodobou orientací delikventa,
pohnutkou, kterou lze chápat naopak jako momentální podnět jednání, a zaviněním, což je
vnitřní psychický vztah delikventa k jednání a následku. U zavinění se zkoumají dvě složky –
složka vědění (vnímaní a představa) a složka volní (chtění nebo srozumění). Rozlišujeme dvě

22

BOGUSZAK, Jiří — ČAPEK, Jiří — GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI,
2004, s. 202.
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formy zavinění – úmysl (obsahuje složku vědění i složku volní) a nedbalost (obsahuje pouze
složku vědění, složka volní chybí).

3.2.1. Administrativněprávní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Odpovědnost za správní delikty vzniká porušením primární povinnosti, která je uložena
právními předpisy správního práva. Odlišujeme odpovědnost za přestupky, jako správní delikty
fyzických osob, a odpovědnost za správní delikty právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Základním pramenem práva administrativněprávní odpovědnosti je hlavně zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Úprava je však obsažena útržkovitě i v jiných právních
předpisech. Definici přestupku nalezneme v tomto zákoně: „Přestupkem je zaviněné jednání,
které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně,
nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný
čin“23. Naopak legální definice správního deliktu v žádném právním předpise obsažena není.
Podle literatury je jím protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá
správní orgán trest stanovený normou správního práva24.
Výše zmíněné dělení však platí pouze do 31. 6. 2017, protože od 1. 7. 2017 nabývá
účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon sjednocuje
terminologii pojmu „přestupek“, který zahrnuje i to, co nyní známe jako „správní delikt“
(kromě disciplinárních a pořádkových deliktů). Nově tedy bude přestupkem společensky
škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje
znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin 25 . Terminologická změna se týká i pojmu
„sankce“, který bude nahrazen pojmem „správní trest“.

23

Viz § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

24

HENDRYCH, Dušan: Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 298.

25

Viz § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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Administrativněprávní odpovědnost fyzických osob je odpovědností subjektivní
a vyžaduje se tedy zavinění alespoň ve formě nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je
třeba úmyslného zavinění. U právnických osob bude i po účinnosti nového přestupkového
zákona zachována objektivní odpovědnost s možností liberace, pokud právnická osoba prokáže,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila26.
Ani zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ani nový zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, neobsahuje přestupek, který by se týkal úseku ochrany zvířat. Skutkové podstaty
těchto přestupků jsou i nadále obsaženy ve speciálních zákonech na úseku ochrany zvířat.
V souvislosti s přijetím nových tzv. „přestupkových zákonů“, tedy zákona č. 250/2016
Sb. a zákona č. 251/2016 Sb., je ke dni 29. 5. 2017 zařazen na pořad 7. schůze Senátu návrh
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 27 Tento doprovodný zákon
obsahuje návrh změn celé řady zákonů a jejich ustanovení týkajících se skutkových podstat
přestupků a dosavadních správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, včetně
zákonů z oblasti práva životního prostředí. Dále převádí některé skutkové podstaty obsažené
ve zvláštní části zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, do zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, a do dalších zvláštních zákonů.

3.2.2. Trestní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Základem trestní odpovědnosti je trestný čin. Jeho legální definici nalezneme
v ustanovení § 13 odst. 1 tr. zák.: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“. Znakem trestného činu

26

Viz § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

27

Pořad 7. schůze Senátu v 11. funkčním období [online]. [cit. 29. 5. 2017] Dostupné
z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?schuze=5885
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je tedy jeho protiprávnost (rozpor s právní normou) a znaky uvedené v zákoně (formální znaky
trestného činu).
Trestný čin je jednání nebezpečné pro společnost. Nicméně platí zásada subsidiarity
trestní represe, kdy trestněprávní odpovědnost lze uplatnit jen v nejzávažnějších případech,
ve kterých

nepostačuje

uplatnění

odpovědnosti

podle

jiného

právního

předpisu

(např. administrativněprávní odpovědnosti). K trestní odpovědnosti je třeba zavinění ve formě
úmyslu, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.28
Trestní právo má stále důležitější roli, a to hlavně kvůli své odstrašující funkci a také
vzhledem k tomu, že závažnost protiprávních jednání je stále vyšší a sankce na úrovni správního
práva nejsou vždy dostatečné.
Do roku 1991 neobsahoval český trestní zákon 29 žádný trestný čin proti zvířatům.
Zákonodárce pravděpodobně nepovažoval ochranu zvířat za natolik nutnou, aby ji zařadil
do trestního zákona. Až novela č. 557/1991 Sb. začlenila do hlavy páté „Trestné činy hrubě
narušující občanské soužití“ trestný čin týrání zvířat (§ 203). Nový trestní zákoník 30 pak
s účinností od 1. 1. 2010 zakotvil do své úpravy celou jednu hlavu, která se týká trestných činů
proti životnímu prostředí. Jde o hlavu VIII a zahrnuje v sobě i trestné činy, které se týkají
ochrany zvířat.
Zásadní změnu pro trestní odpovědnost znamenal od 1. 1. 2012 zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Novým subjektem trestné činnosti
se tak staly i právnické osoby. K velkému posunu v oblasti jejich trestní odpovědnosti došlo
novelou tohoto zákona 31 . Až do účinnosti této novely mohla být právnická osoba trestně
odpovědná pouze za trestné činy, které byly vymezeny pozitivně v ustanovení § 7. V tomto
paragrafu se však nevyskytovaly žádné trestné činy, jejichž objektem je ochrana zvířat.
Právnická osoba mohla být trestně odpovědná jen za trestný čin proti chráněným volně žijícím

28

Viz § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

29

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

30

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

31

Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
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živočichům (§ 299 a § 300 tr. zák.). Od 1. 12. 2016 však § 7 přistoupil k negativnímu výčtu
a právnická osoba je trestně odpovědná za všechny trestné činy kromě těch, které zákon
taxativně vymezuje. Tento krok lze považovat za správný, protože tím se výčet rozšířil
a právnická osoba je nyní trestně odpovědná za všechny trestné činy proti životnímu prostředí,
u kterých je snadno představitelné, že by se jich dopustila i právnická osoba.
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4. Prameny mezinárodní právní úpravy ochrany zvířat
Ochrana zvířat je upravena na třech úrovních, a to na mezinárodní úrovni (především
v rámci Rady Evropy32), na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní úrovni jednotlivých států.
Ani na jedné z těchto úrovní není úprava ochrany zvířat souhrnná a je spíše rozdělena do více
právních norem.
Na úrovni mezinárodního práva je úprava obsažena v mezinárodních úmluvách.
Prameny mezinárodního práva v oblasti ochrany zvířat můžeme dělit na ty, které se týkají
ochrany zvířat, a ty, které se zabývají ochranou volně žijících živočichů.
Celosvětová úmluva, která by měla charakter hard law33 a týkala by se ochrany zvířat
proti týrání nebo zajištění jejich dobrých životních podmínek, zatím neexistuje. Problematika
je doposud řešena pouze v regionálních úmluvách, například v rámci Rady Evropy. K těmto
úmluvám může přistoupit jiný členský stát i mezinárodní organizace. Jejich největším
nedostatkem je ale nízká efektivita kontroly a nedostatečná vynutitelnost stanovených
povinností.
Na druhé straně, úmluvy, které se týkají ochrany biologické rozmanitosti živočišných
druhů volně se vyskytujících v přírodě, mají charakter regionální i celosvětové mnohostranné
úmluvy.
V této kapitole se budu věnovat pouze vybraným pramenům z obou oblastí.

32

Rada Evropy (Council of Europe) je mezinárodní organizace, která byla založena v roce 1949
v Londýně. V současnosti má 47 členů. Její sídlo je ve Štrasburku. Česká republika je členem od roku
1993. Více viz ČEPELKA, Čestmír — ŠTURMA, Pavel: Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex
Bohemia, 2003. s. 511–513.
33

Hard law neboli tzv. „tvrdé právo“ jsou normy mezinárodního práva, jejichž obsah je dostatečně
určitý a jednoznačný a jejichž právní forma podmiňuje závaznost pravidla chování, jehož porušení
vyvolává právní odpovědnost. Více viz MALENOVSKÝ, Jiří: Mezinárodní právo veřejné: obecná část.
3. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 143–146.
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4.1. Všeobecné deklarace práv zvířat
Výsledkem snahy mezinárodních nevládních organizací bylo přijetí Všeobecné
deklarace práv zvířat34. Tato deklarace byla vyhlášena roku 1978 v sídle UNESCO v Paříži
a měla být jakousi obdobou pro Všeobecnou deklaraci lidských práv. Zakotvila dvě základní
zásady, a to princip dereifikace (zvíře není věc) a princip personifikace (zvířeti přísluší práva).
Ačkoliv byla deklarace přijata v prostorách UNESCO, nejedná se o pramen
mezinárodního práva veřejného, jelikož dokument nebyl prohlášen na vládní úrovni, ale byl
přijat organizacemi nevládní povahy. Obsahem je například rovnost zvířat, právo na pozornost,
péči a ochranu, právo na život odpovídající přirozené délce věku, zákaz využívání zvířete
pro zábavu člověka nebo ohleduplné zacházení s mrtvými zvířaty.
V roce 1989 byl obsah této 1. Deklarace přepracován Mezinárodní ligou práv zvířat
na základě koncepce tzv. radikální ekologie (deep ecology). Ani tato 2. Deklarace se však
pro svoji moderní povahu, která mění základní vztah člověka a zvířete, kdy člověk ztrácí své
dominantní postavení, nestala právně závaznou a její význam zůstává pouze morální.35
Za mezinárodní historický mezník v ochraně zvířat by se dala považovat Deklarace
o životní pohodě zvířat36 přijatá v roce 2003 na mezinárodní konferenci v Manile. Konference
se zúčastnilo 21 vládních delegací (včetně ČR) a přes 300 organizací na ochranu zvířat.
Účastníci konference schválili tuto deklaraci, jejímž cílem byla snaha o zlepšení životních
podmínek zvířat, ale ani přesto není deklarace pramenem mezinárodního práva veřejného.37

34

Universal Declaration of Animal Rights

35

ZÁSTĚROVÁ, Jana: Nazrál čas k přijetí 3. všeobecné deklarace práv zvířat? In: České právo
životního prostředí č. 4/2004 (14), s. 21–32. [online]. [cit. 1. 2. 2017] Dostupné
z: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_14.pdf
36

Declaration on Animal Welfare

37

STEJSKAL, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost.
Praha: Linde, 2006, s. 220–222.
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4.2. Systém dohod Rady Evropy
V současné době Rada Evropy zajišťuje jedinečný systém pěti dohod, které se týkají
ochrany zvířat. Významné jsou hlavně z materiálního hlediska, protože ovlivnily právní úpravu
Evropské unie a poskytly základ pro implementaci jejich obsahu. Nicméně z formální hlediska
nejsou dostatečné, neboť jim chybí úprava vymáhání splnění povinností a stanovení sankcí
za jejich nesplnění. Česká republika ratifikovala a vyhlásila všech těchto pět dohod.

4.2.1. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
Tato nejstarší dohoda v rámci systému dohod byla přijata dne 13. 12. 1968 v Paříži
a v platnost vstoupila dne 20. 2. 1971, pro Českou republiku dne 24. 3. 199938. V roce 2003 byl
celý text této dohody revidován39.
Dohoda se vztahuje na všechny obratlovce a upravuje podmínky zacházení s nimi při
přepravě. Již z názvu vyplývá, že se vztahuje pouze na mezinárodní přepravu, a proto její úprava
nedopadá na přepravu v rámci jednotlivého státu. Podle článku 1, odstavce 1 se mezinárodní
přepravou rozumí „jakýkoli přesun z jedné země do druhé, s výjimkou cest kratších 50 km
a přesunů mezi jednotlivými členskými státy Evropského společenství“.
Povinností smluvních stran je uplatňovat ustanovení dohody, přijmout nezbytné kroky
pro zajištění účinného systému školení, usilovat o uplatnění odpovídajících ustanovení dohody
na zvířata přepravovaná na svém území, nebo poskytnout vzájemnou pomoc, zejména
prostřednictvím výměny informací, diskuze o výkladu nebo sdělování problémů.40

38

Sdělení č. 20/2000 Sb. m. s.

39

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě [online]. [cit. 1. 2. 2017] Dostupné
z: http://eagri.cz/public/web/file/1821/Tr_193_1_.pdf
40

Viz čl. 3 Revidovaného znění dohody z roku 2003.
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Mezi hlavní zásady například patří to, že při přepravě je nutno zajistit zvířatům jejich
pohodu, včetně zdraví. Zvířata musí být přepravena do místa určení neprodleně, je-li to možné.
Mohou být uvázána pouze tehdy, kdy je to nezbytně nutné kvůli jejich pohodě nebo opatření
ochrany před nákazami.41
Dále dohoda upravuje přípravu na přepravu, nakládání a vykládání nebo podmínky
přepravy, včetně prostorových podmínek, uvazování zvířat, větrání a teploty, napájení
a krmení, osvětlení nebo péče během přepravy.

4.2.2. Evropská dohoda o ochraně zvířat pro hospodářské účely
Druhá dohoda42 byla přijata dne 10. 3. 1976 ve Štrasburku a vstoupila v platnost dne
10. 9. 1976. Pro Českou republiku vstoupila v platnost 24. 3. 199943.
Tato dohoda upravuje výživu, ošetřování a ustájení zvířat, a to hlavně v moderních
systémech intenzivních chovů. Ve smyslu článku 1 této dohody se rozumí zvířaty ta, která „jsou
chována nebo držena pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo pro jiné chovné účely“.
Každá smluvní strana má uplatňovat zásady dobrého stavu zvířat. Zvířeti se poskytuje
ustájení, výživa a ošetřování s ohledem na jeho druh, stupeň vývoje, adaptace a domestikace,
odpovídající jeho fyziologickým a etologickým potřebám, a to v souladu se získanými
zkušenostmi a vědeckými poznatky.
V porovnání s ostatními dohodami tohoto systému je dohoda poměrně stručná, nicméně
další doporučení pro smluvní strany vypracovává Stálý výbor zřízený u Rady Evropy.
Tento výbor dále sleduje vědecké poznatky a nové chovatelské metody.

41

Viz čl. 4 Revidovaného znění dohody z roku 2003.

42

Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely [online]. [cit. 1. 2. 2017]
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/1434/HZ_087_1_.pdf
43

Sdělení č. 21/2000 Sb. m. s.
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4.2.3. Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat
K přijetí další dohody 44 došlo ve Štrasburku dne 10. 5. 1979 a vstup v platnost se
uskutečnil 11. 6. 1982, pro Českou republiku pak 21. 9. 200345.
Dohoda se vztahuje na přehánění46, přechovávání, znehybnění, omračování a porážení
lichokopytníků, přežvýkavců, prasat, králíků a drůbeže. Hlavním cílem dohody je to,
aby zvířata byla ušetřena jakékoliv bolesti a utrpení, kterým se lze vyhnout. Velmi detailně jsou
zde popsány jednotlivé kroky porážky a podmínky, ve kterých mají být zvířata držena.
Výslovně je zakázáno zvířata bít, tlačit na zvlášť citlivých místech nebo kopat.
Dohoda obsahuje v článku 19 i základ úpravy náboženských rituálních porážek,
kdy smluvní strana je povinna přesvědčit se o oprávněnosti odborné způsobilosti osoby, která
rituální porážku provádí.

4.2.4. Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné
a jiné vědecké účely
Předposlední z dohod47 byla přijata dne 18. 3. 1986 ve Štrasburku, v platnost vstoupila
1. 1. 1993 a Česká republika k dohodě přistoupila 1. 10. 200348.
V preambuli je vyjádřena hlavní zásada, že člověk má mravní povinnost respektovat
všechna zvířata a brát náležitě v úvahu, že mohou trpět a pamatovat si. Připouští však,
že v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při získávání nových poznatků musí člověk používat

44

Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat [online]. [cit. 1. 2. 2017] Dostupné
z: http://eagri.cz/public/web/file/1785/Por_102_1_.pdf
45

Sdělení č. 113/2003 Sb. m. s.
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Podle čl. 1 odst. 2 Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat se přeháněním rozumí „vykládka nebo
přivádění zvířete ze shromažďovacích ploch nebo z ustajovacích míst nebo ohrad jatek až k místům
porážení“.
47

Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely [online]. [cit.
1. 2. 2017] Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/1801/ZCH_Usn_chovVZZ_1_.pdf
48

Sdělení č. 116/2003 Sb. m. s.
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zvířata, pokud lze v rozumné míře očekávat, že výsledek rozšíří poznání nebo přinese celkový
prospěch, stejně tak, jako jsou zvířata používána k získávání potravy a ošacení a k přepravě
břemen.
Smluvní strany se rozhodly používání zvířat k pokusným a jiným vědeckým účelům
omezit s cílem nahradit je hlavně hledáním alternativních metod a jejich prosazováním.
Procedury, které mohou způsobit bolest, utrpení, úzkost nebo dlouhodobé poškození, mají být
omezeny na nezbytné minimum.
Pojem zvíře podle článku 1 znamená „jakéhokoliv obratlovce mimo člověka, a to včetně
volně žijících zvířat a larválních forem, nikoliv však fetální a embryonální formy“.
Dohoda dále upravuje provádění procedury, shromažďování statistických údajů
a uznání výsledků procedur, které byly provedeny na území jiných států.

