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Předmluva
Tématem své diplomové práce jsem si zvolila právní úpravu nakládání se zvířaty
v lidské péči, přičemž jeho výběr pro mě nebyl vůbec složitý, naopak dlouho jsem
věděla, o čem chci psát.
Práva zvířat a jejich ochrana je oblast mne velmi blízká již od mého raného
dětství a poslední čtyři roky ještě více s ohledem na fakt, že jsem se na základě tohoto
svého přesvědčení stala vegetariánkou. Od té doby se téměř každý den zamýšlím nad
tímto tématem a dalšími otázkami s tím souvisejícími.
Jedná se o problematiku, která prolíná ve své podstatě každodenní život téměř
každého z nás, ať už se jedná o více či méně svědomitou péči o domácí mazlíčky,
stravování, jež zahrnuje, či nezahrnuje živočišné složky, uspokojování nejrůznějších
lidských potřeb jako oblékání či používání kosmetických prostředků. Dále lze
vyjmenovat též způsob trávení volného času, kterým nezřídka bývá rybolov, myslivost,
nebo který může mít i podobu návštěvy zoologické zahrady, cirkusů, dostihů či jiných
míst jakýmkoliv způsobem využívajících zvířat k pobavení lidí. V neposlední řadě se
jedná též o velmi krutý a bezohledný chtíč některých lidí po vzácných suvenýrech, např.
po kožkách divokých zvířat, sloních klech apod.
Dále jsem si toto téma vybrala i proto, že se v současné době jedná o téma velmi
aktuální, a to nejen na národní ale i na nadnárodní úrovni. Právům a ochraně zvířat je
přikládána stále větší pozornost. Aktualita tohoto tématu tkví v neustálém vývoji
společnosti, se kterým roste vyspělost lidského myšlení, a to díky zdokonalování
techniky a s tím souvisejícím celkovým posunem ve vědních oborech. Právě díky
zmíněným výzkumům dnešní moderní doby, ze kterých vychází stále nové poznatky, se
lidstvu dostává poznání o výjimečných vlastnostech a schopnostech zvířat, zejména
těch, které jim po dlouhá staletí striktně přiznávány nebyly, nebo byly stále
zpochybňovány.
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S velkým potěšením tak vnímám tuto dobu jako správný čas dostat toto téma do
podvědomí co největšího počtu lidí a zasadit se o co nejvíce vyhovující vývoj právní
úpravy této problematiky, neboť se jedná o oblast práva, která stále ještě prochází
vývojem. S ohledem na výše zmíněné si kladu za cíl své práce důkladné prostudování a
popsání dnešní právní úpravy nakládání se zvířaty v lidské péči a na základě toho
vystižení případných mezer či nedostatků a navržení pro futuro relevantních řešení
vedoucích k pozitivním změnám v právním postavení zvířat. Mimo jiné si za spíše
osobní cíl kladu rozšíření znalostí a bližší poznání této matérie s ohledem na svou
velkou zainteresovanost v daném oboru.
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Úvod
Soudobá česká právní úprava způsobu nakládání se zvířaty v lidské péči odráží
fakt, že zvířatům jako takovým společnost již přiznává určitou vyšší hodnotu oproti
neživým věcem, přiznává jim určitá vlastní práva a svobody, s čímž souvisí i nutnost
jejich zakotvení v právním řádu. Avšak tak tomu bohužel nebylo vždy, dokonce i dnes
stále řada zemí nedisponuje bohatou právní úpravou přiznávající a chránící práva zvířat.
Počátkem právní úpravy v tomto oboru byl přelom 18. a 19. století, který přinesl
dynamický vývoj v legislativě poskytující zvířatům stále širší ochranu. 1 Do té doby byly
všechny živočišné druhy odlišné od člověka považovány za věci, jejichž účelem na
tomto světě bylo pouhé naplňování nesčetných lidských potřeb. Opravdový rozvoj
spočívající v respektu ke zvířatům však přineslo 19. a 20. století.2
Takový způsob myšlení, který na základě jakéhokoliv měřítka nadřazuje lidské
bytosti nad ostatní živočišné druhy, lze podřadit pod pojem, který označil v druhé
polovině minulého století britský psycholog a obhájce zvířecích práv Richard D. Rydel
jako tzv. speciesismus příp. „species-šovinismus“ neboli druhovou nadřazenost. Jedná
se o pojem vyjadřující nerovnost, která se vedle lidských bytostí přisuzuje ostatním
živočišným druhům. Do podvědomí lidí jej dostal spíše australský filosof Peter Singer,
který jej popisuje ve svém díle Osvobození zvířat jako předsudky a zaujatost jednoho
druhu proti příslušníkům druhů ostatních. „Neopravňuje-li vyšší stupeň inteligence
využívat druhého pro své cíle, jak může opravňovat lidi, aby vykořisťovali k stejným
účelům ostatní živočichy?“ 3 Lze tedy říci, že jde o zvyšování či snižování hodnoty
jednoho druhu na základě jeho biologických odlišností vůči zbylým druhům, což je
speciesisty považováno za neobjektivní a nesprávné, neboť jde o společensky
legitimizovaný druh diskriminace, která je ve všech ostatních sektorech vnímána za
zcela nepřijatelnou.
V souvislosti s různými přístupy ke vztahu lidí a zvířat a ke konceptu zvířecích
1

MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 131.
2
CHAPOUTHIER, G. Zvířecí práva. Vyd. 1. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-607-4. s. 15 – 33.
3
SINGER, P. Osvobození zvířat, 1. vyd., Praha: Práh, 2001. ISBN 80-7252-042-3. s. 19.
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práv bych ráda zmínila dvě různorodé teorie na toto téma pohlížející. Poněkud radikální
postoj přináší tzv. antropocentrismus, který považuje člověka za pána všeho tvorstva.
Vnímá jej jako to nejvyšší, co na tomto světě existuje, přičemž tento postoj se zajisté
projevuje i v jeho vztahu k ostatním složkám života na Zemi. 4 Zvířata jsou dle této
teorie zcela podřízena člověku k zajišťování jeho potřeb, a tudíž je bezpředmětné
zabývat se jakkoliv jejich právy.
Naopak přívětivý postoj ve vztahu člověka a zvířete zaujímá tzv. biocentrická
filosofie, která vnímá lidskou bytost s ohledem na přírodu jako součást velkého celku,
přičemž její další složky jsou na člověku zcela nezávislé, neslouží mu, naopak mají
právo na svou vlastní existenci kvůli sobě samým, prožít život a naplňovat pouze vlastní
potřeby. 5
Obě tyto teorie jsou v dnešní moderní době chápany jako extrém, což s sebou
ovšem přináší velmi nelehký úkol pro zákonodárce, a to nastavení ideální a spravedlivé
hranice mezi těmito dvěma krajnostmi formou závazného právního předpisu. Většina
jedinců má své vlastní mantinely založené pouze na vlastním morálním a etickém
vnímání a cítění. Někteří si tyto pomyslné meze dobrovolně nastavují i v poněkud vyšší
formě, a to prostřednictvím vyznávání tzv. vegetariánství6, či veganství7. Důležité je
uvědomovat si, že zvířata jsou na světě pro své vlastní důvody a potřeby, že nebyla
stvořena jen proto, aby sloužila člověku.
Jako poslední související termín představím tzv. karnismus 8. Jedná se o pojem,
jež je výsledkem dlouholetého psychologického výzkumu americké sociální

