
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje 

platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná 

zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. 

Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva 

a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této 

problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu 

osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto 

předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti 

zatím věnováno mnoho pozornosti. 

Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do 

podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České 

republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém 

i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a 

označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola 

popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola 

zabývá ochranou koní při usmrcování, veřejných vystoupeních a při přepravě. Pátá kapitola se 

věnuje ochraně zdraví koní a povinnostem chovatelů spojených se zdravím koní. Šestá kapitola 

analyzuje právní úpravu spojenou s pohybem jezdce na koni mimo areál stáje. Problematika je 

rozčleněna na pohyb jezdce na koni v krajině, lese, honitbě a po pozemních komunikacích. 

Sedmá kapitola se zabývá právní úpravou související s chovem koní z pohledu soukromého 

práva. Nedostatky právní úpravy demonstruje na konkrétních příkladech z praxe. Osmá 

kapitola zmiňuje odpovědnost spojenou s chovem koní z pohledu trestního i správního práva. 

Poslední kapitolu práce tvoří závěr, který shrnuje nálezy a identifikuje nejdůležitější právní 

nedostatky, případně navrhuje některé úpravy de lege ferenda. 

 