4.2.5. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
Nejmladší dohoda 49 byla přijata 13. 9. 1987 ve Štrasburku a vstoupila v platnost
1. 5. 1992. Pro Českou republiku vstoupila v platnost 24. 3. 199950.
Pro účely dohody se zvířetem v zájmovém chovu rozumí „každé zvíře držené nebo
určené k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník“ (čl. 1
odst. 1).
Hlavní zásadou pro dobrý stav zvířat je zákaz způsobit zvířeti zbytečně bolest, utrpení
nebo úzkost a zákaz zvíře opustit. Každý, kdo má v držení toto zvíře nebo se ujal péče o ně,
je odpovědný za jeho zdraví a dobrý stav, je povinen mu poskytnout vyhovující krmivo a vodu,
možnosti přiměřeného pohybu a učinit přiměřená opatření k zabránění jeho úniku.

49

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu [online]. [cit. 1. 2. 2017] Dostupné
z: http://eagri.cz/public/web/file/1795/ZCH_125_1_.pdf
50
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Další úprava se týká zejména výcviku, obchodu, útulků pro zvířata, výstav a soutěží,
chirurgických zákroků, utracení zvířat v zájmovém chovu nebo opatření k omezení počtu
toulavých zvířat51.

4.3. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Na začátku kapitoly o mezinárodní právní úpravě bylo řečeno, že mezinárodní úmluvy
lze dělit na ty, které se týkají ochrany zvířat a ty, které se zabývají ochranou volně žijících
živočichů.
Základem pro druhé zmíněné je druhová ochrana, jejímž předmětem jsou živé i neživé
organismy, části těl a výrobky z nich. Obecně se tyto smlouvy odlišují tím, že se ochrana
neposkytuje pouze zvířecím jedincům, nýbrž volně žijícím živočichům s cílem zachovat jejich
biologickou rozmanitost. Druhové ochraně se věnuje velké množství mezinárodních úmluv,
jako je např. Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry
a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) nebo Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně
žijících živočichů (Bonnská úmluva). V této kapitole se budu blíže věnovat pouze jedné
mezinárodní úmluvě, a to kvůli tomu, že obsahuje pravidla týkající se welfare.
Vzhledem k tomu, že obchodování se zvířaty probíhá v současné době často
i na mezinárodní úrovni a obchoduje se s druhy zvířat, které jsou na pokraji vyhynutí, jeví se
regulace mezinárodního obchodu jako nezbytná.
A proto byla dne 3. 3. 1973 ve Washingtonu podepsána Úmluva o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention
on International Trade with Endangered Species of Wild Fauna and Flora 52 , dále jen
„CITES“). V současné době má úmluva 183 stran a Česká republika převzala závazky z úmluvy

51

Podle čl. 1 odst. 5 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu se toulavým zvířetem rozumí
„každé zvíře v zájmových chovech, které buď nemá domov nebo se nachází mimo hranice domova svého
majitele či svého opatrovník a nebo pod kontrolou nebo přímým dohledem majitele či opatrovníka“.
52

CITES [online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné z: https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITESConvention-EN.pdf
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od rozdělení ČSFR dne 1. 1. 1993. CITES je celosvětová mezinárodní úmluva v rámci OSN
a je jedním z významných nástrojů ochrany přírody.
Účelem úmluvy je společná kontrola mezinárodního obchodu s ohroženými druhy
fauny a flóry, aby nedošlo k úplnému vyhubení kvůli komerčním účelům. Právní úprava se týká
živých i neživých živočichů a rostlin včetně snadno rozpoznatelných částí těl a výrobků z nich
(tzv. exemplář)53.
CITES je prováděna jednotlivými stranami úmluvy prostřednictvím zmocněných úřadů,
tzv. výkonných a vědeckých orgánů. Úmluva vytvořila globální systém, který kontroluje
mezinárodní obchod s ohroženými druhy, a to hlavně pomocí povolení, která jsou vydávána
výkonnými orgány jednotlivých států a kontrolována celními orgány zemí CITES. Tato
povolení (známá jako „CITES permity“) mohou být vydána, jen pokud vědecký orgán potvrdí,
že odběrem z přírody nedojde k ohrožení druhu vyhubením a jsou tedy dokladem o tom,
že vývoz nebo dovoz určité zásilky je v pořádku, co se týče ochrany přírody.
V současné době je předmětem ochrany CITES zhruba 5600 druhů živočichů54. Podle
stupně ohrožení v přírodě jsou rozděleny do tří kategorií, které tvoří přílohy k této úmluvě.
V příloze I nalezneme nejohroženější druhy, které jsou přímo ohrožené vyhynutím.
Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán. Výjimkou může být, pouze pokud nejde
o komerční účel (např. věda a výzkum). Do této kategorie jsou zařazeni například lidoopi,
lemuři, pandy, sloni a nosorožci.
Příloha II obsahuje živočichy, kteří by mohli být ohroženi, pokud by mezinárodní
obchod s nimi nebyl regulován. Do této kategorie řadíme i tzv. look-alike species, neboli druhy,
které jsou snadno zaměnitelné za jiné exempláře. Mezinárodní obchod je možný na základě
povolení, která jsou předkládána celním orgánům. Příkladem těchto živočichů jsou vydry,
hroši a plameňáci.

53

Viz čl. I písm. b) CITES.
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The CITES species [online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné z: https://cites.org/eng/disc/species.php
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Příloha III zahrnuje druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze
v některých zemích. Do této přílohy jsou zařazeny na základě návrhů těchto zemí, které již
obchod s těmito druhy regulují, ale požadují spolupráci ostatních států. Pro mezinárodní obchod
je potřeba předložit povolení výkonného orgánu vyvážející země. Příkladem je např. šakal
obecný – Itálie.55
Druhy mohou být přidány, odebrány nebo přesouvány mezi přílohou I a II pouze
na plenárních zasedáních, které se konají každé dva až tři roky 56 . Pokud jde o přílohu III,
tak druhy mohou být přidány i odebrány kdykoliv a jakoukoliv stranou jednostranně, ačkoliv
konference doporučila, aby změny byly prováděny spolu se změnami příloh I a II.
V České republice je úmluva zajišťována na základě nařízení Rady (ES) č. 338/97
ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi, jeho prováděcích nařízení Komise a na vnitrostátní úrovni
na základě zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, a řady prováděcích
podzákonných předpisů, zejména vyhlášky č. 210/2010 Sb.
Povolení k vývozu a dovozu exemplářů vydává v ČR Ministerstvo životního prostředí,
kontrolními orgány jsou pak Česká inspekce životního prostředí a celní orgány. Vědeckým
orgánem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Krajské úřady jsou příslušné k udělení
výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři a k registraci exemplářů. Svou roli má
i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nebo Státní veterinární správa ČR, jejichž
závazné stanovisko si musí Ministerstvo životního prostředí vyžádat pro povolení provozu
záchranného centra, v kterém jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé
exempláře.

55

Checklist of CITES species [online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné z: http://checklist.cites.org
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Zatím poslední konference se konala v Johannesburgu na přelomu září a října roku 2016.
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4.4. Shrnutí
Tato část práce je věnována mezinárodní právní úpravě ochrany zvířat. Problematice se
věnuje velké množství úmluv, nicméně chybí celosvětová úmluva upravující ochranu zvířat
proti týrání a zajištění jejich dobrých životních podmínek, která by měla pro státy závazný
charakter. Velkým přínosem jsou alespoň regionální úmluvy, které jsou především aktivitou
států ekonomicky vyspělejšího Severu, především pak Evropy.

25

5. Právní úprava Evropské unie
Česká republika se stala členským státem Evropské unie dne 1. 5. 2004 a tím pro ni
vznikla práva a povinnosti, která z tohoto členství vyplývají. Na úrovni Evropské unie je
ochrana zvířat upravena primárními57 i sekundárními58 prameny. Vyhodnocování stanovených
cílů se týkají akční plány a strategie.

5.1. Primární prameny práva
V zakládající Římské smlouvě z roku 1957 bychom ochranu životního prostředí, natož
pak ochranu zvířat, nenašli. Upravovala ale nejstarší politiku Evropských společenství –
Společnou zemědělskou politiku, která stanovila několik základních cílů, později potvrzených
i Lisabonskou smlouvou. Jde o zvýšení produktivity zemědělství, zajištění spravedlivé životní
úrovně zemědělského obyvatelstva, stabilizace trhů, pravidelné zásobování zemědělskými
výrobky a zajištění přiměřené ceny pro spotřebitele.59
V roce 1962 byla do smlouvy zakotvena rybářská politika, která se týkala produkce,
zpracování a prodeje zemědělských produktů v EU. Ani ta však neposkytla zvířatům výslovnou
ochranu. Společnou politiku životního prostředí zakotvil až Jednotný evropský akt z roku 1987.
Deklarována byla mimo jiné i ochrana volně žijících živočichů a biodiverzity.
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Primární právo je právním základem EU a jejího fungování. Mezi prameny primárního práva řadíme
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nových členů. Všechny další složky unijního práva vznikají na základě práva primárního a musí s ním
být obsahově v souladu. Více víz TOMÁŠEK, Michal — TÝČ, Vladimír — MALENOVSKÝ, Jiří:
Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, s. 100–107.
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Vladimír — MALENOVSKÝ, Jiří: Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, s. 107–112.
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Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky [online]. [cit. 19. 4. 2017] Dostupné
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Určitý pokrok nastal v roce 1992, kdy byla přijata Deklarace o ochraně zvířat a péči
o ně jako příloha k Maastrichtské smlouvě o EU. Dokument vyzýval k věnování pozornosti
požadavkům welfare zvířat, nicméně neměl přímé právní účinky.
Dalším dokumentem bez normativního významu byl Protokol o ochraně a dobrých
životních podmínkách zvířat z roku 1999, který doplňoval Amsterodamskou smlouvu z roku
1997.
Základním primárním pramenem práva životního prostředí je Smlouva o fungování
Evropské unie (dále jen „SFEU“) a její hlava XX Životní prostředí, články 191–193. Právním
základem unijního práva v oblasti ochrany zvířat je pak hlava III Zemědělství a rybolov. Podle
čl. 38 SFEU Evropská unie vymezuje a provádí společnou zemědělskou politiku a společnou
rybářskou politiku. Zavádí se vnitřní trh zahrnující zemědělství, rybolov a obchod
se zemědělskými produkty.
Lisabonskou smlouvou z roku 2009 došlo ke změně názvu z předchozího „Smlouva
o založení Evropského společenství“ a k vložení nového čl. 13, který stanoví, že Unie a členské
státy při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy,
vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru plně zohledňují požadavky
na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí. 60 Nicméně věta za středníkem
„přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména
s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím“ význam celého článku
snižuje, protože může lehce dojít ke střetu zájmu na ochranu zvířat s náboženskými
a kulturnímu tradicemi, jako je např. rituální usmrcování zvířat (tradiční židovské porážky
pro získání košer masa a muslimské porážky halal). Článek 13 SFEU tedy obsahuje princip
integrace do taxativně vymezených politik, který se týká dobrých životních podmínek zvířat.61
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Smlouva o fungování Evropské unie (Konsolidované znění) [online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné
z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=cs
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MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 168–169.
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5.2. Koncepční nástroje
Na shora uvedený Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat navázal
Akční plán v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010, jehož cílem byly
jasnější definice opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, prosazování přísných
norem této oblasti, posílení koordinace zdrojů, podpora výzkumu a propagace alternativních
metod k pokusům na zvířatech a zajištění důsledného a koordinovaného přístupu k dobrým
životním podmínkám zvířat.62
V návaznosti na Akční plán vypracovala Evropská komise Strategii Evropské unie
v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015, v které jsou
„označeny hlavní skupiny faktorů ovlivňující status dobrých životních podmínek zvířat v Unii:
1) Nedostatečné prosazování právních předpisů EU v členských státech je nadále běžné v řadě
oblastí.
2) Nedostatek informovanosti spotřebitelů o aspektech dobrých životních podmínek zvířat.
3) Zainteresované subjekty nemají dostatek znalostí o dobrých životních podmínkách zvířat.
4) Potřeba zjednodušit a vyvinout jasná pravidla pro dobré životní podmínky zvířat.“63
Cílem bylo řešit některé společné problémy podle obecných zásad ochrany zvířat, která
by tudíž neměla být zajišťována pouze zvláštními právními předpisy. Dále je nutné posílit
plnění požadavků členskými státy, podporovat mezinárodní spolupráci, informovat veřejnost,
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Akční plán pro dobré životní podmínky zvířat 2006–2010 [online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné
z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:f82003
63

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému Hospodářskému a sociálnímu výboru
o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015
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využívat synergií se současnou společnou zemědělskou politikou a prozkoumat problematiku
dobrých životních podmínek farmových ryb.64
Novou strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020
Komise dosud nevypracovala, ačkoliv ji Evropský parlament v usnesení65 naléhavě vyzývá,
aby bezodkladně provedla zbývající body strategie na období 2012–2015 a žádá, aby tuto
strategii zhodnotila a vypracovala strategii novou.

5.3. Sekundární prameny práva
Problematika ochrany zvířat je v sekundárních pramenech řešena o mnoho více než
v primárních pramenech. Z tohoto důvodu uvádím jen některé předpisy zabývající se ochranou
jednotlivých zvířat i volně žijících živočichů.

5.3.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní
ochraně životního prostředí
Na začátek je třeba zmínit tuto směrnici66 představující první právní předpis na úrovni
ES, který komplexně upravuje trestněprávní ochranu životního prostředí.67 Za účelem účinnější
ochrany životního prostředí ukládá členským státům povinnost zajistit, aby určitá jednání
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému Hospodářskému a sociálnímu výboru
o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015
[online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/CS/1-2012-6CS-F2-1.Pdf
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[online]. [cit. 2. 2. 2017] Dostupné
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Na úrovni Evropské unie sice existovalo v letech 2003–2005 rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/SVV
o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva, které bylo ale zrušeno rozhodnutím
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představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a byla spáchána úmyslně nebo přinejmenším
z hrubé nedbalosti.
Tato jednání taxativně vymezuje její článek 3. V tomto výčtu nalezneme protiprávní
nakládání se zdroji ohrožování životního prostředí; neoprávněné nakládání s odpady; nelegální
provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo
používají nebezpečné látky či přípravky; nelegální výroba, zpracování, manipulace, použití,
držení, skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání jaderných materiálů nebo jiných
nebezpečných radioaktivních látek; nelegální výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo
používání látek poškozujících ozonovou vrstvu. Skutkové podstaty mají být formulovány tak,
aby následkem bylo nejen poškození a ohrožení jednotlivých složek životního prostředí,
ale také způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví.
Druhou skupinu pak představují jednání na úseku ochrany přírody, zvířat a rostlin.
Zaprvé je to nelegální usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců chráněných druhů volně
žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin. Zadruhé pak nelegální obchodování s těmito
druhy nebo s jejich částmi nebo odvozeninami. V obou případech ale kromě jednání, které
se týká zanedbatelného množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných
druhů z hlediska ochrany. Posledním vymezených jednáním je každé jednání, které způsobí
významné poškození stanoviště v chráněné lokalitě.
Požadavky této směrnice transponoval do českého trestního zákoníku zákon
č. 330/2011 Sb. s účinností od 1. 12. 2011, který mimo jiné novelizoval také některé trestné
činy proti životnímu prostředí a dále vložil nové skutkové podstaty trestných činů na tomto
úseku.
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5.3.2. Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností
Nařízení68 bylo přijato na základě výše zmíněné Evropské dohody o ochraně zvířat při
mezinárodní přepravě. Jedná se o hlavní předpis z oblasti zajištění dobrých životních podmínek
zvířat při přepravě.
Zvířaty se zde rozumí živí obratlovci a přepravou přesun zvířat prováděný jedním nebo
více dopravními prostředky a související činnosti, včetně nakládky, vykládky, překládky
a odpočinku.
Přeprava nesmí být prováděna způsobem, který může zvířatům způsobit zranění nebo
zbytečné utrpení a lze přepravovat pouze zvířata způsobilá k přepravě. Nezbytná opatření musí
směřovat k minimalizaci délky trvání cesty a uspokojení potřeb zvířat.
Další požadavky jsou kladeny na dopravní prostředek, kvalifikovanost personálu
a odpovídající velikost prostoru pro přepravu zvířat.