4

MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 132.
5
Tamtéž
6
Vegetarián je člověk, který se odmítá podílet na zabíjení zvířat - nekonzumuje maso, želatinu, živočišné
tuky, nenosí kožešinové ani kožené výrobky, nepoužívá výrobky testované na zvířatech atd. Na rozdíl od
vegana ale konzumuje vejce a mléko. [online]. [cit. 21. 9. 2017]. Dostupné z:
http://www.svobodazvirat.cz/kampane/vegetarianstvi-veganstvi.htm
7
Vegan je člověk, který se odmítá jakýmkoliv zásadním způsobem podílet na věznění, týrání, zabíjení a
jiném zneužívání zvířat. Vegani nekonzumují a nepoužívají maso, mléko, vejce, želatinu, živočišné tuky,
kůži, kožešiny, výrobky testované na zvířatech, dále také vlnu, hedvábí, živočišná mýdla a veškeré další
výrobky, jejichž používáním by přispěli ke zneužívání zvířat. [online]. [cit. 5. 4. 2017]. Dostupné z:
http://www.svobodazvirat.cz/kampane/vegetarianstvi-veganstvi.htm
8
Karnismus [online]. [cit. 21. 9. 2017]. Dostupné z: http://tvorobeznik.cz/karn.html
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psycholožky Melanie Joy, která jej popisuje ve své knize Proč milujeme psy, jíme
prasata a oblékáme se do krav. V teorii karnismu se jedná o rozlišování mezi
živočišnými druhy na zvířata jedlá a nejedlá, přičemž tato klasifikace se liší v různých
zemích a kulturách. V zásadě se dá říci, že pro karnistu je zcela přijatelné konzumovat
zvířata ze skupiny zvířat jedlých, dle kulturních návyků země, ve které žije, zároveň je
pro něj zcela nepřijatelná konzumace těch nejedlých.
„Zvířata jsou na světě ze svých vlastních důvodů. Nebyla stvořena pro lidi, stejně jako
černí nebyli stvořeni pro bílé a ženy pro muže.“
Alice Walker
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1. Vymezení relevantních pojmů
V první kapitole své práce se budu zabývat terminologií tohoto oboru práva,
neboť ta není v souvisejících předpisech jednotná. Z důvodu komplexnosti a zejména
srozumitelnosti tedy začnu definováním některých relevantních pojmů nezřídka se
objevujících v těchto právních normách a taktéž i v práci samotné.

1.1. Zvíře
Přesto, že jedná o pojem všem dobře známý, téměř každodenně užívaný,
vyvolávající obecnou představu o živém tvoru odlišném od člověka, je nezbytná i jeho
exaktní formulace pro potřeby práva, zejména pro jeho správnou interpretaci a užití.
Potřebnou a také jedinou legální definici nalézá zákon č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání. Je jím: „každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však
plod nebo embryo“9 Širší a velmi přívětivé vymezení zvířete zákonodárce zasadil již do
preambule zmiňovaného zákona. „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory,
schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost,
péči a ochranu ze strany člověka.“10 Tuto ochranu zákon dále specifikuje jako ochranu:
„před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly
způsobeny, byť i z nedbalosti člověkem.“11 Zakazují se všechny formy týrání zvířat
včetně propagace.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákon na ochranu zvířat proti týrání poskytuje
ochranu pouze tvorům vyznačujícím se páteří tvořenou z obratlů, dalším kritériem je
hlava krytá lebkou. Výjimkou z tohoto tvrzení je podkategorie pokusných zvířat, kterou
přinesla novela zákona na ochranu zvířat proti týrání z roku 2012. Ta nově označuje za
pokusná zvířata vedle obratlovců odlišných od člověka také samostatně se živící formy
larev, plody savců od poslední třetiny jejich vývoje, hlavonožce a další. Hodna

9

Ustanovení § 3 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání
Preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání
11
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání
10
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připomenutí v této souvislosti je i změna tohoto zákona učiněná zákonem
č. 77/2004 Sb., na základě které byla jeho ochrana rozšířena i na jiné živočichy vedle
obratlovců, a to prostřednictvím zákazu jejich týrání. V roce 2006 však došlo k upuštění
od této změny, a to z důvodu komplikovanosti užití zákona v praxi.
Jak jsem již uvedla v samém začátku této kapitoly, jedná se o pojem objevující
se v řadě dalších právních norem, avšak některé z nich vlastní definici zcela postrádají.
Nevyplývá-li z těchto jednotlivých zákonů jiný rozsah vymezení a neodkazují-li přímo
na jiný, konkrétní právní předpis, je tato zákonná definice zvířete aplikovatelná i na
tyto. V takovém případě je však třeba brát zřetel i na ostatní ustanovení takového
zákona a teprve jejich interpretací se dobrat účelu zákona a správnému vymezení
pojmu. Jako příklad takové předpisu uvádím veterinární zákon, který nedisponuje
vlastní definicí zvířete, ve svém textu definuje pouze jeho podkategorii, a tedy zvíře
hospodářské. Hospodářskými zvířaty zde označuje nejen obratlovce, ale též bezobratlé,
a to včely či jiné vodní živočichy, jsou-li využíváni pro hospodářské účely. Lze tedy
usuzovat, že tam, kde veterinární zákon hovoří o zvířatech, neomezuje se striktně jen na
obratlovce. Vždy je třeba dobrat se smyslu a účelu daného zákona 12, v rámci daného
zákona platí jeho vlastní definice.
Pro účely zákona č. 163/2003 Sb., o zoologických zahradách se zvířetem
rozumí: „domácí živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností
člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně
druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu“.13
Použití pojmu živočich naznačuje, že se zákon o zoologických zahradách také vztahuje i
na bezobratlé.
Tak, jako je tomu v případě veterinárního zákona, také zákon č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „plemenářský zákon“) vymezuje pouze pro jeho účely

12

STEJSKAL, V. – LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře – v zajetí či péči? Aktuální právní a věcné otázky
nakládání se zvířaty. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2010. ISBN 978-80-8714633-0. s. 78
13
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o zoologických zahradách
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relevantní subkategorii zvířat, a to zvířata plemenná 14, jimiž označuje vyjmenovaná
hospodářská zvířata, která jsou evidována v plemenné knize.

1.2. Živočich
Ačkoli v běžném životě vyvolávají pojmy zvíře i živočich často identickou
představu, typicky o živé bytosti rozdílné od člověka, ve sféře práva jde o dva rozdílně
definované koncepty, které je třeba od sebe odlišovat, neboť každý z nich označuje
faunu v různé šíři. Extenzivnější je pojem živočicha, který se neomezuje pouze na
obratlovce, naopak, zahrnuje celou živočišnou říši. 15
Vymezení živočicha lze vyčíst například z ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) a e)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dotyčný zákon odlišuje živočicha
volně žijícího, kterým je pro účely tohoto zákona: jedinec živočišného druhu, jehož
populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči
vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna
vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se
za volně žijícího živočicha nepovažuje“ a na živočicha odchovaného v lidské péči, jímž
je pro účely tohoto zákona: „jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v
kontrolovaném prostředí jako potomek rodičů získaných v souladu s tímto zákonem a
právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy." Pro účely tohoto zákona
se živočišným druhem rozumí dle § 3 odst. 1 písm. g) také systematická jednotka
nižšího řádu.
Dalším pramenem pracujícím s pojmem živočich je zákon č. 100/2004 Sb.,
o obchodování s ohroženými druhy, který se zaměřuje na ochranu druhů, jejichž přežití
je z určitého důvodu ohroženo, s cílem jejich zachování, a to snahou regulovat obchod
s nimi, případně s jejich částmi či výrobky z nich. Pro své účely tak obsahuje vlastní
definici pojmu volně žijícího živočicha, podle které jím je jedinec živočišného druhu,
14