5.3.3. Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování
Toto nařízení 69 stanovuje pravidla pro usmrcování zvířat chovaných nebo držených
pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných produktů. Dále se týká nouzového
usmrcení a usmrcení v případě boje proti nakažlivým nemocem. Naopak se nařízení nevztahuje
na usmrcování zvířat při vědeckých pokusech, lovu a rekreačním rybolovu, kulturních
a sportovních událostech a na drůbež, králíky a zajíce, které usmrtí jejich majitel pro svou
soukromou domácí spotřebu.
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Zvířetem je zde obratlovec kromě plazů a obojživelníků. Během usmrcování nesmí dojít
ke zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení zvířat.

5.3.4. Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Směrnice

70

vznikla na základě Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných

pro hospodářské účely, zmíněné v kapitole 4.2 Systém dohod Rady Evropy. Stanovuje
minimální normy, které se týkají ochrany zvířat pro hospodářské účely.
Zvířetem se zde rozumí zvíře chované nebo držené pro výrobu potravin, vlny, kůže,
kožešin nebo pro jiné hospodářské účely. Vlastníci a držitelé by měli zajistit dobré životní
podmínky zvířat včetně toho, aby zvířata nebyla vystavena zbytečné bolesti, utrpení nebo
poškození.
Příloha směrnice se zabývá například dostatečným počtem a odbornou způsobilostí
personálu, intervaly kontroly, vedení záznamů, požadavky na budovy a ustájení nebo krmivem
a vodou.

5.3.5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat
používaných pro vědecké účely
Obsahem směrnice71 jsou opatření pro ochranu zvířat používaných pro vědecké nebo
vzdělávací účely. Vztahuje se na živé obratlovce (s výjimkou člověka) včetně samostatně se
živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, a na živé
hlodavce.
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Směrnice požaduje, aby členské státy místo používání živých zvířat zvolily alternativní
metodu, kdykoli to bude možné, a aby se snížil počet použitých zvířat. Se zvířaty musí být
zacházeno šetrně tak, aby se co nejvíce snížila případná bolest, strach, utrpení a trvalé
poškození zvířat.

5.3.6. Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Vedle výše zmíněných nařízení a směrnic, které se zabývají ochranou jednotlivých
zvířat, upravuje sekundární právo EU i ochranu volně žijících živočichů. Příkladem může být
tato směrnice 72 , jejímž cílem je zajistit biologickou rozmanitost prostřednictvím ochrany
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských
států EU. K tomu má přispět vytvoření soustavy NATURA 200073.
Součástí směrnice je celkem šest příloh. Druhy živočichů, jejichž ochrana vyžaduje
vyznačení zvláštních území ochrany, obsahuje druhá příloha.
Čtvrtá příloha upravuje druhy živočichů, kteří vyžadují přísnou ochranu. Podle čl. 12
mají členské státy přijmout opatření, pro vytvoření systému, který zakazuje jejich úmyslný
odchyt a usmrcování, úmyslné vyrušování, úmyslné ničení nebo sběr jejich vajec z volné
přírody a poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku.
Výčet druhů živočichů, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být
předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování, nalezneme v páté příloze.
Poslední příloha obsahuje zakázané způsoby odchytu, usmrcování a přepravy.
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5.3.7. Směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických
zahradách
Směrnice74 má za cíl chránit volně žijící živočichy a zachovat biologickou rozmanitost
tím, že zajistí, aby členské státy přijaly opatření pro udělování licencí zoologickým zahradám,
kterými se podle čl. 2 rozumí trvalé zařízení, kde mohou být živočichové volně žijících druhů
vystaveni veřejnosti sedm nebo více dní v roce. Výjimkou jsou cirkusy, obchody s oblíbenými
zvířaty a zařízení, která členské státy vyjmou z působnosti směrnice.
Členské státy mají povinnost přijmout určitá opatření, aby zajistily, že zoologické
zahrady budou např. chovat živočichy ve stanovených podmínkách, podporovat výchovu
veřejnosti k povědomí o ochraně biologické rozmanitosti, bránit živočichům v útěku nebo
se zúčastní různých výzkumů a výcviků. Mezi tato opatření patří úprava podmínek udělování
licencí, uzavření zoologických zahrad nebo ukládání sankcí.

5.3.8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně
volně žijících ptáků
Cílem směrnice75 je zajistit ochranu všem druhům ptáků, kteří se přirozeně vyskytují
ve volné přírodě na evropském území členských států EU. Ochrana se vztahuje kromě ptáků
i na jejich vejce, hnízda a stanoviště.
Členské státy mají vytvořit obecnou právní úpravu ochrany, která zakáže zejména
úmyslné usmrcování, odchyt, ničení nebo poškozování hnízd a vajec, sběr vajec ve volné
přírodě, vyrušování ptáků nebo držení druhů, jejichž lov a odchyt je zakázán. Zakázán je také
prodej, přeprava a držení za účelem prodeje a nabízení živých nebo mrtvých ptáků a jejich
snadno rozpoznatelných částí. Odchýlit se je možné, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení
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Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických
zahradách [online]. [cit. 10. 4. 2017] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0022&qid=1491833200006&from=CS
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/EU ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně
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z důvodu zájmu veřejného zdraví, bezpečnosti letového provozu, za účelem ochrany rostlin
a živočichů, pro účely výzkumu a výuky atd.
Výše uvedené se v plném rozsahu týká ptáků, kteří jsou uvedeni v příloze I. Vzhledem
k početnosti populace, zeměpisnému rozšíření a úspěšnému rozmnožování druhů, které jsou
uvedeny v příloze II, je možno tyto ptáky lovit podle vnitrostátních právních předpisů daného
státu. Na druhy uvedené v příloze III/A se neuplatní zákaz prodeje a jiného nakládání za účelem
prodeje, pokud byli ptáci legálně usmrceni, odchyceni nebo získáni jiným zákonným
způsobem. Obdobně může tyto činnosti stát povolit u druhů uvedených v příloze III/B.

5.3.9. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Toto nařízení76 je provedením úmluvy CITES a podrobně upravuje pravidla pro dovoz
a vývoz exemplářů ohrožených druhů. Jak z názvu vyplývá, cílem je ochrana druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Na rozdíl od úmluvy CITES obsahuje nařízení přílohy A, B, C a D. Přílohy A, B, C
zhruba odpovídají přílohám I, II, III úmluvy. V některých ohledech je ale nařízení důslednější
a určité druhy jsou tak zařazeny do přísnější přílohy. Příloha D zahrnuje hlavně druhy, které
nejsou na seznamech CITES. Dovoz těchto exemplářů do EU není nijak omezen, pouze se
monitoruje jeho rozsah. Platí zde povinnost dovozce hlásit celním orgánům dovoz vyplněním
předepsaného oznámení o dovozu.
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Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [online]. [cit. 3. 2. 2017] Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R0338&from=CS
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5.3.10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
Výskyt invazních nepůvodních druhů může mít různé nepříznivé dopady, kterým je
třeba předcházet. Z hlediska biologické rozmanitosti jde především o dopad na původní druhy
a funkci ekosystému, které jsou ohroženy zejména změnou přírodních stanovišť, přenosem
nákaz nebo genetickými účinky křížení.
Invazivním nepůvodním druhem je podle čl. 3 tohoto nařízení 77 nepůvodní druh,
u kterého bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou
rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Zavlečením
či vysazením je pak přesun druhů mimo jejich přirozený areál v důsledku lidského zásahu.
Nařízení se mimo jiné nevztahuje na druhy, které migrují přirozeně v reakci na změny životního
prostředí.
Nařízení stanoví omezení invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii
záměrně přivážet, držet, chovat, přepravovat, uvádět na trh, využívat či vyměňovat, nechat
rozmnožovat nebo uvolňovat do životního prostředí. Dále jsou členské státy povinny učinit
nezbytné kroky z prevenci nezáměrného zavlékání, vysazování či šíření. Při kumulativním
splnění stanovených podmínek je možné udělit povolení k provádění výzkumu nebo ochrany
ex situ78 odchylně od některých výše stanovených omezení.
V červenci 2016 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise, kterým se přijímá
seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii79. Komise je povinna
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Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů [online]. [cit. 10. 4. 2017]
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=CS
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Podle čl. 3 odst. 10) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, se ochranou ex situ
rozumí „ochrana prvků biologické rozmanitosti mimo jejich přírodní stanoviště“.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam
nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 [online]. [cit. 10. 4. 2017] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&rid=1
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alespoň jednou za 6 let přezkoumat tento seznam a případně jej aktualizovat. Invazivní
nepůvodní druhy jsou na tento seznam zařazeny, pokud splní příslušná kritéria.80

5.4. Shrnutí
Na závěr kapitoly o právní úpravě na úrovni Evropské unie je vhodné shrnout,
že ochrana zvířat je obsahem primárních i sekundárních předpisů. Jádro primárních předpisů je
zakotveno hlavně ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Směřování právní úpravy je
rozvedeno v koncepčních nástrojích. Sekundárních pramenů existuje celá řada, proto nebyla
možnost věnovat se v této práci všem a uvedeny jsou pouze příklady z různých oblastí ochrany
zvířat.

80

K datu 10. 4. 2017 seznam obsahuje 23 invazních živočichů a 14 druhů invazních rostlin.
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6. Česká právní úprava
Ochrana zvířat je na našem území řešena z větší části právními normami veřejného
práva. Její úprava je ale roztříštěna do velkého množství zákonů, které spolu vzájemně souvisí.
Jako pomyslné jádro si můžeme představit úpravu ochrany zvířat proti týrání, z které vychází
další prvky ochrany zvířat.
Souhrn platné právní úpravy lze rozdělit do dvou skupin, a to na předpisy přímé
a nepřímé ochrany zvířat proti týrání.81
Přímou ochranou jsou právní předpisy, které definují, zakazují a postihují týrání zvířat
jako takové a chování s tím související, zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Za nepřímou ochranu považujeme právní předpisy, které upravují zacházení se zvířaty
jako živými tvory, způsob a podmínky chovu, péči o zdraví zvířat, krmiva a léčiva, rybářství
a myslivost, provozování zoologických zahrad a další právní předpisy, které postihují jednání,
kdy nedochází k týrání zvířat podle zákonné definice, ale mohlo by dojít k poškození zdraví
nebo jejich utrpení jiným způsobem.
Z důvodu velkého množství zákonů z této oblasti, budou v této kapitole rozebrány pouze
některé z nich, přičemž největší pozornost bude věnována zákonu na ochranu zvířat proti týrání.

6.1. Historie právní úpravy
První právní normou na našem území, která se týkala ochrany zvířat, je nařízení
č. 31/1855 říšského zákoníku. Až do této doby nebyla ochrana zvířat proti týrání upravena
právními normami. Neznamená to však, že by k týrání nedocházelo. Zvířata byla běžně užívána
k práci na poli nebo přepravě těžkých nákladů, ale ochrana byla zajištěna pouze na morální
úrovni. O právní ochraně ohrožených druhů se nedá uvažovat ani v nejmenším, tato otázka
nebyla aktuální vůbec.
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MÜLLEROVÁ, Hana — STEJSKAL, Vojtěch: Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013,
s. 269–270.
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Nakládání se zvířaty jako takové ale v právní úpravě zohledněno bylo. Tato úprava
se týkala hlavně vlastnického práva, práva myslivosti, chovu dobytka nebo ochrany před
nemocemi zvířat (např. vzteklinou).
K provedení výše uvedeného nařízení byly vydány tři předpisy, a to vyhlášení č. 8/1899
Sb. zákonů a nařízení pro vojvodství horní a dolní Slezsko, vyhláška č. 61/1901 Sb. zákonů
a nařízení zemských pro Markrabství Moravské a vyhláška č. 45/1902 Zákonníku zemského
pro království České. Jejich úprava se týká hlavně používání zvířat k tahu, kdy je stanoven
například zákaz používat nemocná a zraněná zvířata, zákaz nepřiměřeně těžkého nákladu nebo
pravidla pro postroj. Dále v nich nalezneme úpravu hnaní zvířat, přepravy zvířat a zacházení
se zvířaty obecně, která se týká zákazu nadměrného bití, švihání a používá zvířat k pracím,
které přesahují jejich síly. Po vzniku Československé republiky byla úprava Rakouska-Uherska
převzata do právního řádu tzv. recepční právní normou (zákon č. 11/1918 Sb. z. a n.).
Nová úprava ochrany zvířat se začala připravovat v 30. letech 20. století, nicméně
v souvislosti s druhou světovou válkou bylo potřeba řešit neodkladné otázky a vládní návrh
nebyl v komorách Národního shromáždění v 1935 vůbec projednán. Jeho obsah byl však
později v doplněné verzi vyhlášen jako vládní nařízení č. 106/1939 Sb., o ochraně zvířat proti
týrání. Později bylo toto nařízení novelizováno vládním nařízením č. 109/1941 Sb., kterým
se vydávají podrobnější předpisy o ochraně zvířat proti týrání. Vzhledem k tomu, že k vydání
vládního nařízení z roku 1939 došlo až v době okupace, pozbylo nařízení platnosti kvůli dekretu
prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.
Po komunistickém převratu byl kladen velký důraz na živočišnou výrobu. Otázka
ochrany zvířat nebyla příliš řešena, a to hlavně proto, že by to bylo v neprospěch tehdejšího
socialistického zemědělství. Obecný zákaz týrání zvířat byl obsažen pouze v zákoně č. 88/1950
Sb., trestní zákon správní, jehož § 60 stanovil, že „kdo bez rozumného důvodu způsobí zvířeti
bolest nebo jiné utrpení, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na
sedm dnů“.
Zákaz týrání zvířat byl dále řešen v obecném ustanovení zákona č. 87/1987 Sb.,
o veterinární péči a to v § 6, který prohlašuje, že „zvířata se nesmějí týrat“.
Období bez propracované úpravy ochrany zvířat skončilo až po revolučním roce 1989,
kdy začala být znovu důsledněji řešena otázka týrání zvířat. Metodický pokyn č. 8
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ze dne 24. 9. 1990 ve svém článku 6 demonstrativně uvádí jednání, která lze považovat
za týrání zvířat podle zákona č. 87/1987 Sb.
Za počátek moderní ochrany zvířat proti týrání se pak považuje zákon na ochranu zvířat
proti týrání, který byl schválen 15. 4. 1992.82

6.2. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Legislativní úprava ochrany zvířat proti týrání se začala formulovat po tzv. sametové
revoluci v roce 1989. Otázka měla být projednána na federální úrovni, nicméně kvůli přípravám
rozdělení česko-slovenské federace byla přesunuta na úroveň české vlády. Návrh zákona
připravilo Ministerstvo zemědělství a k projednání v České národní radě došlo v roce 1992.
Vyhlášené znění zákona bylo poměrně stručné, obsahovalo pouze 30 paragrafů
(pro srovnání – ve znění účinném k 1. 1. 2013 má zákon 103 paragrafů). Zatím došlo celkem
k 13 novelizacím, nejzásadnější změnou je tzv. euronovela, provedená zákonem č. 77/2004 Sb.,
která harmonizovala českou právní úpravu se všemi právními předpisy Evropských
společenství. Dále provedla změnu některých definic, přinesla novou úpravu přepravy zvířat,
doplnění ochrany hospodářských zvířat nebo změnu úpravy týkající se ochrany pokusných
zvířat. Zvýšila také horní hranice pokut za správní delikty.
Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 359/2012 Sb. a do právní úpravy byla
mimo jiné zanesena ustanovení, která umožní zlepšit ochranu zvířat proti týrání. Novým
institutem je tak rozhodnutí o zákazu chovu pro chovatele, který se dopustil týrání zvířat
a existuje důvodná obava, že bude v týrání zvířat pokračovat, dále rozhodnutí o propadnutí,
resp. zabrání zvířete, které bylo týráno, nebo rozhodnutí o předběžné náhradní péči, které
umožňuje odejmout chovateli týrané zvíře, pokud lze ve správním řízení očekávat rozhodnutí
o propadnutí, zabrání nebo umístění zvířete do náhradní péče.
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6.2.1. Účel a základní principy zákona
Účel zákona, který je třeba vždy zohlednit při jeho aplikaci a interpretaci, je upraven
hned v prvním paragrafu zákona. Je jím ochrana zvířat, jakožto živých tvorů schopných
pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným
usmrcením, pokud byly způsobeny člověkem. Utrpení je definováno jako stav zvířete, který je
způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který
u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu nebo smrt83.
Dále nám při aplikaci a intepretaci zákona, jakožto i při tvorbě nového práva, pomáhají
právní principy. Jde o obecně uznávané zásady, které platí uvnitř daného právního odvětví
a často do národní úpravy přecházejí z dokumentů mezinárodního práva nebo z práva Evropské
unie. V oblasti ochrany zvířat jde především o následující principy.
Princip vysoké hodnoty zvířat je vyjádřen v samotné preambuli zákona. Zákon
připomíná, že zvíře je živým tvorem, který je schopný pociťovat bolest a utrpení. Ze strany
člověka si zasluhuje pozornost, péči a ochranu. Tento princip souvisí se samotnou hodnotou
zvířete, která je pro člověka i pro celý život na naší planetě nenahraditelná. Zvířata poskytují
člověku své produkty, slouží jako potrava, ale v některých případech i jako společník.
Na zvířata již není nahlíženo jako na věci nebo čistě jako na prostředky, které jsou určeny pouze
k uspokojování lidských potřeb.
Vzhledem k tomu, že člověk změnil způsob přirozeného života některých druhů zvířat
a je tedy odpovědný za to, že některá zvířata již nejsou schopna žít mimo zajetí, je důležité,
aby měl povinnost o ně také pečovat. Princip péče je upraven v § 4 odst. 1 veterinárního zákona,
který mimo jiné stanoví, že „chovatel je povinen chovat zvířata způsobem, v prostředí
a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav
a předcházet poškození jejich zdraví“. Specifikaci tohoto principu nalezneme v zákoně
na ochranu zvířat proti týrání. Týká se povinnosti pro chovatele hospodářských a zájmových
zvířat. Určitým zúžením je princip odbornosti a kvalifikace, který vyžaduje odbornou
způsobilost při určitých úkonech (např. usmrcování zvířat).
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Viz § 3 písm. l) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
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Princip snižování utrpení se týká hlavně zákazu týrání a povinností při nakládání
se zvířaty. Podstatou je to, aby nedocházelo k nedůvodnému a nepřiměřenému utrpení.
S principem úzce souvisí princip zákazu usmrcení bez zákonného důvodu, který je vyjádřen
v § 5 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání. V druhém odstavci § 5 nalezneme taxativní
výčet zákonných důvodů pro usmrcení zvířete.
Princip respektování přirozených potřeb zvířat se uplatní hlavně při chovu
hospodářských zvířat, pokusných zvířat i zájmových zvířat. Přirozené potřeby zvířat bývají
potlačovány, proto je nutné stanovit pravidla pro chov tak, aby tato potlačování byla
co nejmenší.
Princip odpovědnosti chovatele vychází z toho, že každý je odpovědný za následky
svého protiprávního jednání. Toto samozřejmě platí i na úseku ochrany zvířat a obecně je touto
odpovědnou osobou chovatel84.
Princip subsidiarity využití zvířete se uplatňuje v oblasti používání pokusných zvířat.
Pokus na živém zvířeti může být proveden, pokud není pro dosažení cíle dostupná alternativní
metoda, která by jeho použití nevyžadovala.
S informovaností veřejnosti, jakožto základním požadavkem Evropské unie, souvisí
princip transparentnosti. Projevuje se v evidenci a vedení záznamů, jejich zpracování
a zveřejňování.85
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Podle § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se chovatelem rozumí
„každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně,
přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely
a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá
jejich veřejná vystoupení“.
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6.2.2. Ochrana zvířat při usmrcování
Usmrcením se podle ustanovení § 3 písm. n) rozumí „jakýkoliv zákrok nebo jednání,
které způsobí smrt zvířete“. Definice je velmi široká, jednání může být jak komisivní (konání),
tak omisivní (opomenutí).
V souladu s výše uvedeným principem zákazu usmrcení bez zákonného důvodu
ustanovení § 5 odst. 1 zní: „Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře“. V druhém odstavci
citovaného ustanovení jsou taxativně vymezeny důvody k usmrcení. Je jím využití produktů
zvířete (potravin, vlny, kůže, kožešin a jiných produktů), nevyléčitelná nemoc a těžké poranění,
bezprostřední ohrožení člověka zvířetem, výkon práva myslivosti a rybářství, deratizace a další.
Ustanovení dále v pátém odstavci vymezuje zakázané metody usmrcení, a to např. utopení,
ubití, ubodání nebo použití elektrického proudu.
Zákon vyžaduje odbornou způsobilost při usmrcování zvířat, aby nedocházelo k jejich
utrpení. Požadavek odbornosti je vyžadován při utracení86 a porážení87 zvířat.
Speciální úpravě pak podléhá např. porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských
společností 88 (§ 5f), usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce (§ 5h) nebo
usmrcování ryb (§ 5i).
Pokud fyzická osoba usmrtí zvíře bez toho, aby byl naplněn některý ze stanovených
důvodů, dopustí se tím přestupku podle § 27 odst. 1 písm. d) a může jí být uložena pokuta

86

Utracení smí provádět pouze veterinární lékař nebo zletilá osoba pod jeho odborným dohledem;
v rámci schváleného projektu pokusů smí utracení provádět také osoba odborně způsobilá k navrhování
pokusů nebo projektů pokusů nebo osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných
zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat (viz § 5 odst. 3 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání).
87

Porážení zvířat na jatkách smějí provádět pouze osoby, které získaly střední vzdělání s výučním listem
v oboru řezník, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin, střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství,
vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti veterinárního
lékařství a hygieny nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast (viz § 5a odst. 1
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).
88

V České republice jde o tradiční židovské porážky pro získání košer masa a o muslimské porážky
halal.
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až do výše 500 000 Kč. Stejnou výši pokuty je možné uložit při usmrcení zvířete při domácí
porážce v rozporu s § 5h a při usmrcení ryby v rozporu s § 5i odst. 1, 2 nebo 4.
Pokuta do výše 200 000 Kč hrozí při usmrcení zvířete veterinárními prostředky, ačkoli
osoba není osobou uvedenou v § 5 odst. 3.
Právnická nebo podnikající fyzická osoby se usmrcením zvířete bez stanoveného
důvodu dopustí správního deliktu podle § 27a odst. 1 písm. c). Za tento delikt se uloží pokuta
ve stejné výši jako u fyzické osoby, tedy až 500 000 Kč. Pokud usmrtí zvíře při domácí porážce
v rozporu s § 5h, nebo usmrtí rybu v rozporu s § 5i odst. 1 až 4, uloží se pokuta také do výše
500 000 Kč.
Zákon v případě usmrcení zvířete veterinárními prostředky nerozlišuje mezi fyzickou
osobou nepodnikající a podnikající, co se týče výše pokuty, a proto pokud podnikající fyzická
osoba není osobou uvedenou v § 5 odst. 3, uloží se jí pokuta také až do výše 200 000 Kč.
Provozovatel podniku 89 se dopustí správního deliktu, pokud nesplní požadavek
odbornosti při porážení zvířat a tedy nezajistí, aby usmrcování zvířat prováděla osoba podle
§ 5a odst. 1 nebo 4. Za tento správní delikt se uloží pokuta do 200 000 Kč.
Ke dni 29. 5. 2017 je na schválený pořad 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR zařazeno třetí čtení o návrhu zákona, kterým má dojít k novelizaci zákona na ochranu zvířat
proti týrání.90 Předložený návrh novelizuje zákon tak, že zakazuje chov a usmrcování zvířat
výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. Zakazuje tzv. kožešinové farmy, v kterých
jsou usmrcována zvířata, aniž by došlo i k zužitkování jejich masa. Zákon se tedy nevztahuje
na využití kožešin jako vedlejších produktů při získávání masa. Nejčastěji chovanými druhy
kožešinových zvířat jsou norci a lišky, tedy divoká zvířata, která v klecích nemohou naplnit své
etologické potřeby. Veškeré snahy o nápravu a zároveň zachování kožešinových farem doposud

89

Podle čl. 2 písm. l) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 se provozovatelem podniku rozumí „fyzická nebo
právnická osoba řídící podnik provádějící usmrcování zvířat nebo související úkony spadající do oblasti
působnosti tohoto nařízení“.
90

Schválený pořad a stav projednávání 57. schůze [online]. [cit. 29. 5. 2017] Dostupné
z: https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=57
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selhaly. Tato novelizace by byla zcela jistě v souladu se zákazem bezdůvodného usmrcení
zvířat, kdy lze konstatovat, že usmrcení kvůli kožešinám, které dnes mohou být nahrazeny
syntetickým materiálem a spíše než jako ochrana před mrazem jsou luxusním zbožím,
je v rozporu s etickými otázkami, jelikož zde neexistuje důležitý lidský zájem za usmrcení.91

6.2.3. Ochrana zvířat při veřejných vystoupeních
Široká zákonná definice vymezuje veřejné vystoupení jako provádění činnosti
(jednorázové nebo opakované) se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti
(i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků), za stanoveným účelem (výchova,
vzdělání, reklama, soutěž nebo podnikání). Dále je to také činnost, při které vznikne doklad
o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh.92 Typickým příkladem
by mohlo být cirkusové vystoupení nebo výstavy zvířat.
Pořadatel takového veřejného vystoupení má oznamovací povinnosti vůči krajské
veterinární správě a příslušné obci. Nejméně 14 dní předem musí oznámit místo a datum konání,
druh a počet zvířat a identifikační údaje fyzické osoby, která bude přítomna při veřejném
představení a je schopna postupovat podle § 8 odst. 293.
Otázkou zůstává, zda je tato oznamovací povinnost dostačující a zda by nebylo
vhodnější stanovit ještě následný souhlas příslušné obce s pořádáním veřejného vystoupení,
jelikož tato obec podle platné právní úpravy nemá možnost konání akce předem zamezit nebo
akci zakázat.
Při porušení této oznamovací povinnosti a při nezajištění přítomnosti fyzické osoby
podle § 8 odst. 2 se pořadatel dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až 200 000 Kč.

91

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, Sněmovní tisk 742/0, část 1/4.
92

Viz § 8 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

93

Tj. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, zjistit změny v chování zvířat,
určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, bezpečně manipulovat
s daným druhem zvířat a organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
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6.2.4. Ochrana zvířat při přepravě
Základním důvodem pro úpravu přepravy zvířat je předcházet jejich zranění
a zbytečnému utrpení. Právní úpravu lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to přeprava
komerční (v souvislosti s hospodářskou činností) a nekomerční (není zde souvislost
s hospodářskou činností, neusiluje se o dosažení zisku, nedochází k bezprostřední směně peněz,
zboží nebo služeb – např. cestování se zájmově chovanými zvířaty mezi státy).
Přeprava zvířat je upravena ve velkém množství pramenů, a proto je těžko uchopitelná.
Je třeba zde vycházet i z úpravy Evropské unie, tedy hlavně z nařízení Rady (ES) č. 1/2005
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností94 a z nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 998/2003/ES o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu95. Některé instituty jsou upraveny pouze v nařízení, některé pouze v zákoně a některé
dokonce v obou pramenech. V této kapitole se budu věnovat úpravě obsažené v zákoně.
Přepravou se podle zákona na ochranu zvířat proti týrání rozumí přesun živých zvířat
v dopravních prostředcích a to včetně nakládky, vykládky a překládky. 96 Zákon stanoví
požadavek na maximální dobu trvání vnitrostátní přepravy hospodářských zvířat určených
k porážce na jatkách, která nesmí překročit 8 hodin.
Požadavek odborné způsobilosti je opět kladen na zaměstnance dopravce nebo
provozovatele sběrného střediska97, kteří manipulují se zvířaty. Zaměstnanci musí absolvovat
školení a získat o tom potvrzení, dopravce nebo provozovatel sběrného střediska o tom vede

94

Více viz podkapitola 5.3.1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností.
95

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS
[online].
[cit.
6.
2.
2017]
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0998&qid=1486373870858&from=CS
96

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

97

Podle čl. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1/2005 se sběrnými středisky rozumí „místa jako
hospodářství, sběrná střediska nebo trhy, na kterých se shromažďují domácí koňovití nebo domácí skot,
ovce, kozy a prasata pocházející z různých hospodářství k vytvoření zásilek“.
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evidenci. Řidiči nebo průvodci 98 silničních vozidel absolvují kurz a získají osvědčení
o způsobilosti, které vydává ministerstvo.
Přeprava zvířat musí být nařízena způsobem, který zvířatům nepřivodí zranění nebo
zbytečné utrpení. Za tímto účelem zákon upravuje obecné podmínky pro dopravní prostředek,
zařízení k nakládce a vykládce, odpovídající ploše, napojení a nakrmení zvířete, odpočinek
zvířete a poskytnutí první pomoci při onemocnění nebo zranění. Zvířata mohou být
přepravována, pouze pokud jsou pro plánovanou cestu způsobilá. Zákon uvádí demonstrativní
výčet případů, kdy zvířata nejsou způsobilá k přepravě, např. pokud se bez bolesti nebo pomoci
nemohou sama pohybovat, mají velké otevřené rány, březí samice před porodem, novorozená
zvířata atd. Výjimkou je přeprava k ošetření veterinárním lékařem a zpět, jiná nutná přeprava
k zamezení bolestí, utrpení nebo škod a přeprava na pokyn veterinárního lékaře
k diagnostickým účelům.
Dopravní prostředky musí zajistit bezpečnost zvířat, chránit je před nepříznivým
počasím, zabezpečit je před vypadnutím a únikem, podlaha nesmí být kluzká a musí
minimalizovat prosakování moči a výkalů. V prostoru musí být dostatek místa a dostatečné
proudění vzduchu.
Úprava obecných podmínek pro přepravu, způsobilosti zvířat k přepravě, dopravního
prostředku a postupů při přepravě se použije i pro nekomerční přepravu.
Pokud osoba jako chovatel přepravuje zvíře v rozporu s těmito podmínkami, uloží se jí
pokuta do 200 000 Kč.

6.2.5. Ochrana hospodářských zvířat
Pro účely zákona se hospodářským zvířetem podle § 3 písm. d) rozumí „zvíře chované
pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské
nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež,

98

Podle čl. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1/2005 se průvodcem rozumí „osoba přímo odpovědná
za dobré životní podmínky zvířat, která je doprovází během přepravy“.
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králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat
produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací“.
Zákon stanoví značné množství zákazů a příkazů pro ochranu těchto zvířat. Zakázán je
například chov v izolaci, chov ve velkých skupinách nebo chov ve tmě. Chovatel je povinen
zabezpečit pravidelnou prohlídku hospodářských zvířat, učinit nezbytná opatření k zabránění
úniku, zajistit životní podmínky odpovídající potřebám hospodářského zvířete, zajistit
způsobilý personál atd. Volnost pohybu nesmí být omezována tak, že by hospodářskému zvířeti
působila utrpení. Hospodářské zvíře musí dostávat vhodnou potravu, mít přístup k vodě a mít
možnost přístupu k zařízení pro krmení a napájení.
Zvláštní úpravě pak podléhá chov kuřat chovaných pro maso a povinnosti chovatele
prasat.
Chovatel hospodářských zvířat se dopustí správního deliktu tím, že nevyžádá vyšetření
a zhodnocení stavu nemocného, vyčerpaného nebo zraněného zvířete veterinárním lékařem
nebo v rozporu s požadavky zákona na porážení a utrácení takových zvířat (§ 5b) zahájí jeho
přepravu. Dále pokud doveze hospodářské zvíře bez stanoveného osvědčení, nezajistí
provádění prohlídky hospodářských zvířat, neučiní nezbytná opatření pro zabránění jejich
úniku nebo nezajistí způsobilý personál. Za tato jednání lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Při nedodržení minimálních standardů pro chov hospodářských zvířat hrozí pokuta
až 200 000 Kč.99

6.2.6. Ochrana zvířat v zájmových chovech
Podle § 3 písm. e) se zvířetem v zájmovém chovu rozumí „zvíře, u kterého hospodářský
efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo
v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící
člověku jako jeho společník“.

99

Další správní delikty chovatele hospodářských zvířat viz § 27 odst. 3 a § 27a odst. 4 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
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Každý má povinnost zabezpečit přiměřené podmínky pro zachování fyziologických
funkcí a zajištění biologických potřeb tohoto zvířete takovým způsobem, aby nedocházelo
k jeho bolesti, utrpení nebo poškození zdraví. Zvíře nesmí být chováno v zájmovém chovu,
pokud tyto podmínky nejsou zabezpečeny nebo zabezpečeny sice jsou, ale zvíře se ani tak
nemůže adaptovat.
Zákon dále upravuje odpovědnost každého, kdo chová zvíře v zájmovém chovu, za jeho
zdraví a dobrý stav. Stejná odpovědnost platí pro osobu, která se ujala toulavého nebo
opuštěného zvířete. Tato osoba splní povinnost i oznámením místa nálezu obci nebo předáním
zvířete do útulku.
Každý je rovněž povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Zákon nestanoví konkrétní
způsob tohoto zajištění, situace se hodnotí podle konkrétního případu (ohrožení zvířete,
ohrožení ostatních osob, místo úniku atd.). Obec může přijmout obecně závaznou vyhlášku
omezující volný pohyb psů na veřejném prostranství. Ačkoliv se zákonné zmocnění týká pouze
regulace psů, není tím dotčena možnost obce podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, která se může týkat regulace i jiných zvířat. Pokud osoba neučiní opatření proti úniku
zvířete, uloží se jí pokuta do výše 50 000 Kč.
Kvůli zajištění náležité péče zákon stanoví zákaz prodeje nebo darování zvířete
v zájmovém chovu osobě mladší 15 let bez souhlasu rodičů a osobě, jejíž způsobilost k právním
úkonům byla soudem omezena bez souhlasu jejího opatrovníka. V případě, že chovatel prodá
nebo daruje zvíře této osobě, uloží se pokuta až do výše 50 000 Kč.
Zvláštní úpravě podléhá druh zvířete vyžadující zvláštní péči100. Taxativní výčet těchto
druhů nalezneme ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb. U těchto zvířat je chov
zpravidla náročnější, a proto je třeba chránit je před neodborným zacházením. Z tohoto důvodu
je jejich chov možný pouze na základě povolení krajské veterinární správy. Věková hranice

100

Podle § 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se druhem zvířete
vyžadujícím zvláštní péči rozumí „druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým
vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování“.
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pro osoby, které chovají jedince těchto druhů, je stanovena na 18 let. Při porušení těchto
podmínek hrozí chovateli pokuta až do výše 50 000 Kč.
Ochrana zvířat v zájmových chovech je zajištěna i pro obchod se zvířaty. Podle § 13a
má obchodník povinnost oznámit výkon této živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské
veterinární správě a doložit, jak bude zabezpečena péče. Při porušení této oznamovací
povinnosti se uloží pokuta do výše 200 000 Kč.