U drůbeže a plemenných ryb populace a u včel a včelstva uvedená v plemenářské evidenci, dle
ustanovení § 2 odst. 1, písm. a) plemenářského zákona.
15
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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“.16
Seznamy ohrožených druhů, kterým přímo hrozí vyhynutí či vyhubení jsou
obsaženy jednak v příloze Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně
žijících živočichů a rostlin známé jako CITES či Washingtonská úmluva, ale také
v nařízení Rady Evropského společenství o ochraně volně žijících druhů živočichů
a rostlin, které je v určitých bodech dokonce přísnější než Washingtonská úmluva,
a proto zavádí i některé vlastní kategorie.
Velmi podobné vymezení pojmu živočicha nám poskytuje rovněž jako u pojmu
zvíře zákon č. 162/2003 o zoologických zahradách, pro jehož vlastní účely je živočich
vymezen jako: „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,“17
Nositeli specifického postavení jsou zvláště chránění živočichové. Ty zákon o
ochraně přírody a krajiny vymezuje následovně: „Druhy rostlin a živočichů, které jsou
ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště
chráněné.“18 Jejich seznam, spolu se stupněm ohrožení stanovuje Ministerstvo
životního prostředí, a to prostřednictvím obecně závazného právního předpisu19. Jejich
zvláštní postavení spočívá ve vyšší úrovni ochrany, která je rozšířená na přirozená i
umění sídla a jejich biotop. Dokonce takovou ochranu požívá i mrtvý jedinec tohoto
druhu, případně jeho část nebo také výrobek jeho část obsahující.

16

Ustanovení § 2 písm. a) zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona o zoologických zahradách
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19
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1.3. Zvěř
Dalším používaným pojmem, který označuje blíže specifikovanou skupinu
zvířat, a s kterým operuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je tzv. zvěř. Podle § 2
písm. b) tohoto zákona je zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované
populacemi druhů volně žijících živočichů, které taxativně vyjmenovává ve svých
dalších ustanoveních. Ve všech těchto případech se jedná pouze o obratlovce. Jedná se
tedy o pojem nejužší v porovnání se zákonnou definicí zvířete či živočicha. Zákon dále
provádí kategorizaci zvěře na druhy, které dle vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž
je Česká republika vázána, nelze lovit. Pro představu lze jako zástupce této kategorie
uvést například sojku obecnou, kočku divokou, či medvěda hnědého. Naproti tomu
obsahuje též konečný výčet druhů, které lze obhospodařovat i lovem, mezi něž spadá
například jelen evropský, králík divoký nebo bažant obecný.

1.4. Kategorizace pojmu
V rámci objasňování terminologie tohoto oboru práva, je třeba také poukázat na
skutečnost, že pojem zvíře se dále člení do specifických podkategorií definovaných jak
zákonem na ochranu zvířat proti týrání, tak i dalšími zákony. Zařazení zvířete do
konkrétní subkategorie poté odráží různé povinnosti pro jeho držitele či vlastníka.
Zmíněnými podkategoriemi jsou volně žijící zvíře, již zmíněné zvíře v lidské péči,
pokusné zvíře, hospodářské zvíře, zvíře v zájmovém chovu, handicapované zvíře, druh
zvířete vyžadující zvláštní péči, toulavé zvíře a opuštěné zvíře. Důležité je také zmínit,
že o zařazení zvířete do podkategorie zvířete chovaného v lidské péči nerozhoduje jeho
zařazení k živočišnému druhu, nýbrž účel chovu zamýšlený jeho chovatelem.
„Například králíka může jeden chovatel chovat jako zvíře hospodářské jiný jako
zvíře zájmové a další jako zvíře pokusné (a v přírodě může králík žít jako zvíře volně
žijící).“20