6.2.7. Ochrana volně žijících zvířat
Pojem volně žijícího zvířete je vymezen v § 3 písm. b) jako „zvíře, patřící k druhu,
jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí“. Ačkoliv
se zákon na ochranu zvířat proti týrání týká převážně zvířat v lidské péči, jeho ustanovení tvoří
základ úpravy nakládání i se zvířaty, která žijí volně v přírodě.
Zákon ve svém § 14 taxativně vymezuje zakázané způsoby odchytu a usmrcení volně
žijícího zvířete. Jedná se např. o použití pytláckého oka, harpuny, jedovatých návnad, výbušnin,
luků, elektrického proudu, motorového vozidla, magnetofonu, zrcadla atd. Zákon dále uvádí
i výjimky z některých zakázaných metod (např. výkon práva myslivosti nebo rybářství).
Pokud chovatel poruší některý z těchto zákazů, hrozí mu pokuta až do výše 500 000 Kč.
Zakázaný je i odchyt jedinců druhů, kteří původně volně žijí na území ČR, pro chov
ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem je domestikace. Při porušení
zákazu se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.
Mezi zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty zákon řadí provozování mobilních
zařízení (typů pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií a akvárií), v kterých jsou jedinci umístěni
převážně v prostoru dopravního prostředku. Výjimka se vztahuje na zvířata, s kterými je
pracováno v cirkusové manéži. Chovatel se dopustí správního deliktu, pokud poruší tento zákaz
a může mu za to být uložena pokuta až 500 000 Kč.
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V případě nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců (kromě delfínovitých),
nosorožců, hrochů a žiraf je zakázána drezúra101 a vstup na území státu k tomuto účelu. Chov
a drezúra volně žijících zvířat musí být prováděna s ohledem na druh, věkovou kategorii,
hmotnost a další specifické podmínky nároků na jejich ochranu. Bližší podmínky pro chov
a drezúru zvířat stanoví Ministerstvo zemědělství prováděcím právním předpisem102.
Zákon mezi volně žijící zvířata řadí i handicapované zvíře, kterým je podle § 3 písm. f)
„volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale
neschopno přežít ve volné přírodě“. Každý, kdo se takového zvířete ujal, má povinnosti zajistit
péči o ně, tj. vytvářet podmínky pro zachování fyziologických funkcí a biologických potřeb,
předcházet jejich úniku, mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči
o takové zvíře, nebo zajistit péči touto osobou, a dodržovat podmínky chovu, vybavení
a minimální velikosti prostor. Alternativou k povinnosti zajištění péče je předání tohoto zvířete
záchranné stanici, popřípadě oznámení místa nálezu záchranné stanici. Další podmínky chovu,
vybavení a minimální velikost prostor pro handicapová zvířata stanoví vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.

6.2.8. Ochrana pokusných zvířat
Definice pokusného zvířete byla k 1. 1. 2013 značně upravena novelou zákona z roku
2012. Pro účely zákona se pokusným zvířetem podle § 3 písm. j) rozumí živý obratlovec
(s výjimkou člověka) včetně samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední
třetiny jejich běžného vývoje, který je nebo má být použit k pokusům. Za pokusné zvíře se
považuje také zvíře, které je v ranějším stadiu vývoje, pokud má být zvířeti umožněno žít nad
rámec tohoto stadia a v důsledku prováděných pokusů je pravděpodobné, že po dosažení tohoto

101

Ustanovení § 14a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zavádí
legislativní zkratku „drezúra“ pro „zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu
v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném
představení, s výjimkou cílených pohybových aktivit zvířat, v zoologických zahradách“.
102

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat.
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stadia je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození. Zákon pokládá za pokusné zvíře
také živé hlavonožce.
Další důležitým pojmem této oblasti je pokus, kterým se podle § 3 písm. t) rozumí
„jakékoli invazivní či neinvazivní použití zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké účely se
známým nebo neznámým výsledkem nebo pro vzdělávací účely, které může zvířeti způsobit
bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající vpichu jehly podle
běžné veterinární praxe. Pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob jednání, který má nebo
může vést k tomu, že se zvíře narodí nebo vylíhne nebo že vznikne a je zachována geneticky
modifikovaná linie zvířete v takovém stavu; usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů
nebo tkání se za pokus nepovažuje“.
Cílem úpravy ochrany pokusných zvířat je, aby zvířata, která jsou k pokusům už
použita, byla alespoň dostatečně chráněna před zbytečnou bolestí, strachem, utrpením a trvalým
poškozením. Hlavní účel samotného zákona, tedy ochrana zvířat před týráním, zde ustupuje
mírně do pozadí ve prospěch zájmu na vědeckém poznání. V zákonem stanovených případech
tedy může dojít k jednání, které by za jiných podmínek bylo kvalifikováno jako týrání zvířat.
Zákon však v §18a přistupuje k principu subsidiarity, který požaduje, aby zvíře nebylo
k pokusům použito, pokud může být žádaný výsledek dosažen jinou metodou nebo zkušební
strategií.
Z důvodu ochrany pokusných zvířat je zavedeno udělení oprávnění k jejich chování,
dodávání a používání. Bez tohoto oprávnění hrozí právnické nebo podnikající fyzické osobě
pokuta do 500 000 Kč. Pokusy mohou být prováděny pouze v zařízeních, která splňují všechny
požadavky zákona, a to i včetně požadavků na odbornou kvalifikaci personálu, a pouze pokud
je projekt pokusu103 schválen. Pokuta do výše 500 000 Kč se uloží, pokud osoba provede pokus
nebo projekt pokusů bez osvědčení o odborné způsobilosti, pečuje o pokusné zvíře nebo usmrtí
pokusné zvíře bez osvědčení o odborné způsobilosti, provede pokus bez předchozího schválení
státním orgánem nebo usmrtí pokusné zvíře v rozporu se zákonnými požadavky.

103

Podle § 3 písm. u) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se projektem pokusu rozumí
„pracovní program s definovaným vědeckým cílem, jehož součástí je jeden nebo více pokusů“.
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Zákonná úprava se dále týká povinností chovatele pokusných zvířat, zákazu použití
určitých druhů zvířat k pokusům, opětovného použití pokusného zvířete, vypuštění pokusného
zvířete do volné přírody, metod usmrcení apod.
V roce 2016 bylo v České republice použito k pokusným účelům celkem 229 465 zvířat
(o 4 901 míň než v roce 2015). Nejpoužívanějším druhem je myš laboratorní (celkem
76 245).104

6.2.9. Zvláštní opatření v oblasti ochrany zvířat
Vedle úpravy trestání správních deliktů, za které je možné uložit pokutu ve třech
stupních podle závažnosti, a to do 50 000 Kč, do 200 000 Kč a do 500 000 Kč, upravuje zákon
preventivní a nápravné prostředky, které nemají povahu sankce. Ukládají povinnost něco konat
nebo se něčeho zdržet.
Závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků [§ 22 odst. 1 písm. l)] mohou
na základě kontrolního zjištění vydávat krajské veterinární správy jako reakci na porušení
právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání. Tento pokyn stanoví, jaká povinnost
byla porušena, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být nedostatky odstraněny. Krajská
veterinární správa kontroluje i odstranění těchto nedostatků, nicméně v tomto zákoně není
v případě nedodržení tohoto pokynu stanovena žádná sankce.
Zákaz chovu zvířat (§ 27b odst. 1) může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit,
jestliže existuje důvodná obava, že pachatel bude v týrání zvířete pokračovat, neposkytne
týranému zvířeti péči, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvíře vyžaduje, nebo začne
chovat další zvířata stejným způsobem, za který byl již dříve potrestán nebo odsouzen.
Preventivní povaha tohoto opatření umožňuje účinnější ochranu zvířat, a to hlavně v případech,
kdy pachatel pokračuje v týrání jiných zvířat i po odsouzení za takový delikt. Úřad musí spolu
s tímto opatřením uložit vždy i pokutu.
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Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v roce 2016 [online]. [cit. 25. 4. 2017]
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/1497/EPZ16t_resorty.pdf
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O propadnutí týraného zvířete (§ 27b odst. 2) může obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhodnout, pokud je důvodná obava, že bude pachatel v týrání zvířete, které mu
náleží, pokračovat, nebo tomuto zvířeti neposkytne péči, kterou jeho zdravotní stav vyžaduje.
Účelem je zabránění dalšího týrání zvířete. Stejně jako v případě zákazu chovu, i zde musí úřad
spolu s opatřením uložit pokutu. Vlastníkem propadlého zvířete se stává stát.
Umístění zvířete do náhradní péče [§ 28a odst. 1 písm. a)] může nařídit a zajistit obecní
úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajské veterinární správy, pokud to vyžaduje
zdravotní stav zvířete, nebo je zvíře opakovaně týráno. V tomto případě nedochází k přechodu
vlastnického práva. Vlastník zvířete je povinen úřadu zvíře vydat a uhradit náklady spojené
s umístěním zvířete do náhradní péče a s následnou péčí. Náhradní péči zajišťuje pečovatel,
který má zkušenost s chovem daného druhu zvířete.
Pokud lze ve správním řízení očekávat, že bude rozhodnuto o náhradní péči nebo jiném
zvláštním opatření, může obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit předběžnou
náhradní péči (§ 28c). Smyslem je zabránit naléhavým případům, v kterých by mohlo dojít
ke zhoršení stavu zvířete, pokud by se čekalo na vydání samotného rozhodnutí ve správním
řízení.
Vedle těchto opatření může obecní úřad obce s rozšířenou působnosti na návrh krajské
veterinární správy vydat správní rozhodnutí, kterým nařídí snížení počtu zvířat [§ 28a odst. 1
písm. b)], dochází-li k jejich týrání, pozastavení činnosti [§ 28a odst. 1 písm. c)], při které
dochází k týrání zvířat, utracení zvířete [§ 28a odst. 1 písm. d)], pokud je dán důvod k usmrcení
podle § 5 odst. 2 písm. b)105, nebo nařídí chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou
[§ 28a odst. 1 písm. e)].

105

Podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je důvodem
k usmrcení „slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové
vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením“.
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6.3. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravuje mimo jiné ochranu přírody
včetně ochrany volně žijících živočichů. Tato ochrana se zajišťuje obecnou ochranou druhů
a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné a ohrožené, a to pozitivním ovlivňováním
jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě
i za použití zvláštních a odchovných zařízení106.
Obecná ochrana zahrnuje ochranu všech druhů před zničením, poškozováním, sběrem
nebo odchytem, pokud by to alespoň potenciálně mohlo vést k jejich ohrožení na bytí,
k degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností, k zániku populace druhů nebo ke zničení
ekosystému, jehož jsou součástí.
Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin nebo živočichů do krajiny je možné pouze
s povolením orgánu ochrany přírody. To samé platí pro záměrné rozšíření geograficky
nepůvodního druhu 107 , kdy orgán ochrany přírody může v souladu se zvláštními právními
předpisy rozhodnout o jejich odlovu. Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. e) tohoto zákona jsou
k vydávání těchto povolení příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Stejně jako zákon na ochranu zvířat proti týrání i tento zákon upravuje ochranu
handicapovaných zvířat. Oba tyto zákony se v této oblasti doplňují. Podle § 5 odst. 8 musí
každý, kdo se ujal živočicha neschopného přežít ve volné přírodě, zajistit jeho nezbytné
ošetření, nebo ho za tímto účelem předat provozovateli záchranné stanice. Dále je povinen
přijmout opatření k zamezení tělesných změn a změn chování, které by znemožnily jeho návrat
do přírody a jeho zapojení do volně žijící populace. Pokud je tímto živočichem zvláště chráněný
živočich, musí jej ten, kdo se ho ujal, bezodkladně předat k ošetření do záchranné stanice.
Záchrannou stanicí je zařízení, které zajišťuje péči o všechny živočichy dočasně neschopné
přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, a které poskytuje dlouhodobou péči
živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě. Záchrannou stanici lze provozovat
pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Bližší podmínky pro držení
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Viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

107

Podle § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je geograficky nepůvodním
druhem rostliny nebo živočicha „druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu“.
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handicapovaných živočichů v záchranných stanicích stanoví vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 316/2009 Sb., o handicapovaných živočiších.
Samostatně se zákon věnuje volně žijícím druhům ptáků. V zájmu jejich ochrany je
v § 5a zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt, úmyslné poškozování nebo ničení
jejich hnízd a vajec, odstraňování hnízd, sběr vajec ve volné přírodě a jejich držení, úmyslné
vyrušování a držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.
Zvláštní druhová ochrana se týká druhů, které lze vyhlásit za zvláště chráněné z důvodu
jejich ohrožení, vzácnosti, nebo vědeckého a kulturního významu. Zvláště chráněné druhy člení
zákon do třech kategorií, jejich rozdělení stanoví obecně závazný právní předpis108. Zvláštní
ochraně podléhají všechna vývojová stádia těchto druhů, i mrtvý jedinec, jeho část nebo
výrobek z něho, a dále přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Široká ochrana zahrnuje hlavně
zákaz odchytu, chovu v zajetí, rušení, zraňování a usmrcování. Orgán ochrany přírody může
rozhodnout o udělení výjimky z tohoto zákazu.
Pokud fyzická osoba zraňuje zvláště chráněné živočichy nebo ptáky, chová je bez
povolení, nebo jinak zasahuje do jejich přirozeného vývoje, uloží jí orgán ochrany přírody
pokutu až do výše 10 000 Kč. Při usmrcení ptáka nebo zvláště chráněného živočicha
III. kategorie (ohrožený), způsobení jeho úhynu nedovoleným zásahem a při odchytu zvláště
chráněných živočichů uloží orgán ochrany přírody pokutu do 20 000 Kč. V případě usmrcení
zvláště chráněného živočicha I. a II. kategorie (kriticky ohrožený a silně ohrožený) a způsobení
jeho úhynu zásahem, hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč. Zákon trestání ještě zpřísňuje tím,
že umožňuje za přestupek v ochraně zvláště chráněných živočichů uložit až dvojnásobnou
pokutu, pokud byl přestupek spáchán ve zvláště chráněném území.
V případě právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou výše pokut mnohonásobně
vyšší. Tak například při usmrcení nebo chovu ptáků a zvláště chráněných živočichů bez
povolení, nebo při nedovoleném zásahu do jejich přirozeného vývoje, uloží orgán ochrany
přírody pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokud osoba usmrcuje zvláště chráněné živočichy
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Příloha č. III vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
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přímo nebo způsobí nedovoleným zásahem jejich úhyn, uloží se jí pokuta až do výše
2 000 000 Kč.

6.4. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) se týká problematiky úmluvy
CITES109.
Do České republiky se dováží stále více živočichů odchycených ve volné přírodě,
včetně výrobků z nich. Česká republika mimo to funguje také jako významná tranzitní země.
Regulace obchodu s ohroženými druhy je potřebná hlavně z toho důvodu, že využívání divoké
přírody pro mezinárodní obchod je po ničení přirozených stanovišť druhou nejzávažnější
příčinou ubývání druhů 110 . Z tohoto důvodu je žádoucí, aby mezinárodní obchod podléhal
společné kontrole a dodržování stanovených povinností.
Zákon je vlastně druhým předpisem na našem území, který se touto problematikou
zabývá, a to po předchozím zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

109

V ČR vyhlášena jako sdělení č. 572/1992 Sb.