20
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Primární rozdělení lze spatřovat v diferenciaci zvířat podle jejich vztahu k
člověku na volně žijící zvířata, která patří k určitému druhu, jehož populace se udržuje v
přírodě samovolně, a to i přesto, dochází-li k jeho chovu v určitých případech v zajetí.
Druhou skupinu naproti tomu tvoří zvířata, která jsou bezprostředně závislá na péči
člověka, zákonem označována jako zvířata v lidské péči. Ve své práci se primárně
zabývám právní úpravou nakládání se zvířaty v lidské péči, z důvodu celistvosti a
přehlednosti alespoň nastíním právní úpravu týkající se volně žijících zvířat, která
nejsou vždy předmětem péče člověka.
Volně žijící zvíře
Jak bylo již uvedeno, ze zákonné definice volně žijícího zvířete explicitně
vyplývá, že je za takové považováno i zvíře, jež se nachází v bezprostředním opatrování
člověka, jedná-li se o jedince druhu, který za jiných okolností žije a je schopný
samostatně přežít ve volné přírodě.
Handicapovaná zvířata
Specifickou skupinou výše zmíněných volně žijících zvířat jsou zvířata
handicapovaná, „která jsou v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně
či trvale neschopna přežít ve volné přírodě.“21 Takovým případem může být poranění či
v případě mláděte také úhyn jeho matky. „Každý, kdo se ujal handicapovaného zvířete,
je povinen zajistit mu péči nezbytnou dle tohoto zákona nebo předat toto zvíře
záchranné stanici, popřípadě oznámit místo jeho nálezu záchranné stanici.“22
Ostatní kategorie jsou již podmnožinou zvířete v lidské péči. Zákon na ochranu
zvířat proti týrání také předvídá situaci, kdy se dle práva jedná o zvíře v lidské péči,
avšak fyzicky tomu tak v daný moment není, a tedy zvíře se nenachází pod přímou
kontrolou a dohledem člověka.
Toulavé zvíře
Jedním z těchto případů je tzv. toulavé zvíře. „Toulavým zvířetem je zvíře v
lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo
21
22
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chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo
domácnost svého chovatele.“23 Nejde tak o zvíře, které by nemělo svého chovatele,
pouze se po určitou dobu vymanilo z jeho dozoru a moci.
Opuštěné zvíře
Druhým případem je zvíře opuštěné. Aby se jednalo o opuštěné zvíře je, třeba,
aby byla splněna i druhá zákonná podmínka, a to úmysl fyzické osoby nebo chovatele
opustit jej s cílem zbavit se ho či ho vyhnat. Takové jednání, jak je uvedeno v
§ 4 odst. 1 písm. s) zákona na ochranu zvířat proti týrání, je jedením ze způsobů týrání,
kterým se osoba dle § 27 odst. 1 písm. b) dopustí přestupku. Mimo to je zákaz opuštění
zvířete upraven též v § 6 tohoto zákona. „Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho
zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho
přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek
prostředí.“
V zájmu regulace obou zmíněných případů jsou obce kompetentní k provedení
některých opatření v podobě například preventivních nauk, odchytu takových zvířat, či
v povinnosti trvalého označení psů pro jejich chovatele. 24 Toto oprávnění odráží
skutečnost, že to právě obce jsou odpovědné za zvířata, jež byla nalezena na jejich
území. Mimo obce jsou oprávněny zakládat útulky pro zvířata i soukromé osoby.
Hospodářské zvíře
Osobně tento způsob nakládání se zvířaty vnímám jako jeden z nejtrýznivějších
a nejkrutějších s ohledem na welfare zvířat. Naléhavost spatřuji především v podobě, do
které se chov hospodářských zvířat s vývojem civilizace dostal. Stále rostoucí poptávka
po živočišných produktech a s tím související vyšší a vyšší intenzita produkce vede
často k velmi nedůstojnému přístupu k těmto zvířatům. Zdá se, jako by snad lidstvo
zapomnělo na to, že se nejedná o pouhé stroje s jedinou funkcí, a to naplňovat naše
nekonečné potřeby, nýbrž o živé, cítící a v některých případech o velmi inteligentní
bytosti. Navzdory tomu od nich však člověk pouze neustále a nezřízeně čerpá, přičemž
s vidinou maximálního užitku za minimální náklady se jim často neodvděčuje ani
23
24
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z poloviny tak, jak by si spravedlivě zasloužila. Péčí o ně bývá v mnohých případech
holé poskytnutí jim podmínek umožňujících přežití, nedá se však již hovořit
o podmínkách splňujících welfare, kdy by hospodářská zvířata měla například
pravidelný pohyb, dostačující prostor a další pro ně přirozené podmínky.
Nicméně i ty, které nesužuje právě myšlenka utrpení zvířat, by mohla interesovat
fakta, že průmyslový chov hospodářských zvířat s sebou nese i velmi negativní
důsledky na životní prostředí, což je skutečnost, která bezprostředně ovlivňuje i lidstvo
samé, zejména na zdraví, ale i v řadě jeho dalších aktivit. Pro představu lze uvést, že
velkochovy patří mezi jedny z největších producentů metanu na zeměkouli, ve kterých
dochází k přímo gigantické spotřebě krmiva, které by jinak mohlo být použito na
vypěstování jídla pro značnou část hladovějící populace, mimo to jsou také významným
znečišťovatelem vodních zdrojů.
Pod pojmem hospodářská zvířata jsou označována ta zvířata, jejichž chovem je
přímo sledován zisk určitého hospodářského prospěchu. Takový prospěch se projevuje
ve dvou základních formách. V případě té první je cílem zisk určitých hospodářských
komodit, ať už v podobě surovin jako mléka, masa, vajec, medu či v podobě kožek,
kostí, ale i parohů nebo dokonce perel. V druhém případě je tímto užitkem jimi
vykonaná práce, ke které jsou využívána zpravidla tažná a jezdecká zvířata.
Specifickým případem jsou psi, kteří jsou považováni za zvířata v zájmovém chovu,
avšak i u nich je možné pozorovat za určitých podmínek hospodářský užitek, a to
například u psů užívaných k hlídání, pastvě, záchraně či pomoci nevidomým osobám.
Definici hospodářského zvířete nám poskytuje hned několik právních předpisů.
Mezi takové patří zákon na ochranu zvířat proti týrání, který za takové považuje: „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, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve
farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických
modifikací nebo nových genetických kombinací.“25
25
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Další takovou normou je veterinární zákon, který je vymezuje jako, „zvířata
využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména
skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová
zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové, včely a včelstva.“ 26
Podobně jako tento zákon definují hospodářské zvíře další veřejnoprávní normy,
například zákon č. 154/200 Sb., plemenářský zákon nebo zákon č. 252/1997 Sb., o
ekologickém zemědělství
Je patrné, že veterinární zákon vymezuje hospodářská zvířata extenzivněji, než
je tomu v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Veterinární zákon za taková považuje
jak obratlovce, tak nad to i bezobratlé, což vyplývá z výčtu, který explicitně zahrnuje
i jiné vodní živočichy, kdy tyto dále neomezuje pouze na obratlovce.
Veterinární zákon z této kategorie navíc vyčleňuje ještě podskupinu
tzv. jatečných zvířat, kterou definuje jako: „hospodářská zvířata, jež jsou určena k
porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí.“27 Jak jsem již
zmínila a jak vyplývá z textu důvodové zprávy týkající se novely zákona na ochranu
zvířat proti týrání, jsou hospodářskými zvířaty za určitých podmínek taktéž i psi, neboť
i ti jsou nejrůznějšími způsoby využíváni k hospodářským užitkům. Výše uvedená
podkategorie je tak reakcí na nespornou potřebuju v rámci práva také zakotvit rozdělení
na ta hospodářská zvířata, která lze v rámci nakládání s nimi porážet a na ta, která se
neporáží.
Zákony též obsahují definice dalších souvisejících pojmů. Takovým dalším
relevantním pojmem je například pojem chovatele, kterým je: „každá právnická nebo
fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen "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.“28 Dle veterinárního
zákona jím je „každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně
26
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starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.“29 Z obou výše
zmíněných definic jednoznačně vyplývá, že chovatelem není pouze osoba v postavení
majitele zvířete. „Chovatelem je dokonce osoba, která je se zvířetem pouze na
procházce.“30
Vhodné je v této oblasti též zmínit vyhlášku č. 208/2004 Sb., o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, jež jako prováděcí právní předpis
reguluje tento druh chovu zvířat tím, že stanovuje minimální podmínky, které musí být
v zájmu ochrany hospodářských zvířat splněny a jež jsou chovatelé povinny zabezpečit.
Obecně vyjádřeno je chovatel povinen zajistit zvířeti uspokojení jeho fyziologických a
etologických potřeb vždy s ohledem na druh, stupeň jeho vývoje, adaptaci a
domestikaci. Zvířeti se má umožnit, pokud možno jeho přirozené chování. 31
„Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo
hmotnost a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu podle minimálních
standardů stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, a v souladu s právem Evropských společenství."32
Zmíněná vyhláška nejprve v počátečních ustanoveních upravuje obecné
požadavky na chov hospodářských zvířat, v dalších částech poté stanovuje minimální
standardy již s ohledem na potřeby jednotlivých druhů zvířat, tedy konkrétně pro skot,
prasata, ovce a kozy, koně, kachny, husy, krůty a další.
Zvíře zájmového chovu
Dalším druhem lidské péče o zvíře je zájmový chov, jehož součástí je 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

29

Ustanovení § 3 veterinárního zákona
SPURNÁ, J. – DOUSEK, J. Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2004.
ISBN 80-86199-88-6. s. 20
31
MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 239
32
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
30

20

činnosti člověka, nebo zvíře slouží člověku jako jeho společník.“33
Aby mohlo být zvíře chováno jako zvíře v zájmovém chovu, musí být
chovatelem splněny dvě základní zákonné podmínky. První z těchto dvou podmínek je
zabezpečení přiměřených podmínek tak, aby byly zachovány fyziologické funkce
zvířete, jakožto také zabezpečení jeho biologických potřeb. 34 Není-li zvíře schopno
adaptovat se v daném prostředí, nelze jej chovat jako zvíře v zájmovém chovu, přestože
jsou tyto podmínky chovatelem zabezpečeny. Smyslem tohoto omezení je prevence
před neodborným chovem, kterým by mohlo docházet k utrpení zvířat či dokonce jejich
poškozování na životě a zdraví. Druhým omezením je povinnost vykonat taková
opatření, která spolehlivě zabrání zvířeti v úniku.
Zájmový chov je za účelem ochrany zvířat zákonem ještě dále regulován.
Jednou z těchto regulací je omezení obchodu s nimi, kdy obchodník musí prokázat svou
odbornou způsobilost pro výkon této živnosti.35 Dalším takovým omezením je například
omezení převodu vlastnického práva, ať již prostřednictvím projede či darování. Tato
regulace spočívá jednak v nastavení minimální věkové hranice kupujícího či
obdarované, a to na 15 let. Na osobu mladší 15 let tak lze vlastnické právo ke zvířeti v
zájmovém chovu převést pouze se souhlasem rodičů, případně jiné osoby, která má k
uvedené osobě rodičovskou odpovědnost. Dále jej nelze převést na osobu, která byla
pravomocným