110

Co
to
je
CITES
[online].
[cit.
13.
2.
2017]
Dostupné
z: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy/$FILE/ODOIMZCITES_ZAKLADNI_INFO_150512.pdf

57

Úprava zohledňuje požadavky Evropské unie, které pro Českou republiku vyplývají
z jejího členství v ní. Zákon je prováděcím předpisem k nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Ústředním pojmem zákona je tzv. exemplář111
V zákoně nalezneme obecně podmínky pro dovoz, vývoz, přemisťování a další
nakládání s exempláři, podrobnější pravidla pro registraci obchodníků a vědeckých institucí,
zvláštní pravidla pro obchod se zvláště chráněnými druhy, které nejsou exempláři CITES
a s výrobky z tuleňů, nebo regulaci lovu některých mořských živočichů apod.
Kontrolu dodržování zákona provádí Česká inspekce životního prostředí. Výčet
správních deliktů nalezneme v § 34c a §34d. Jednání v rozporu s tímto zákonem může být
potrestáno uložením pokuty až do výše 1 500 000 Kč.

6.5. Související právní předpisy o ochraně zvířat
Jak již bylo řečeno výše, problematika ochrany zvířat je řešena ve velkém množství
zákonů, a proto není možné je všechny v této práci detailně rozebrat. Za zmínku však ještě stojí
alespoň některé z nich.
Veterinární zákon112 úzce souvisí se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, a to hlavně
co se týče povinností chovatelů a institucionálního zajištění. Důraz je zde ale kladen hlavně
na ochranu zdraví zvířat a na veterinární péči.

111

Podle čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97 se exemplářem rozumí „jakýkoli živočišný nebo
rostlinný jedinec, ať živý nebo neživý, patřící k některému z druhů zařazených do příloh A až D, jakákoli
jeho část nebo odvozenina, ať tvoří součást jiného zboží či nikoli, jakož i jakékoli jiné zboží, u něhož je
podle průvodních dokumentů, obalu nebo označení či etikety nebo jakýchkoli jiných příznaků patrné,
že představuje nebo obsahuje části či odvozeniny živočichů nebo rostlin uvedených druhů, pokud takové
části či odvozeniny nejsou vyňaty z působnosti ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení týkajících
se přílohy, do které je dotyčný druh zařazen, a to vyznačením této skutečnosti v dotyčných přílohách“.
112

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon).
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Pokud jde o myslivost a rybářství, jejich právní úprava se týká hlavně regulace těchto
specifických činností, nicméně v určité míře obsahuje i ustanovení, která se týkají ochrany
zvířat proti týrání. Základními právními předpisy z této oblasti jsou zákon o myslivosti 113
a zákon o rybářství114.
Chovu zvířat se týká plemenářský zákon115, který se soustředí na šlechtění a plemenitbu
vyjmenovaných hospodářských zvířat, a dále zákon o ekologickém zemědělství 116, který je
třeba vyzdvihnout hlavně z toho důvodu, že umožňuje zvířatům chovaným na ekofarmách
dosáhnout lepších životních podmínek, než která mají zvířata chovaná v klasických
velkochovech.
Právní úprava zoologických zahrad je primárně řešena v zákoně o zoologických
zahradách117. Důležitým prvkem je vydávání licence k provozování zoologické zahrady, kterou
se podle § 2 odst. 1 písm. a) rozumí „trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně
7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též
zvířata domácí“.

113

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

114

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
115

Zákon č 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
116

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
117

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách).

59

6.6. Shrnutí
Roztříštěnost úpravy ochrany zvířat v českém právním řádu činí tuto problematiku těžce
uchopitelnou. Nepomáhá ani fakt, že úprava je zásadním způsobem ovlivněna rozsáhlým
právem Evropské unie.
Středobodem široké úpravy je zákon na ochranu zvířat proti týrání, který komplexně
upravuje ochranu zvířat proti týrání a jejich welfare. Moderní povaha tohoto zákona spočívá
především v regulaci způsobů nakládání se zvířaty, kategorizaci zvířat a detailním vymezením
pojmu týrání. Slabinu lze spatřit hlavně v tom, že ochrana proti týrání je vztažena až na výjimku
hlavonožců podle § 3 písm. j) pouze na obratlovce, ačkoliv bolest a utrpení mohou pociťovat
i nižší živočišné druhy. De lege ferenda by tedy bylo vhodné tento pojem rozšířit i mimo
obratlovce.
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7. Trestné činy na úseku ochrany zvířat
Trestně činy proti životnímu prostředí byly poprvé jako samostatná hlava zakotveny
do české právní úpravy až novým trestním zákoníkem118 s účinností od 1. 1. 2010. Tento krok
zohledňuje společenskou závažnost tohoto druhu kriminality a je plně v souladu s požadavky
moderní společnosti.
Hlava VIII zvláštní časti tedy obsahuje trestné činy, jejichž druhovým objektem je
zájem společnosti na ochraně životního prostředí, jeho jednotlivých složek a ekosystémů.
Mezi složky životního prostředí můžeme mimo jiné podle ustanovení § 2 zákona č. 17/1992
Sb., o životním prostředí, řadit i organismy, a tedy zvířata. Druhovým objektem některých
trestných činů (zejména § 302 a § 303 tr. zák.) je zájem společnosti na ochraně zvířat jako
jednotlivců včetně zajištění welfare bez ohledu na příslušnost k určitému druhu.
Pachatelem těchto trestných činů může být fyzická i právnická osoba. Subjektivní
stránka je charakterizována úmyslným zaviněním, nicméně některé trestné činy mohou být
spáchány i z nedbalosti nebo hrubé nedbalosti119.
Pojem zvíře sám trestní zákoník nedefinuje. Pro trestné činy proti životnímu prostředí
je charakteristické, že jde o blanketní skutkové podstaty, které odkazují na jiný právní předpis,
kde nalezneme definici daného pojmu. V případě pojmu zvíře se jedná o ustanovení § 3 písm.
a) zákona na ochranu zvířat proti týrání. Právní postavení zvířete ale řešeno je, a to v ustanovení
§ 134 trestního zákoníku, kde je stanoveno, že ustanovení o věcech se vztahuje i na živá zvířata,
nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.

118

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

119

Hrubá nedbalost je vyšší stupeň intenzity nedbalosti. Podle § 16 odst. 2 tr. zák. „je trestný čin spáchán
z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé
bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem“.
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7.1. Poškození a ohrožení životního prostředí
Na začátek rozboru jednotlivých trestných činů je třeba zmínit základní, obecný trestný
čin proti životnímu prostředí. Souvislost s ochranou zvířat je zřejmá, jelikož zvíře jako
organismus je složkou životního prostředí, které navíc samo o sobě představuje i prostředí pro
život zvířete.
Trestní zákoník obsahuje dva trestné činy, které se od sebe liší subjektivní stránkou.
První z nich (§ 293 tr. zák.) vyžaduje zavinění ve formě úmyslu, druhý (§ 294 tr. zák.)
pak hrubou nedbalost.
Objektivní stránka trestných činů se skládá z více znaků a je vyjádřena ve dvou alineách:
1) Pachatel v rozporu s jiným právním předpisem 120 úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
poškodí121 nebo ohrozí některou ze složek životního prostředí. Musí tak ale alternativně
učinit ve větším rozsahu, na větším území122, takovým způsobem, že tím může způsobit
těžkou újmu na zdraví123 nebo smrt nebo je-li k odstranění následků třeba vynaložit náklady
ve značném rozsahu (nejméně 500 000 Kč).
2) Pachatel úmyslně nebo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení zvýší nebo ztíží
jeho odvrácení nebo zmírnění.

120

Zde můžeme opět spatřit blanketní povahu skutkové podstaty, která odkazuje na právní předpis
z oblasti ochrany životního prostředí. Těchto předpisů je velké množství. Použití konkrétního předpisu
je závislé na konkrétní situaci.
121

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, je poškozováním životního prostředí
„zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními
předpisy“.
122

Podle výkladového ustanovení § 296 odst. 1 tr. zák. se větším územím rozumí „území o rozloze
nejméně tři hektary a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně
jeden hektar vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená území
a délky vodního toku se sčítají“.
123

Podle § 122 odst. 2 tr. zák. se těžkou újmou na zdraví rozumí „jen vážná porucha zdraví nebo jiné
vážné onemocnění“.
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V případě úmyslného spáchání trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta
nebo zákaz činnosti. U hrubé nedbalosti je to pak trest odnětí svobody na šest měsíců nebo
zákaz činnosti.
Kvalifikovanou skutkovou podstatou obou trestných činů, za kterou hrozí vyšší trest,
je porušení důležité povinnosti vyplývající z pachatelova zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona, dále pak způsobení trvalého nebo dlouhodobého
poškození složky životního prostředí, nebo je-li třeba k odstranění následků vynaložit náklady
ve velkém rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč). U úmyslné formy zavinění je to navíc ještě
opětovné spáchání tohoto činu, spáchání v úmyslu získat značný prospěch, nebo ještě přísněji
trestané spáchání v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu.
Podle soudních statistik 124 byly za rok 2016 spáchány pouze dva trestné činy podle
§ 294 tr. zák., tedy v nedbalostní formě zavinění. Obě osoby byly obžalovány, jedna byla
pravomocně odsouzena k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody.
Z důvodu obecnosti tohoto trestného činu můžeme správní delikt s obdobným objektem
nalézt ve více zákonech. Příkladem může být ustanovení § 45 zákona o přestupcích, který se
však k 1. 7. 2016 ruší. Přestupky na úseku ochrany životního prostředí upravené v tomto
ustanovení měly být převedeny do zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Kvůli přílišné
obecnosti skutkové podstaty a tím pádem i její nadbytečnosti bylo nakonec od převedení
upuštěno. Skutková podstata bude bez náhrady zrušena.125

124

Přehled o počtu stíhaných fyzických osob a počtu trestných činů podle paragrafů - paragrafy dle
trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle
paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) [online]. [cit. 27. 4. 2017] Dostupné
z:
http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_
dokumentu_html&where=id_dokumentu=1172718&typSloupce=html&fileName=null
125

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, Sněmovní tisk 929/0, část
1/6.
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7.2. Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy
a planě rostoucími rostlinami
Objektem dvou trestných činů, které se týkají neoprávněného nakládání s chráněnými
druhy, je zájem na ochraně biologické rozmanitosti těchto ohrožených rostlinných
a živočišných druhů.
Stejně jako u trestných činů poškození a ohrožení životního prostředí se od sebe tyto
dva odlišují formou zavinění, v prvém případě (§ 299 tr. zák.) jde o úmysl, v druhém (§ 300
tr. zák.) o hrubou nedbalost.
Oba trestné činy postihují neoprávněné nakládání s živočichy a rostlinami, konkrétně
porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, a právních předpisů z oblasti regulace
mezinárodního obchodu s ohroženými druhy (Úmluva CITES, nařízení Rady a Evropského
Parlamentu 338/97/ES a zákon o obchodování s ohroženými druhy).
Objektivní stránkou je neoprávněné nakládání, které trestní zákoník vymezuje jako
usmrcení, zničení, poškození, odejmutí z přírody, zpracovávání, dovezení, vyvezení, provezení,
přechovávání, nabízení, zprostředkování nebo opatření zvláště chráněného druhu.
U úmyslného neoprávněného nakládání (§ 299 tr. zák.) musí pachatel takový čin spáchat
buď na více než 25 kusech zvláště chráněného druhu nebo exempláře (první základní skutková
podstata), nebo jde o jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu nebo o exemplář druhu
přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím (druhá základní skutková podstat). V druhém
případě tedy postačí spáchání i jen na jednom kusu, ale vyžaduje se vyšší stupeň ohrožení.
Pokud jde o nedbalostí neoprávněné nakládání (§ 300 tr. zák.), tyto podmínky platí
skoro stejně. Buď je opět nutné tento čin spáchat na více než 25 kusech zvláště chráněného
druhu nebo exempláře, nebo musí jít o kriticky ohrožený druh nebo exemplář druhu přímo
ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. V druhém případě tedy nestačí, pokud je druh silně
ohrožený, ale musí být přímo kriticky ohrožený.
Pachatel bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky (§ 299 tr. zák.), nebo
až na jeden rok (§ 300 tr. zák.), zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
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Ustanovení § 299 tr. zák. zohledňuje, že organizovaná trestná činnosti v oblasti
životního prostředí, která se týká ilegálního obchodu s chráněnými volně žijícími živočichy,
stoupá a její četnost je srovnatelná s ilegálním obchodem se zbraněmi nebo drogami. Proto toto
jednání postihuje v kvalifikované skutkové podstatě přísněji pachatele, který spáchal trestný čin
jako člen organizované skupiny, nebo který ho spáchal ve spojení s organizovanou skupinou,
která působí ve více státech (v tomto případě tedy nemusí být přímo jejím členem).
Nicméně prvním soudním případem, kdy se trestní stíhání organizovaného zločinu
na tomto úseku podařilo dotáhnout do úspěšného konce, je až usnesení Ústavního soudu ČR
ze dne 2. dubna 2015126. Případ se týkal dovozu a vývozu vzácných druhů papoušků. Nejméně
pět pachatelů bylo obžalováno za zločin podle § 299 odst. 2 a 4 tr. zák, někteří z nich pak byli
Okresním soudem v Hodoníně v roce 2013 shledáni vinnými a dostali tresty odnětí svobody
v trvání dvou let, zákaz obchodní činnosti s exempláři CITES na dobu pěti let a trest propadnutí
věci. Obžalovaní podali odvolaní ke Krajskému soudu v Brně, poté i dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR. Ani u jednoho soudu neuspěli, proto byla nakonec podána ústavní stížnost
k Ústavnímu soudu ČR, který ji ale jako zjevně neopodstatněný návrh odmítl.127
Další kvalifikované skutkové podstaty ustanovení § 299 se týkají spáchání tohoto činu
v úmyslu získat značný prospěch, nebo dokonce prospěch velkého rozsahu, a dále způsobení
dlouhodobého nebo nevratného poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě
rostoucí rostliny nebo místní populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo
rostliny.
V souvislosti s těmito dvěma trestnými činy je vhodné zmínit otázku omylu. Omylem
rozumíme v trestním právu nesoulad pachatelova „vědění“ (jeho vnímání a představy)
se skutečností buď proto, že si pachatel vůbec neuvědomil nějakou skutečnost, nebo proto,

126

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. dubna 2015 č. III. ÚS 3871/14.

127

STEJSKAL, Vojtěch: Trestní postih organizovaného zločinu v případě pašování CITES exemplářů
– Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. dubna 2015 č. III. ÚS 3871/14 In: České právo životního
prostředí č. 2/2015 (38), s. 111–118. [online]. [cit. 26. 4. 2017] Dostupné
z: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_38.pdf
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že o ní měl nesprávnou představu. Rozlišujeme omyl skutkový (§ 18 tr. zák.) a omyl právní
(§ 19 tr. zák.).
Vzhledem k blanketním skutkovým podstatám je zde podstatný zejména omyl právní,
kdy, pokud pachatel neví, že je jeho čin v rozporu s právem a nemohl se takového omylu
vyvarovat, nejedná zaviněně a je tedy beztrestný (§ 19 odst. 1 tr. zák.). Avšak trestně
odpovědným bude, pokud byl na základě právního předpisu, úředního rozhodnutí, smlouvy,
kvůli jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkci, povinen se seznámit s příslušnou
právní úpravou, anebo pokud mohl protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží (§ 19 odst.
2 tr. zák.).
Z toho pro daný případ vyplývá, že pokud osoba neví, že jedná v rozporu se zákony
na ochranu životního prostředí, jedná v právním omylu. Pro příklad bychom si mohli představit
situaci, kdy osoba nakládá se živočichem, který je zvláště chráněný podle zákona o ochraně
přírody a krajiny, ale neví, že tento druh požívá zvláštní ochrany. Dalo by se zde uvažovat
o právním omylu, protože požadavek znalosti tohoto předpisu by mohl být v některých
případech přísný, a osoba by tedy nejednala zaviněně.
Za rok 2016 bylo podle soudních statistik128 spácháno osm trestných činů podle § 299
tr. zák. (úmyslná forma zavinění) a dva trestné činy podle § 300 tr. zák. (nedbalostní forma
zavinění). Všechny osoby byly obžalovány, ale pouze tři byly pravomocně odsouzeny,
a to k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody. I přes snahy o zlepšení je efektivita
postihování této kriminality v ČR nízká. Státní správa nevěnuje této oblasti dostatečnou
pozornost a pracovníků, kteří mají tuto problematiku v náplni práce, není dostatek.129
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Přehled o počtu stíhaných fyzických osob a počtu trestných činů podle paragrafů - paragrafy dle
trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle
paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) [online]. [cit. 27. 4. 2017] Dostupné
z:
http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_
dokumentu_html&where=id_dokumentu=1172718&typSloupce=html&fileName=null
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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce
2015 [online]. [cit. 26. 4. 2017] Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblastivnitrni-bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-ceske-republiky-v-roce-2015.aspx
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Správní delikty s obdobnou skutkovou podstatou jsou obsaženy v zákoně o ochraně
přírody a krajiny, který sankcionuje hlavně nedovolené zásahy do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, a v zákoně o obchodování s ohroženými druhy, který postihuje jednání,
která jsou v rozporu s podmínkami povolení, dovozu, vývozu a podobného nakládání.
Podle těchto předpisů bude postupováno, pokud počet nepřesáhne 25 kusů, pokud se jedná
o druhy, které nejsou silně nebo kriticky ohrožené, nebo pokud půjde o „běžnou“ nedbalost
(nikoliv tedy hrubou nedbalost).

7.3. Týrání zvířat
Trestní zákoník pojem týrání nedefinuje, proto pro jeho výklad musíme použít
ustanovení § 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Toto ustanovení obsahuje široký výčet
jednání, která jsou považována za týrání. Obecně lze týrání popsat jako jednání (konání
i opomenutí) v rozporu s tímto zákonem, kterým dojde k utrpení zvířete. Vyplývá
tak i z tzv. „zbytkové klauzule“, která je obsažena v § 4 odst. 1 písm. w). Výčet jednání tedy
není taxativní a díky tomuto písm. w) je možné pod pojem týrání podřadit i jiná jednání než ta,
která jsou vlastně jako příklady popsána v písm. a) až v). Zákon dále uvádí v § 4 odst. 2 výjimky,
kdy o týrání nepůjde, ačkoliv by jednání obecně naplňovalo jeho znaky. Jde o zákroky
a činnosti spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích
záchranných prací, nebo pokud jsou prováděné podle schváleného projektu pokusů.
Trestného činu týrání zvířat (§ 302 tr. zák.) se dopustí ten, kdo týrá zvíře buď zvlášť
surovým nebo trýznivým způsobem, nebo surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo
na místě veřejnosti přístupném. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na dva roky,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Zvlášť surový nebo trýznivý způsob představuje
případ, kdy je zvíře vystaveno mimořádným útrapám a bolesti, které překračují běžné útrapy
týraného zvířete. Týrání zvířete je spácháno veřejně, pokud je spácháno před nejméně třemi
osobami současně přítomnými. 130 O spáchání činu na místě veřejnosti přístupném jde
i v případě, že se ho pachatel dopustil v soukromém prostoru, do kterého není volný přístup
a není samo o sobě považováno za místo veřejnosti přístupné, ale veřejnost může negativně

130

Viz § 117 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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vnímat projevy týrání z jiného veřejně přístupného místa (např. ze sousedního pozemku), který
nebyl dostatečně oddělen ani oplocením, a nebyla vytvořena ani jiná bariéra, která by zabránila
vizuálnímu pozorování a zvukovému vnímání projevů týrání.131
Přísněji bude pachatel potrestán, pokud byl za tento čin v posledních třech letech
odsouzen nebo potrestán, nebo pokud tím způsobí týranému zvířeti trvalé následky na zdraví
nebo smrt. V daných případech hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákaz
činnosti. Pokud jde o recidivu, je poněkud problematické, že se vztahuje pouze k trestnému
činu, nikoliv už k správnímu deliktu týrání zvířat. Za způsobení smrti se považuje i utýrání132
zvířete.
Nejpřísněji, a tedy odnětím svobody na jeden rok až pět let, bude pachatel potrestán,
pokud spáchal čin na větším počtu zvířat. Větším počtem zvířat se podle usnesení Nejvyššího
soudu133 rozumí alespoň sedm zvířat.
Objektem trestného činu je zájem na ochraně zvířat. Trestné je týrání zvířat nejen
chovaných v lidské péči, ale i volně žijících zvířat.
Pachatelem může být kdokoliv, trestní zákoník neklade na pachatele žádné speciální
požadavky, může jít tedy i o osobu, která není vlastníkem zvířete. Po novele zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jím může být konečně
i právnická osoba. Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmysl.
Je možný jednočinný souběh s trestným činem poškození cizí věci (§ 228 tr. zák.)
Naopak je vyloučen jednočinný souběh s výtržnictvím (§ 358 tr. zák.)
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. června 2011, sp. zn. 6 Tdo 657/2011.

132

Podle § 3 písm. r) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se utýráním rozumí
„přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího jednání člověka,
které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho utracení pro následky z utrpení, anebo
usmrcení zvířete zakázanými metodami (§ 5 odst. 5 a § 14 odst. 1)“.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. června 2011, sp. zn. 6 Tdo 657/2011.
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Podle statistik Policie ČR134 bylo za rok 2016 zjištěno 120 trestných činů týrání zvířat.
Podle soudních statistik135 bylo 41 osob trestně stíháno, z toho 38 osob obžalováno, u zbylých
tří osob bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Pouze tři osoby byly odsouzeny
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (jeden v délce trvání do 1 roku, dva v délce trvání
od 1 do 5 let), 33 osob bylo odsouzeno k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody a jedna
osoba k peněžitému trestu.
Co se týče správních deliktů, nalezneme je opět v zákoně na ochranu zvířat proti týrání,
který důrazně hned v ustanovení § 2 stanoví, že týrání zvířat a všechny formy propagace týrání
se zakazují.
Rozlišující okolností, zda půjde o trestný čin nebo správní delikt, je to, zda jde o zvlášť
surový nebo trýznivý způsob týrání, nebo zda došlo k surovému a trýznivému způsobu týrání
veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.
Týrání zvířat jako správní delikt je trestáno uložením pokuty až do výše 500 000 Kč,
propagace týrání zvířat pak až do výše 200 000 Kč. Zda došlo v konkrétním případě k týrání
zvířat, musí vždy posoudit orgán veterinární správy. Jeho odborné vyjádření je závazné a musí
být vždy vyžádáno orgánem, který vede řízení o správním deliktu. Zásada odbornosti je zde
samozřejmě žádoucí, nicméně klade vysoké požadavky na vzájemnou spolupráci obou orgánů,
aby mohlo dojít k včasnému a účinnému správnímu trestání. Úvahou de lege ferenda by tedy
mohl být přesun kompetence vést správní řízení v této věci rovnou na orgán veterinární správy.
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Statistické přehledy kriminality za rok 2016 [online]. [cit. 16. 2. 2017] Dostupné
z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx
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Přehled o počtu stíhaných fyzických osob a počtu trestných činů podle paragrafů - paragrafy dle
trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle
paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) [online]. [cit. 27. 4. 2017] Dostupné
z:
http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_
dokumentu_html&where=id_dokumentu=1172718&typSloupce=html&fileName=null
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7.4. Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 tr. zák.) je jakousi nedbalostní
obdobou trestného činu týrání zvířat. Zavedení této skutkové podstaty do trestního zákoníku
je velkým přínosem, protože způsobení smrti nebo trvalého následku na zdraví zvířeti
z nedbalosti není o nic méně závažné než úmyslné způsobení.
Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči
o zvíře, které vlastní nebo něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé
následky na zdraví nebo smrt. Obecně půjde nejčastěji o opomenutí takového zacházení
se zvířetem, ke kterému je pachatel povinen. Jako typický příklad zanedbání péče o zvíře
z nedbalosti si můžeme představit situaci, kdy osoba, která má pečovat o zvíře, odjede
na dovolenou, bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že zvíře samo přežije, nicméně zvíře trpí
hladem a žízní, je samo zavřené v bytě a následně dojde k jeho trvalému následku na zdraví
nebo smrti.
Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci. Přísnější je pak trest v případě, že pachatel způsobí činem smrt nebo trvalé
následky na zdraví většímu počtu zvířat. V daném případě hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta.
Objektem je zájem společnosti na ochraně zvířat, které jsou závislé na péči člověka.
Předmět útoku je užší než u trestného činu týrání zvířat, a je jím tedy pouze zvíře, ohledně
kterého má pachatel povinnost pečovat.
Pachatelem je bud přímo vlastník zvířete, nebo ten, kdo má povinnost se o něj starat
z jiného důvodu (např. přenechání zvířete jinému, aby se o něj dočasně staral), jde tedy
o speciální subjekt.
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V roce 2016 bylo podle soudních statistik 136 spácháno pět těchto trestných činů,
tři osoby byly trestně stíhány a obžalovány, ale z toho pouze dvě osoby byly pravomocně
odsouzeny, a to k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody.
V rámci správního trestání je relevantní opět zákon na ochranu zvířat proti týrání, který
postihuje jednání, při kterém dojde k zanedbání péče o zvíře, ale nebude zvířeti způsobena smrt
nebo trvalé následky na zdraví. Pokud dojde ke způsobení smrti nebo trvalému následku na
zdraví, pomyslnou hranicí mezi tím, jestli půjde o správní delikt nebo trestný čin, je posouzení,
zda nedbalost byla pouze „běžná“, nebo hrubá.

7.5. Pytláctví
Trestný čin pytláctví byl v trestním zákoně z roku 1961 ve znění novely zákona
č. 92/1998 Sb. zařazen mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, konkrétně
do § 178a. Objektem byl dříve pouze zájem na veřejném pořádku. Po účinnosti nového
trestního zákoníku byl však tento trestný čin zařazen do hlavy VIII a jeho objektem je nyní
zájem na ochraně přírody, především zájem na ochraně volně žijící zvěře a ryb, dále právo
myslivosti, rybářské právo a i majetek v podobě vlastnického práva k ulovené zvěři a rybám.
Skutková podstata je upravena v § 304 tr. zák. a tohoto trestného činu se dopustí ten,
kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné (nejméně 5 000 Kč) nebo
ukryje, na sebe nebo na jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř137 nebo
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Přehled o počtu stíhaných fyzických osob a počtu trestných činů podle paragrafů - paragrafy dle
trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle
paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) [online]. [cit. 27. 4. 2017] Dostupné
z:
http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_
dokumentu_html&where=id_dokumentu=1172718&typSloupce=html&fileName=null
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K pojmu zvěř více viz podkapitola 2.2.1 Pojem zvíře ve veřejném právu.
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ryby v hodnotě nikoli nepatrné. Trestní zákoník postihuje tato jednání trestem odnětí svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
První alternativou je tedy neoprávněný lov. Po novele trestního zákoníku provedené
zákonem č. 330/2011 Sb. se nevyžaduje, aby pachatel zvěř nebo ryby skutečně ulovil,
ale postačuje, že loví. Lovem je činnost směřující ke skolení zvěře nebo chycení ryb. Není ani
rozhodné, zda pachatel zamýšlí si ulovenou zvěř nebo ryby ponechat, nebo je vypustit zpět
do přírody. Neoprávněně loví zvěř nebo ryby ten, kdo k tomu není povolán a ani nemá k takové
činnosti zvláštní povolení nebo sice toto povolení má, ale jedná nad jeho rámec. Požadavky
oprávněného lovu zvěře jsou specifikovány v zákoně o myslivosti138, požadavky na oprávněný
lov ryb pak v zákoně o rybářství139.
Druhou alternativou je, že pachatel neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby ukryje,
na sebe nebo na jiného převede nebo přechovává. Ukrytí znamená, že pachatel ulovenou zvěř
nebo ryby odstraní z dosahu možného odhalení nebo zjištění. Převedením se rozumí získání
dispoziční moci nad věcí, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj,
a směřuje k realizaci užitku. Za přechovávání se považuje jakékoliv držení neoprávněně
ulovené zvěře nebo ryb. Jde o zvláštní případ podílnictví, a proto je jednočinný souběh
s trestným činem podílnictví (§ 214 tr. zák.) vyloučen.
Kvalifikovanou skutkovou podstatou je případ, kdy pachatel spáchá čin jako člen
organizované skupiny, získá takovým činem větší prospěch (nejméně 50 000 Kč), spáchá čin
jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí, spáchá čin zvlášť
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Podle § 46 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, „kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký
lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz
zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu“.
139

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) „lov ryb
a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze způsobem uvedeným v § 3 odst. 2
a v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný
rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice“.
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zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem nebo v době hájení140, nebo pokud
byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. V těchto případech bude
pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
propadnutím věci.
Pachatelem může být ve většině případů kdokoliv, i právnická osoba. Pouze v případě
§ 304 odst. 2 písm. a) tr. zák. jím musí být člen organizované skupiny a v případě § 304 odst. 2
písm. c) tr. zák. bude přísněji trestná osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní
prostředí (např. myslivecká a rybářská stráž).
Jednočinný souběh je možný s krádeží (§ 205 tr. zák.), poškozením cizí věci (§ 228 tr.
zák.) a s týráním zvířat (§ 302 tr. zák.).
Podle statistik Policie ČR 141 bylo za rok 2016 zjištěno 83 trestných činů pytláctví.
Soudní statistiky142 ukazují, že 13 osob bylo trestně stíháno, z toho 12 osob obžalováno, u jedné
osoby bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Pravomocně odsouzeno bylo zatím 9 osob.
Sedm osob bylo odsouzeno k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody, jedna osoba
k trestu obecně prospěšných prací a jedna osoba k peněžitému trestu.
Pro odlišení administrativněprávní a trestní roviny je důležitý pojem „hodnota nikoli
nepatrná“, kterou § 138 tr. zák. vymezuje jako hodnotu dosahující částky nejméně 5 000 Kč.
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Zakázané způsoby lovu zvěře upravuje § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Podmínky lovu
ryb upravuje § 13 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Bližší podmínky stanoví vyhláška č. 245/2002 Sb.
a vyhláška č. 197/2004 Sb.
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Statistické přehledy kriminality za rok 2016 [online]. [cit. 16. 2. 2017] Dostupné
z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx
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dokumentu_html&where=id_dokumentu=1172718&typSloupce=html&fileName=null
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Při překročení této částky se už bude jednat o trestný čin, ale trestní zákoník ještě vyžaduje
zavinění ve formě úmyslu.
Přestupkovou úpravu nalezneme v § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, podle
kterého se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně loví zvěř. Za tento přestupek se uloží pokuta
do 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do jednoho roku. Zákon o přestupcích se však k 1. 7. 2017
ruší. V souvislosti s přijetím nových přestupkových zákonů 143 má dojít ke změně několika
právních předpisů, včetně zákona o myslivosti.144 Přestupek fyzických osob, které neoprávněně
loví zvěř, by měl být nově obsažen v ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti.
Výše horní hranice pokuty za tento přestupek by měla být až 30 000 Kč.
V případě neoprávněného chytání ryb se fyzická osoba dopustí přestupku podle § 30
odst. 1 písm. i) zákona o rybářství. Stejně jako u neoprávněného lovu zvěře hrozí pokuta až do
výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do jednoho roku.
Úmyslné ukrytí nebo převedení věci na sebe nebo na jiného se posuzuje jako přestupek
podle § 50 odst. 2 písm. c) zákona o přestupcích. Obdobnou skutkovou podstatu obsahuje
s účinností od 1. 7. 2017 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v § 8 odst. 1 písm. d)
(pro fyzické osoby) a v § 8 odst. 2 písm. d) (pro právnické a podnikající fyzické osoby). Ani
jeden ze zákonů neobsahuje výkladové ustanovení o tom, jestli se věcí rozumí i zvíře. De lege
ferenda by bylo tedy vhodnější tuto skutkovou podstatu přestupku „pytláctví podílnictví“, která
by se vztahovala přímo na zvěř a ryby, přidat ke skutkovým podstatám přestupků
neoprávněného lovu.
Ostatní administrativněprávní úpravu nalezneme v ustanoveních § 63 a § 64 zákona
o myslivosti a v § 30 a § 31 zákona o rybářství.
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Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích.
144

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, je v současnosti projednáván Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 929. [cit. 20. 2. 2017] Dostupné
z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=929&CT1=0
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7.6. Neoprávněné výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými
látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat
Zařazení tohoto trestného činu to hlavy VIII může být sporné. Objektem je totiž
především zájem na ochraně zdraví spotřebitelů živočišných produktů. Nicméně podávání léčiv
a jiných látek, které ovlivňují užitkovost, může způsobit i újmu na zdraví hospodářským
zvířatům. Proto je objektem také zájem na ochraně zdraví zvířat.
Trestný čin obsahuje ve svém ustanovení § 305 tr. zák. dvě základní skutkové podstaty,
jejichž pachatel bude v obou případech potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
V prvním případě pachatel neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí,
zprostředkuje, prodá, opatří nebo přechovává látku s hormonálními účinky, látku určenou
ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující takovou látku.
V druhém případě pachatel v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva
za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, doveze,
vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, jinak opatří nebo přechovává. Tento případ se
tedy týká léčiv a na rozdíl od první základní skutkové podstaty je zde postihováno i používání.
Všechny uvedené způsoby nakládání musí být neoprávněné, a tedy v rozporu zejména
se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech nebo s veterinárním zákonem.
Pojem hospodářské zvíře opět není v trestním zákoníku definován a jeho definici
musíme hledat v jiném právním předpise. Definici obsahuje jednak zákon na ochranu zvířat
proti týrání [§ 3 písm. d)] a dále veterinární zákon [§ 3 písm. c)]. Podle druhé definice jde
např. i o včely a včelstva.
Okolnostmi podmiňující vyšší trestní sazbu jsou případy, kdy pachatel spáchá čin jako
člen organizované skupiny, opětovně, v úmyslu získat značný prospěch (nejméně 500 000 Kč),
nebo ve značném rozsahu. Pachatel bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
Ještě přísněji, a to trestem odnětí svobody na jeden rok až pět let, je potrestán pachatel,
pokud spáchal čin jako člen organizované skupiny působící ve více státech, v úmyslu získat
prospěch velkého rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč), nebo ve velkém rozsahu.
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Pachatelem základních skutkových podstat může být jakákoliv osoba. Subjektivní
stránka vyžaduje úmysl.
Soudní ani policejní statistiky tento trestný čin vůbec neobsahují. Podle sdělení
Ministerstva spravedlnosti ČR to znamená, že v roce 2016 nebylo pro tento trestný čin vedeno
trestní stíhání a soud o takovém trestném činu pravomocně nerozhodl.
Rozlišení hranice mezi přestupkem [§ 108 odst. 1 písm. d) a § 103 odst. 4 písm. a)
zákona o léčivech] a trestným činem bude v tomto případě obtížnější, jelikož trestní zákoník
nestanovuje žádnou konkrétní hranici. Bude tedy třeba přihlížet k zásadě subsidiarity trestní
represe.