rozhodnutím

soudu

omezena

na

svéprávnosti,

bez

souhlasu

opatrovníka.36 V současné době legislativa nedovoluje legálně získat živočicha jeho
pouhým odběrem z volné přírody. Tímto způsobem jej může z přírody odebrat pouze
držitel povolení k lovu, jež upravuje zákon o myslivosti a zákon o rybářství nebo též
držitel povolení k odchytu, jehož úpravou se zabývá zákon o ochraně přírody a
krajiny. 37
Do kategorie zvířat chovaných v zájmovém chovu se také řadí zvířata vyžadující
33
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zvláštní péči, pro něž jsou charakteristické neobvyklé biologické vlastnosti, které
vyžadují zvláštní zacházení, ať už v podobě jejich speciálního umístění, krmení,
napájení, či ošetřování. 38 Někdejší právní úprava pro ně používala názvu „nebezpečné
druhy zvířat,“39 neboť měřítkem pro jejich zařazení do této kategorie byla nebezpečnost
těchto druhů či jedinců pro člověka, a zvíře tak bylo do této skupiny zařazeno pouze
bylo-li schopno ohrozit člověka na životě či zdraví. Nové označení je vhodnější s
ohledem na účel zákona, kterým je v první řadě ochrana zvířat a kritériem je tak nyní
zejména náročnost jejich chovu. 40 Výčet těchto druhů nám poskytuje vyhláška
ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní
péči.
Zájem na jejich ochraně před neodborným zájmovým chovem, který může vést k
jejich týrání, se odráží v přísnějších podmínkách a povinnostech, jež jsou zákonem
kladeny na chovatele těchto zvířat. Zpřísněný režim spočívá mimo jiné ve stanovení
vyšší věkové hranice chovatele, jímž může být pouze osoba starší 18 let, případně jím
může být též právnická osoba, která je však povinna svěřit péči o takové zvíře fyzické
osobě starší 18 let jako zmocněnému zástupci. Nejedná-li se o případy zájmového
chovu prostřednictvím zoologické zahrad, záchranných stanic či chov loveckých dravců
držených dle zákona o myslivosti, je chovatel povinen opatřit si nejprve k takovému
chovu daného druhu příslušné povolení ze strany krajské veterinární správy. 41
„Pokud není náročný chov náležitě zabezpečen, potom může být zvíře pro
člověka nebezpečné, ale především může docházet k utrpení zvířete. Právní úprava má
bránit především tzv. týrání chovem. Chrání tedy zvířata před neodborným zacházením,
a nikoliv člověka před zvířaty. Cílem úpravy tedy není stanovit zvířata, která jsou
nebezpečná pro člověka, ale zvířata, která vyžadují zvláštní péči vzhledem ke svým
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specifikům.“42
Se zájmovým chovem zvířat úzce souvisí též problematika veřejných vystoupení
zvířat. Ochranu zvířat při jejich veřejném vystupování upravuje zákon na ochranu zvířat
proti týrání, který taková vystoupení definuje jako: „ jednorázové nebo opakované
provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to
i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání,
reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad
o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za
veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat.“43
Pořadatel, tedy fyzická či právnická osoba, která tato veřejná vystoupení pořádá
je povinna v první řadě oznámit datum a místo konání takového vystoupení, a to
nejméně 14 dnů předem krajské veterinární správě a příslušné obci, dále oznamuje druh
a počet zvířat, jež se budou vystoupení účastnit a své identifikační údaje. Vedle těchto
základních informací je pořadatel povinen předložit také seznam činností se zvířaty, jež
takové vystoupení zahrnuje. Dále je povinen poučit osoby, jež se vystoupení účastní, jak
správně manipulovat se zvířaty a poučit je o zásadách pohody a ochrany zvířat.
V neposlední řadě zajišťuje kontrolu dodržování těchto podmínek, jejich případné
porušení účastníkem veřejného vystoupení je povinen oznámit příslušné krajské
veterinární správě.
Nad to je pořadatel povinen zajistit též přítomnost fyzické osoby, jež je odborně
způsobilá v oblasti ochrany a welfare zvířat, a je tedy schopna 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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V této kapitole bych dále ráda zmínila vyhlášku č. 21/2013 Sb., o stanovení
podmínek chovu psů a koček, jež se zabývá oblastí reprodukce těchto zvířat. Konkrétně
stanovuje věkové rozmezí, ve kterém zákon jejich reprodukci dovoluje. U fen a koček,
jež tuto věkovou hranici již překročily, umožňuje zabřeznutí pouze na základě potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav
březost umožňuje bez nadměrných rizik. Feny a kočky kojí pouze takový počet mláďat,
při kterém nedochází k ohrožení jejich zdravotní kondice. Omezení spočívá také v počtu
vrhů v určitém časovém úseku a ve stanovení minimálního věku mláďat pro jejich
odběr od matky.
Pokusné zvíře
Poslední zákonem definovanou kategorií je pokusné zvíře. Obecně jej lze
definovat jako „jakékoliv zvíře, na kterém se provádějí pokusy.“44 Dle platné právní
úpravy jím je: 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, než je stadium samostatně se živících larválních forem a plodů savců od
poslední třetiny jejich běžného vývoje, pokud má být zvířeti umožněno žít nad rámec
tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je pravděpodobné, že po
dosažení tohoto stadia vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození.
Za pokusné zvíře se považují také živí hlavonožci.45 Pokusným zvířetem může být jak
zvíře v lidské péči, tak i zvíře odebrané k tomuto účelu z přírody.
V období od roku 2008 do novely učiněné v roce 2012 se v zákoně objevil také
termín laboratorního zvířete, tedy: „zvíře s přesně známými vlastnostmi genetickými,
fyziologickými a jinými, které je speciálně chované pro experimentální účely“46, a to
v souvislosti se směrnicí Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů
členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké
účely.

Nicméně

následně

transponovaná

směrnice

Evropského

parlamentu

a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely již nediferencovala
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mezi pojmy pokusné a laboratorní zvíře a tento pojem byl tak ze zákona odstraněn.
I tato kategorie zvířat podléhá mnohým omezením, a to s ohledem na to, že chov
pokusných zvířat se značně liší od chovu ostatních kategorií zvířat. Pro tento druh
chovu zvířat je chovatel povinen opatřit si potřebné oprávnění ze strany Ministerstva
zemědělství, na které má ovšem v případě splnění všech zákonných požadavků právní
nárok. Přísná zákonná úprava je poté věnována vlastnímu průběhu pokusu jako i jeho
ukončení, zmínit lze například podmínku oddělených zařízení pro chov a pro samotné
provádění pokusů, též odborná způsobilost personálu jej provádějící. 47
Jistou kategorizaci pro vlastní účely provedl i zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Primární rozdělení spočívá v rozdělení na zvířata žijící na svobodě a zvířata
chovaná. Zvířaty žijícími na svobodě jsou zvířata divoká, tedy zástupci živočišného
druhu, který žije alespoň z převážné většiny ve volné přírodě. 48 Mezi zvířata chovaná
řadí zvířata domácí a ta zvířata divoká, která byla zajata či zkrocena. Pro další rozdělení
zvířat chovaných je rozhodující účel jejich chovu. Plní-li takové zvíře pro svého
vlastníka funkci společníka, jedná se o zvíře v zájmovém chovu, pokud však vlastník
sleduje jeho chovem v první řadě určitý hospodářský prospěch, je takové zvíře
označeno jako hospodářské. Jak vyplývá z textu důvodové zprávy, sudokopytníky
spadající pod domácí hospodářská zvířata označuje jako dobytek.
Na závěr této kapitoly zbývá už jen zmínit pro správné porozumění mezinárodní
úpravě a úpravě v rámci Evropské Unie, že tam, kde je pracováno s pojmem „animal“
vztahuje se úprava na obratlovce i bezobratlé. Naopak jako ekvivalent našeho pojmu
„zvíře“ dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, který míní pouze obratlovce, je
nejvhodnější použít označení „vertebrates“.

1.5. Postavení zvířat v rámci práva soukromého a veřejného
Historicky již od dob římského práva byla zvířata považována za pouhé věci. Až
47
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od poloviny 20. století, kdy došlo k růstu zájmu veřejnosti o jejich dobré životní
podmínky, se objevila snaha o příznivější pojetí jejich právního statusu ze strany
zákonodárců.49
Regulace oblasti nakládání se zvířaty, jejich ochrana a další s tím související
otázky jsou součástí práva veřejného. Stěžejní změnu v právním postavení zvířat však
přinesl pramen práva soukromého, a tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
neboť s jeho účinností zvířata přestávají být považována z hlediska práva za věci, jako
tomu bylo v předchozí úpravě. Tuto zásadní změnu zakotvilo nové ustanovení, jehož
obsah explicitně upouští od srovnatelného pojetí zvířat s ostatními věcmi.
„Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé
zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve
kterém to neodporuje jeho povaze.''50
Z výše zmíněného zákonného ustanovení vyplývá, že ustanovení o věcech se pro
případ zvířat nepoužije, došlo-li by tak ke způsobení bolesti či jiného utrpení zvířeti. 51
Druhou podmínkou, aby tato ustanovení mohla být užita je, že nesmí být v rozporu s
veřejnoprávní úpravou ochrany zvířat, neboť ta má před aplikací občanského zákoníku
přednost. Příkladem této situace je specifická úprava přepravy zvířat v zákoně na
ochrnu zvířat proti týrání, oproti ustanovením o přepravní smlouvě v občanském
zákoníku. Nutné je též poukázat na to, že občanský zákoník nelze užít subsidiárně tam,
kde veřejnoprávní norma neupravuje jinak, neboť ten se vztahuje pouze na
soukromoprávní oblast.
Ve srovnání s definicí zvířete v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání lze spatřovat zásadní odlišnost, a to v rozsahu své působnosti. Citované
ustanovení občanského zákoníku se vztahuje nejen na obratlovce, ale také na
bezobratlé, o čemž svědčí použitý široký výraz „živý tvor'', který v dané úpravě není
49
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dále omezen. Zejména se jedná o ty živé tvory, kteří jsou schopni cítit bolest či
stres.52 Pomocí výkladu lze poté dovodit, že tato ochrana není poskytována mrtvým
jedincům, ti se následkem své smrti stávají věcí. Podle názoru T. Rydvala však živé
zvíře, které není ve smyslu práva věcí, nemůže být ani předmětem právních vztahů. 53
Jak jsem již zmínila, předešlý občanský zákoník č. 40/1964 Sb., účinný do
31. 12. 2013, přisuzoval zvířatům postavení věci, neboť neobsahovat žádné speciální
ustanovení, o které by opíral jejich rozdílené postavení. Z užitečnosti a ovladatelnosti
zvířat tak vyplýval jejich status věcí movitých, což odráželo postoj již z klasického
římského práva a tímto způsobem s nimi bylo také nakládáno. Ani to však
neopravňovalo vlastníka k libovůli v souvislosti s nakládáním se zvířetem. Ustanovení
občanského zákoníku týkající se věcí byla v tomto případě aplikovatelná pouze
přiměřeně, pokud to neodporovalo jejich charakteru živého tvora, případně ustanovením
zvláštních zákonů v oblasti ochrany jejich práv.

1.6. Animal welfare
Animal welfare, nebo-li v českém překladu pohoda zvířat je označení pro vědní
disciplínu, k jejímuž rozmachu došlo v 60. letech 20. století a která se zabývá
měřitelností kvality života zvířete. Pohoda zvířat se odráží nejen na jeho dobrém
fyzickém stavu, stejně důležité je brát ohled též na psychický stav zvířete a jeho
mentální spokojenost.54 Při snaze dosáhnout welfare je tak třeba dbát na obě její
součásti, neboť jen stěží se dá dosáhnout mentální spokojenosti při fyzickém strádání
a naopak. Jedná se o pojem velmi široký, zahrnující celou řadu faktorů, které mají vliv
na spokojenou existenci zvířat. Těmito faktory, majícími vliv na welfare zvířat jsou
zejména zdravotní stav, krmení, napájení, bezpečné prostředí, související s hustotou
zvířat na daném prostoru, pohyb zvířat, teplota, dodržení přirozených sociálních vazeb
52
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jako vzájemný kontakt zvířat či kontakt zvířete s člověkem, humánní zacházení
a způsobilost pečujících osob, velmi podstatná je také možnost chovat se přirozeným
způsobem. Obecně lze říci, že zvíře požívá vysoké úrovně welfare, je-li v dobrém
duševním, zdravotím a nutričním stavu, netrpí strachem, ani bolestmi. 55
Míru spokojenosti nelze sice se spolehlivostí určit, je však možné ji alespoň
částečně vypozorovat prostřednictvím projevů chování zvířete, kdy takové za určitých
podmínek projevuje radost nebo naopak bolest či strach. Velmi důležité je nezapomínat
na fakt, že takové podmínky zajišťující zvířeti spokojený a kvalitní život se mohou v
průběhu jeho života měnit.
Dá se říci, že prvním dokumentem přímo se zabývajícím dobrými životními
podmínkami zvířat byla v roce 1964 publikace aktivistky Ruth Harrisonové s názvem
Animal Machines („Zvířecí stroje“). Ruth, co by aktivista v prosazování lepších
podmínek pro zvířata, zde kritizuje intenzivní chov hospodářských zvířat, kdy je
s takovými zacházeno nikoli jako s živými, cítící bytosti, ale jako se stroji. Jejím
záměrem bylo odhalit celou realitu průmyslových velkochovů a podnítit ve společnosti
zájem o toto téma. Kniha byla vydána v několika zemích a byla inspirací například pro
Evropskou úmluvu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, též se jí
inspiroval australský etik Peter Singer.
Vydání knihy vyvolalo vlnu veřejných diskusí a debat, které vyústili vytvořením
nezávislého odborného a poradního sboru britské vlády nazvaného po vzoru svého
předsedy Rogera Brambella56 „Brambelova komise“. Tato komise se poté zabývala
zkoumáním podmínek, jakých se zvířatům v továrních chovech dostává a jejich
dopadem na welfare zvířat. Na základě výsledků své činnosti shrnula Komise své
poznatky do závěrečné zprávy, dle které by zvíře: „mělo mít alespoň možnost
svobodného pohybu tak, aby se bez obtíží mohlo otočit, pečovat o čistotu těla, vstát,
lehnout si a natáhnout končetiny.“ Následně vypracovala soubor těchto požadavků na
kvalitu života zvířat známý jako „pět svobod“. Soubor těchto pěti svobod lze označit za
55

MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 86.
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Francis William Rogers Brambell (25. únor 1901 - 6. červen 1970), britský lékařský vědec.
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nezbytný základ pohody zvířat, též je využíván jako měřítko při zjišťování welfare
zvířat v nejrůznějších zařízeních, neboť jejich plné dodržování není v současné době
zcela proveditelné. 57
Těmito pěti svobodami jsou:
▪

svoboda od hladu, žízně a podvýživy (zahrnující neomezený přístup k vodě a
krmivu),

▪

svoboda od nepohodlí (zajištění odpovídajícího prostředí, pohodlného místa k
odpočinku, včetně úkrytu),

▪

svoboda od bolesti, zranění a onemocnění (poskytnutí náležité veterinární
péče, prevence a případné rychlé diagnózy včetně nezbytného léčení),

▪

svoboda projevit přirozené chování (poskytnutí dostatečného prostoru,
přirozeného prostředí a zachování žádoucích sociálních vazeb),

▪

svoboda od stresu, strachu a úzkosti (zajištění takového zacházení a prostředí,
které vyloučí psychické strádání zvířat).
Problematikou welfare zvířat se zabýval též profesor na Univerzitě v Bristolu

John Webster, který je autorem odborné a vysoce oceňované knihy Životní pohoda
zvířat: Střízlivé kázání o Ráji. Ve svém díle pojednává o etice zacházení
s hospodářskými zvířaty, zejména hodnotí někdejší situaci a zároveň se zabývá
možnostmi dalšího pozitivního vývoje do budoucna. Jeho přičiněním došlo k rozšíření
souboru „Pěti svobod“ o šestý bod, tedy o možnost svobodně a osobně vykonávat
kontrolu nad vlastní životní pohodou. Z výše zmíněného lze usoudit, že k zajištění
welfare zdaleka nepostačuje pouhé vyloučení utrpení.