7.7. Šíření nakažlivé nemoci zvířat
Na rozdíl od předešlého trestného činu, se poslední z uváděných trestných činů, který je
upraven v § 306 tr. zák., týká nejen hospodářských zvířat, ale i zvířat v zájmových chovech
a volně žijících zvířat.
Objektem je opět zájem na ochraně zdraví zvířat, ale i lidí (zejména pokud využívají
potravinářské produkty z těchto zvířat), před rizikem hrozícím z šíření nakažlivé nemoci.
Objektivní stránka spočívá v tom, že pachatel způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení
nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat. Zavlečení znamená vyvolání nebezpečí nakažlivé
nemoci tam, kde se taková nemoc zatím nevyskytuje. Rozšířením se pak rozumí zvýšení
takového nebezpečí tam, kde se nemoc vyskytuje v epidemické podobě145.
Z hlediska subjektivní stránky zde postačuje nedbalost. Pachatel bude za tento trestný
čin potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Jedná se o ohrožovací trestný čin, tudíž k trestnosti není nutné, aby k zavlečení nebo
rozšíření nemoci opravdu došlo, postačí i jen hrozící nebezpečí. Pokud ale k rozšíření opravdu
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ŠÁMAL, Pavel: Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 3033.
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dojde, půjde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, za kterou trestní zákoník stanoví
přísnější trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Výčet nakažlivých nemocí obsahuje v souladu s ustanovením § 308 tr. zák. nařízení
vlády č. 453/2009 Sb. Může jít o nemoci, které jsou přenosné ze zvířete na zvíře, nebo
i ze zvířete na člověka.
Stejně jako u předcházejícího trestného činu není tento trestný čin v soudních ani
policejních statistikách obsažen a tedy v roce 2016 nebylo pro tento trestný čin vedeno trestní
stíhání a soud o takovém trestném činu pravomocně nerozhodl.
Podle veterinárního zákona má chovatel mimo jiné povinnost bránit vzniku a šíření
nákaz a jiných onemocnění zvířete. V případě porušení této povinnosti spáchá chovatel
přestupek podle § 71 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona a lze mu za to uložit pokutu do výše
10 000 Kč. Pokud je chovatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, hrozí jí pokuta
až do výše 300 000 Kč.
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8. Závěr
Ve své diplomové práci jsem si dala za cíl podat ucelený přehled o deliktní odpovědnosti
na úseku ochrany zvířat a související právní úpravě. Okruh pramenů právní úpravy ochrany
zvířat je velmi široký, nebylo tedy možné zmínit všechny relevantní právní předpisy.
Česká právní úprava ochrany zvířat není ucelená, je roztříštěna do velkého množství
právních norem, což značným způsobem znesnadňuje orientaci. Komplexní úprava chybí
i na mezinárodní úrovni a v rámci Evropské unie. Všechny zmíněné úrovně právní úpravy
se vzájemně prolínají a rychle rozvíjejí, z toho důvodu je souhrn právní úpravy do velké míry
nepřehledný.
Na mezinárodní úrovni je ochrana zvířat proti týrání a zajištění jejich dobrých životních
podmínek upravena pouze v regionálních úmluvách, např. v rámci Rady Evropy. Systém těchto
dohod obsahuje spíše jen obecné zásady ochrany zvířat. Vynutitelnost stanovených povinností
není dostatečná a efektivita kontroly je nízká. Neexistuje ani jiná celosvětová úmluva, která by
měla charakter hard law. Naopak na úseku ochrany biologické rozmanitosti volně žijících
druhů nalezneme vedle regionálních úmluv i ty celosvětové.
K ochraně zvířat přispívá i úprava v rámci Evropská unie. V souvislosti s ratifikací
Lisabonské smlouvy došlo k zakotvení ochrany zvířat do Smlouvy o fungování Evropské unie,
jakožto pramene primárního práva, čímž byla ochrana zvířat integrována do vymezených
politik EU. O mnoho více je problematika řešena v pramenech sekundárního práva. Ani zde
však úprava není komplexní, což dále zvyšuje nepřehlednost celé úpravy. Vhodným řešením
by bylo přijetí kodifikace právní úpravy ochrany zvířat, která by byla přímo aplikovatelná
v členských státech.
V České republice je ochrana zvířat upravena v právních normách veřejného práva.
Pomyslným jádrem celé právní úpravy je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ale problematice se věnuje několik dalších desítek právních předpisů. V těch je pojem zvíře
často vykládán jinak, v některých zákonech (např. veterinární zákon) výklad pojmu chybí.
Nedostatkem je zejména to, že až na výjimku hlavonožců v rámci právní úpravy pokusů je
ochrana zvířat proti týrání vztažena pouze na obratlovce, ačkoliv vědecké poznatky dokazují,
že bolest a utrpení mohou pociťovat i nižší živočišné druhy. Žádoucí by tedy bylo rozšířit pojem
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zvíře i na další bezobratlé. Stejně jako na úrovni Evropské unie by bylo i zde více než vhodné
sjednotit národní úpravu do jednoho uceleného zákona, který by upravoval široké spektrum
způsobů nakládání se zvířaty, zkvalitnil životní podmínky zvířat a zajišťoval ochranu
jednotlivcům i celým druhům. Aby byla úprava lépe uchopitelná, obsahoval by jednotnou
legální definici pojmu zvíře.
Kladným krokem je úprava zvířete v novém občanském zákoníku, kdy dochází
k tzv. dereifikaci zvířete. To je chápáno jako smysly nadaný živý tvor, který má zvláštní
význam, a proto obč. zák. uvádí, že živé zvíře není věc a ustanovení o věcech se na něj použijí
obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
Hlavní část mé práce je věnována deliktní odpovědnosti, a to jak administrativněprávní,
tak i trestní odpovědnosti. Skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany zvířat jsou obsaženy
ve zvláštních zákonech. Ani dosud účinný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ani nový zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2017, neobsahuje
přestupek z tohoto úseku.
Horní hranice sankce za správní delikty stanovené zákonem na ochranu zvířat proti
týrání jsou poměrně dostačující. Nicméně díky správnímu uvážení aplikujícího orgánu jsou
podle vyjádření Ministerstva zemědělství ČR sankce ukládány spíše při spodní hranici. Bylo
by tedy vhodné více působit na orgány ukládající sankce, aby lépe využívaly možnosti zákona.
Na úseku administrativněprávní odpovědnosti je ale třeba vyzdvihnout zavedení
zvláštních opatření zákazu chovu zvířat, propadnutí, resp. zabrání zvířete a rozhodnutí
o předběžné náhradní péči, která umožnila zlepšit ochranu zvířat proti týrání.
Trestné činy proti zvířatům jsou součástí hlavy VIII trestního zákoníku, která se týká
trestných činů proti životnímu prostředí. Pozitivem nového trestního zákoníku je, že zohlednil
zájem na ochraně životního prostředí natolik, že mu věnoval celou jednu hlavu. I přesto však
tyto trestné činy tvoří podle soudních statistik jen velmi malé procento z počtu zahájených
trestních stíhání.
Velký nedostatek shledávám v tom, že ani jeden trestný čin proti zvířatům není obsažen
ve výčtu skutkových podstat v rámci nepřekažení trestného činu (§ 368 tr. zák.), ani neoznámení
trestného činu (§ 368 tr. zák.). Velký význam by mělo alespoň zařazení týrání zvířat do výčtu
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v ustanovení § 368 tr. zák., jelikož by nedocházelo k netečnosti a nezájmu těch, kteří se
hodnověrným způsobem o spáchání tohoto trestného činu dozví a nepodniknou žádné právně
relevantní kroky.
Dalším nedostatkem u trestného činu týrání zvířat je to, že sice recidivu zohledňuje jako
okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby v kvalifikované skutkové podstatě tohoto
trestného činu, nicméně se jedná pouze o recidivu ve formálním smyslu, tedy recidivu pachatele
trestného činu, ale už nikoliv pachatele přestupku nebo jiného správního deliktu. Dochází tedy
k tomu, že pachatel správního deliktu pak nemůže být postihnut touto vyšší trestní sazbou.
Z hlediska preventivní funkce trestního práva, které má odradit potencionálního
pachatele od spáchání trestného činu, jsou dále nedostatečné hranice trestů odnětí svobody, kdy
nejvyšší horní hranice u základní skutkové podstaty nepřesahuje tři léta. V případě týrání zvířat
je horní hranice dokonce pouze dvě léta. Podle mého názoru je ale ve skutečnosti tento trestný
čin velmi závažný a nebezpečný pro společnost, jelikož si myslím, že pokud se pachatel dokáže
chovat velmi krutě vůči bezbrannému zvířeti a dokáže ignorovat jeho utrpení, chybí už jen
krůček k tomu, aby začal být apatický i vůči bolesti lidí a dopustil se agresivity vůči nim.
Ještě více nedostatečné je ale to, že ačkoliv trestní zákoník umožňuje za všechny trestné
činy na úseku ochrany zvířat uložit trest odnětí svobody, v praxi k tomuto dochází opravdu jen
zřídka a podle soudních statistik se soud spíše přikloní k uložení podmíněně odloženého trestu
odnětí svobody, případně dojde přímo k podmíněnému zastavení trestního stíhání.
K pozitivnímu kroku došlo novelizací zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, kdy byl pozitivní výčet trestných činů, které může spáchat
právnická osoba, změněn na negativní výčet obsahující trestné činy, které naopak právnická
osoba spáchat nemůže. Tímto krokem se výčet trestných činů rozšířil a nově je právnická osoba
trestně odpovědná za všechny trestné činy proti životnímu prostředí.
Ačkoliv jsou snahy o zlepšení patrné, efektivita postihování této kriminality v ČR je
nízká. Této oblasti není věnována dostatečná pozornost a pracovníků, kteří mají tuto
problematiku v náplni práce, není dostatek. K zlepšení by mohlo vést odborné vzdělávání
policejních a justičních orgánů v oblasti environmentální kriminality.
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Vedle těchto návrhů, jak změnit právní úpravu je však třeba podotknout, že ačkoliv
může být právní úprava jakkoliv kvalitní, je také třeba, aby se zvýšila informovanost
a povědomí veřejnosti o této problematice, protože si myslím, že zvířatům, jakožto cítícím
bytostem, které s lidmi sdílí planetu už od počátku, stále není věnována taková pozornost,
kterou by si zasloužila.
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Abstrakty a resumé
Český abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje
mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici
základních pojmů a uvedení do problematiky. Nechybí vymezení pojmu zvíře, živočich, zvěř
a kategorizace zvířat. Vedle postavení zvířete ve veřejném právu přibližuje i jeho postavení
v právu soukromém. Následně rozebírá pojem odpovědnost, její základní znaky a dělení. Dále
přibližuje důležité mezinárodní smlouvy včetně dohod Rady Evropy. Na úrovni Evropské unie
nevynechává primární předpisy, sekundární předpisy, ani koncepční nástroje. Velká pozornost
je na úrovni české právní úpravy věnována stěžejnímu zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, kde klade důraz i na přestupky a správní delikty z této oblasti. Dále jsou
zmíněny i některé další zákony, které se týkají ochrany zvířat. V závěru nezapomíná na
vymezení trestných činů na úseku ochrany zvířat a jejich sankcionování.

English abstract
This diploma thesis deals with tort liability in the area of animal protection.
It summarises international legislation, EU legislation and also the Czech one. At the beginning,
it deals with the definition of essential terms such as definition of an animal and its
categorisation and introduction into the issue. It provides insight not only into the status of
animal in public law but also into its status in private law. Subsequently, it analyses liability,
its elemental features and classification. Afterwards, is describes important international
treaties, including the conventions of the Council of Europe. At the EU level, discusses primary
legislation, secondary legislation and conceptual tools. The part of the thesis which concerns
Czech law focuses on the Act no. 246/1992 Coll., on protection of animals against cruelty,
where it emphasises on administrative offences concerning this area. Also mentioned are some
other acts regarding the animal protection. In conclusion, it does not forget to define crimes
in the area of animal protection and against animals and subsequent sanctions.
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Resumé
Hlavním cílem mé diplomové práce je shrnutí právní úpravy, která se zabývá deliktní
odpovědností na úseku ochrany zvířat. Svou práci jsem kromě úvodu a závěru rozdělila
do dalších šesti kapitol.
Diplomová práce na začátku přináší vhled do problematiky ochrany zvířat a jejich
postavení ve veřejném i soukromém právu. Hlavní důraz je kladen na vymezení základních
pojmů, které jsou následně užívány v dalších kapitolách, proto je nutné je náležitě vysvětlit.
Popsán je rozdíl mezi pojmy zvíře, živočich a zvěř.
Další kapitola rozebírá právní odpovědnost. Popsány jsou její základní znaky
a rozdělení. Největší pozornost je věnována deliktní odpovědnosti a jejímu rozdělení
na odpovědnost trestní a administrativněprávní.
Čtvrtá kapitola se týká mezinárodní právní úpravy. Ochrana zvířat i volně žijících
živočichů je upravena velkým množstvím smluv, proto jsou v této kapitole uvedeny jen některé
z nich. Nechybí ani systém dohod Rady Evropy.
Pátá kapitola obsahuje stručný nástin úpravy Evropské unie v oblasti ochrany zvířat.
Podkapitoly se týkají různých smluv, které jsou pramenem primárního práva, nařízení
a směrnic, které jsou jádrem sekundárního práva, a koncepční nástroje.
Česká právní úprava je obsahem šesté kapitoly. První podkapitola stručně zmiňuje
historii právní úpravy. Následně je věnována pozornost zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, jako hlavnímu právnímu předpisu z této oblasti. V podkapitolách je tento
zákon náležitě rozebrán a pozornost je věnována i přestupkům na úseku ochrany zvířat.
V České republice se problematice ochrany zvířat věnuje velké množství zákonů, proto jsou
v této kapitole zmíněny i některé další z nich.
Závěr práce je věnován trestným činům a jejich srovnání s relevantními přestupky.
Jsou popsány jednotlivé skutkové podstaty trestných činů a sankce, které na ně trestní zákoník
stanoví.
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Summary
The main aim of my diploma thesis is the summary of the legislation that deals with the
tort liability in the area of animal protection. Apart from introduction and conclusion, this work
is divided into another six chapters.
At the beginning, the diploma thesis gives insight into the issue of protection of animals
and their status in public and private law. It emphasises essential terms, which are consequently
used in subsequent chapters, so they need to be properly explained. The term animal is also
described.
The following chapter analyses legal liability. The elemental features and classification
are described. The greatest attention is paid to tort liability and its classification into criminal
and administrative liability.
The fourth chapter concerns the international legislation. Protection of animals and
wildlife is regulated by a large amount of treaties, so only some of them are provided.
The conventions of the Council of Europe are not missing.
The fifth chapter contains a brief outline of the regulation of the European Union in the
area of animal protection. The subchapter relates to various treaties, which are the source
of primary law, regulations and directives, which are the essence of secondary law,
and conceptual instruments.
Czech legislation is the content of the sixth chapter. The first subchapter briefly
mentions the history of the legislation. Subsequently, attention is paid to Act no. 246/1992 Coll.,
on protection of animals against cruelty, as the main legal act of legislation in this area. This law
is properly analysed in subchapters and attention is also paid to offences in the area of animal
protection. Many acts address the animal protection in the Czech Republic, therefore some
of them are mentioned in this chapter.
The conclusion is devoted to crimes and their comparison with the relevant offences.
It describes particular actus reus of these crimes and sentences which are imposed according
to the Criminal Code.
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