57

WEBSTER, J. Animal Welfare: Limping Towards Eden: A Practical Approach to Redressing the
Problem of Our Dominion Over the Animals. 2. Vyd., Oxford: Blackwell publishing Ltd, 2005. ISBN
978-1-405-11877-4. s. 12-13.
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2. Prameny právní úpravy ochrany zvířat v lidské péči
Z hlediska praktické ochrany zvířat má ochrana zvířat na úrovni právní největší
význam. Právními předpisy jsou stanoveny podmínky pro zabezpečení pohody zvířat.
Tyto podmínky nepředstavují jejich konečný výčet k zabezpečení pohody zvířat na
úrovni

požadované

zvířaty,

představují

však

výčet

podmínek

k

zamezení

nejvýraznějších forem týrání, utrpení a strádání zvířat. Podmínky ochrany zvířat jsou
upraveny v řadě právních předpisů, a to na úrovni národní i nadnárodní.
Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
S přijetím tzv. Euronovely, kterou je ústavní zákon č. 395/2001 Sb., se některé
mezinárodní smlouvy dostávají do privilegovaného postavení vůči našim vnitrostátním
zákonům. Došlo totiž k zásadní změně ve znění čl. 10 Ústavy České republiky, který
upravuje postavení mezinárodních smluv v právním řádu České republiky, a to
k zavedení aplikační přednosti určitých mezinárodních smluv.
„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní
smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“
Mimo čl. 10 můžeme v Ústavě České republiky najít ještě jedno ustanovení
obecně hovořící o vztahu našeho vnitrostátního práva a práva mezinárodního, tím je
čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky. „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni
vyplývají z mezinárodního práva.“

2.1. Prameny na úrovni práva mezinárodního
Na mezinárodní úrovni jsou základními prameny práva zabývajícími se
ochranou zvířat mezinárodní úmluvy uzavřené mezi jednotlivými státy. Tyto
mezinárodní smlouvy lze primárně členit dle teritoriálního hlediska na smlouvy globální
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a regionální, případně subregionální. Volně žijícím zvířatům poskytují ochranu jak
smlouvy regionálního, tak i celosvětového, tedy globálního charakteru. Naopak oblast
ochrany zvířat chovaných v lidské péči žádnou globální smlouvou nedisponuje.
Ochrana zvířat v lidské péči je doposud zajišťována pouze prostřednictvím
mezinárodních smluv regionálních, těmi se také budu dále zabývat v této části své
práce. Základ zde tvoří dohody přijaté na úrovni Rady Evropy, které poskytují obecnou
regulaci nakládání se zvířaty, jež se nachází v lidské péči. 58 „Společným prvkem všech
takových dohod je poměrně nízká až nulová kontrolovatelnost a vynutitelnost
společných závazků.“59
Dále lze tyto mezinárodní prameny dělit dle závaznosti, která z nich plyne pro
smluvní země na prameny přímo závazné, tzv. „hard law“ a prameny z nichž nevyplývá
přímá závaznost tzv. „soft law“.

2.1.1. Regionální dohody v rámci Rady Evropy
Velmi významné postavení mají v oblasti ochrany zvířat chovaných v lidské
péči, jak jsem se již zmínila výše, smlouvy přijaté na úrovni Rady Evropy. 60 Jedná se o
systém zahrnující pět dohod, kdy každá z nich upravuje určitou konkrétní oblast
zacházení se zvířaty. Těmito oblastmi jsou: ochrana zvířat při mezinárodní přepravě,
ochrana při chovu pro hospodářské účely, ochrana při porážení na jatkách, ochrana při
provádění pokusů pro vědecké účely a ochrana zvířat v zájmovém chovu. Jelikož se v
případě těchto dohod jedná o tzv. hard law prameny, jsou tyto pro smluvní státy přímo
závazné. K Dohodám jsou však často vypracovávána též tzv. doporučení, řešící užší
oblast problematiky, ta mají charakter soft law a tedy nejsou pro smluvní státy přímo
závazná.

58

DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-807400-338-7. s. 400-401.
59
MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 153.
60
Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států
zejména v oblasti podpory demokracii a ochrany lidských i sociálních a svobod. Založena byla RE v roce
1949 a své sídlo má ve francouzském Štrasburku. Česká republika je jejím členem od roku 1993.
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Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě.
K přijetí zmíněné dohody došlo v Paříži v roce 1968, následně došlo k přijetí
jejího Dodatku a v roce 2003 byl celý její text revidován. Za mezinárodní přepravu
dohoda61 považuje přesun mezi minimálně dvěma zeměmi delší 50 kilometrů, výjimku
zde tvoří přesun mezi jednotlivými členskými státy Evropské Unie. Obsah této dohody
se vztahuje pouze na obratlovce a spočívá v zajištění pohody a zdraví zvířat při jejich
mezistátních přesunech. Povinností smluvních stran je poté zabezpečit prostřednictvím
přijatých opatření, aby tímto způsobem nedocházelo k utrpení zvířat, případně takové
utrpení snížit na minimum. Nalezneme zde například úpravu napájení, krmení
a odpočinku v souvislosti s mezinárodní přepravou, způsob nakládky a vykládky
převážených zvířat, požadavky na prostor, manipulaci či klimatické podmínky. Hlavní
účel a smysl této dohody lze spatřovat v požadavku na minimalizaci času prováděné
přepravy a v minimalizaci zásahu do zdraví a welfare zvířat.
Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Tato Dohoda byla přijata roku 1976 ve Štrasburku a v roce 1992 byl přijat její
Dodatkový protokol. „Tato dohoda se vztahuje na výživu, ošetřování a ustájení zvířat,
zvláště v moderních systémech intenzivních chovů. Ve smyslu této dohody se rozumí
„zvířaty" ta, která jsou chována nebo držena pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin
nebo pro jiné chovné účely a „moderními systémy intenzivních chovů" ty, které
používají především technických zařízení, využívaných hlavně pomocí automatických
mechanismů.“62 Obsah této dohody je v celku stručný, jelikož podrobně se touto oblastí
zabývá Radou Evropy zřízený Stálý výbor, ten přijímá nejrůznější doporučení a působí
též jako poradní orgán pro smluvní strany.
Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat
Tato dohoda, přijatá roku 1979 ve Štrasburku, se dle svého prvního článku
zaměřuje

na

přehánění,

přechovávání,

znehybnění,

omračování

a

porážení

lichokopytníků, přežvýkavců, prasat, králíků a drůbeže. Upravuje tedy celý proces
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počínající odvedením zvířete z místa, kde se aktuálně nachází až pro provedení samotné
porážky. Místem oprávněným k porážení jsou tzv. jatky.: „Jakékoliv zdravotně
kontrolované zařízení, zřízené k profesionálnímu porážení zvířat na výrobu spotřebního
masa nebo k jinému účelu.“63 Její signatáři se zavazují k ochraně zvířat určených
k porážce a k tomu, že budou využívat pouze šetrných metod porážení, které uchraňují
zvířata v co největší možné míře od bolesti a utrpení.
Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné účely
K přijetí této dohody došlo ve Štrasburku v roce 1986 a následně k ní byl též
přijat v roce 1998 Dodatkový protokol. Cílem této konvence je na jedné straně
připuštění si skutečnosti, že provádění procedur pokusů na zvířatech je v určité míře
nezbytnou součástí vývoje, které nám umožňuje získat nové poznatky cenné při ochraně
zdraví a zajištění bezpečnosti. Na druhé straně však upozorňuje na postavení zvířat v
této problematice a zabezpečuje tak alespoň jejich ochranu prostřednictvím stanovení
určitých mantinelů při prováděných pokusech, vylučujících libovolné zacházení se
zvířaty a jejich zbytečné utrpení.
„Tato Dohoda se vztahuje na všechna zvířata, která se používají nebo mají být
použita v pokusných nebo jiných vědeckých procedurách, pokud tyto procedury mohou
vyvolat bolest, utrpení, úzkost nebo dlouhodobé poškození. Nevztahuje se na zvířata,
která se nepoužívají v pokusech a na zvířata v běžné zemědělské a veterinární praxi.“64
Zmíněná dohoda rozumí touto procedurou dle svého čl. 1 odst. 2 písm. c):
„jakékoliv pokusné nebo vědecké použití, které může způsobit bolest, utrpení, úzkost
nebo dlouhodobé poškození včetně jakéhokoliv postupu, jehož účelem je nebo může být
narození zvířete do takových podmínek, nikoliv však metody způsobující minimální
bolest, které se v moderní praxi používají k usmrcování nebo značení zvířat
(tzv. „humánní metody"). Procedura začíná v okamžiku, kdy je zvíře poprvé
připravováno k použití a končí v době, kdy se již nebudou dělat žádná další pozorování.
63
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Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/1785/Por_102_1_.pdf.
64
Ustanovení čl. 1 odst. 1 evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné
vědecké
účely
[online].
[cit.
5.
6.
2017].
Dostupné
z:
http://eagri.cz/public/web/file/ZCH_Usn_chovVZZ_1_.pdf.

33

Definice se vztahuje i na procedury, při nichž byly bolest, utrpení, úzkost nebo
dlouhodobé poškození potlačeny použitím účinných anestetik, analgetik nebo jiných
metod.“
Významným bodem garantujícím vyšší ochranu pokusných zvířat je preference
alternativních metod, které poskytují dané poznatky i bez použití živých tvorů. Aby
bylo možné proceduru pokusu v souladu s touto dohodou provést, musí být použití
živého zvířete nezbytné, nutná je tedy neexistence alternativy a musí být rozumně
očekávatelný přínos pro poznání a celkový prospěch člověku.
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
Jako všechny předešlé, i tato Dohoda byla přijata ve Štrasburku, a to v roce
1999. Jejím obsahem je regulace zájmového chovu zvířat, zejména obchod s nimi, chov
či jejich držení za obchodním i neobchodním účelem, výcvik, jejich použití pro veřejná
představení a také způsob utrácení. Dále se zaměřuje na toulavá zvířata, omezení jejich
výskytu a s tím související útulky pro zvířata. „Zvířetem v zájmových chovech se rozumí
každé zvíře držené či určené k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho
potěšení a jako společník.“65
Dohoda obsahuje obecný zákaz působit zvířeti zbytečnou bolest, utrpení, úzkost,
či jej opustit. Zakazuje též chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete nebo
za jiným neléčebným účelem, například kupírování uší a ocasu či amputace zubů
a drápů. V čl. 6 také stanuje věkovou hranici 16 let pro způsobilost nabýt zvíře bez
vyjádřeného souhlasu rodičů nebo jiných osob majících rodičovskou odpovědnost.

2.1.2. Všeobecná deklarace OSN na ochranu zvířat
Přesto, že se nejedná o pramen mezinárodního práva, avšak pouze o deklaraci
mezinárodních nevládních organizací, zmíním též dokument přijatý v roce 1978 v sídle
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UNESCO66 v Paříži, a tedy Všeobecnou deklaraci práv zvířat. Jedná se o iniciativu
tzv. „non governmental organizations“67 (NGO) považovanou za jakousi obdobu
mezinárodní ochrany lidských práv, které se blíží i použitými termíny a formulacemi,
jako například „genocida jako zločin proti živočišnému druhu“ apod. Nezakládá sice
právní závaznost, její text však působil jako inspirace při tvorbě právních předpisů
v různých evropských státech. Přesto, že právní řád České republiky nepřiznává
nevládním organizacím žádné postavení, nelze jim upřít jejich značný vliv. 68
Hlavní snahu Deklarace lze spatřovat v postavení zvířete a člověka na roveň, což
potvrzuje do té doby nevídaná zásada v ní zakotvená, a to zásada personifikace, tedy že
zvířatům přísluší práva. Druhou pokrokovou zásadou, jež se v deklaraci objevuje, je
tzv. zásada dereifikace, která zvířata zbavuje statusu věci. 69

„Vzhledem k tomu, že zvířata jsou živé, vnímavé bytosti, zasluhují si tedy ohledy
a respekt. Vzhledem k tomu, že lidé sdílí tuto planetu s jinými živočišnými druhy a s
jinými formami života, a že všechny formy života spolu tvoří souvislý ekosystém. Přesto,
že v lidské společnosti existují značné rozdíly sociální, ekonomické a kulturní, každá
společnost by se měla vyvíjet humánním a udržitelným způsobem. Vycházejíc z toho, že v
mnohých zemích již existují zákony na ochranu společenských i volně žijících zvířat.
Usilujíc o pokračující účinnost těchto zákonů a o tvorbu lepší a obsáhlejší legislativy na
ochranu zvířat, proto Světová společnost na ochranu zvířat vyhlašuje Obecnou
deklaraci o ochraně zvířat za společný cíl všech zemí a národů, aby se tyto snažily
všemi vhodnými prostředky následující zásady podporovat a postupnými kroky jim
zajistily celosvětové uznání a jejich účinné dodržování.“70
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2.2. Prameny na úrovni práva Evropské Unie
K ochraně práv zvířat dochází též na úrovni Evropské Unie. Účelem unijní
úpravy je zejména harmonizace zákonodárství jednotlivých členských států a to tak, aby
byl garantován alespoň minimální standard zacházení se zvířaty, spočívající
v nepůsobení jim zbytečné bolesti, utrpení a v zajištění přijatelného zdravotního stavu
a jejich welfare.
Prameny právní úpravy v oblasti nakládání se zvířaty v lidské péči se v rámci
Evropské Unie člení na prameny primární a sekundární. Primárními prameny jsou
normy nejvyšší právní síly, řadíme sem zejména zakládací smlouvy, jejich dodatky,
přílohy, obecné právní zásady a také smlouvy o přistoupení jednotlivých členských
států. Sekundárními prameny jsou obecně závazná nařízení, směrnice, které členskou
zemi zavazují k dosažení určitého výsledku dobrovolně zvolenými prostředky a
rozhodnutí, která jsou závazná pouze pro své adresáty. Specifickou skupinou
sekundárních pramenů jsou doporučení a stanoviska, která ovšem nedisponují právní
závazností vůbec.
Další skupinu atypických pramenů práva spadající do tzv. soft law tvoří pro
danou oblast významné akční programy Evropské Unie. Akční programy jsou
koncepční nástroje vyjadřující záměry a cíle, k jejichž uskutečnění vždy vytyčují též
časový rámec. Jedná se o akty vydávané převážně Evropskou komisí a slouží k rozvoji
a dotváření právního řádu Evropské Unie.

2.2.1. Primární prameny práva EU
V původní Římské smlouvě71, která je souhrnným názvem pro smlouvu
zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské
společenství pro atomovou energii (Euratom), podepsané v roce 1957 nenalezne žádná
ustanovení věnující se ochraně práv zvířat. Vůbec prvním výrazem politiky ochrany
71
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životního prostředí, která zahrnuje též ochranu zvířat nacházejících se v lidské péči, se
stal Jednotný Evropský akt 72 („Single European Act“) přijatý v roce 1986 s účinností od
roku 1987. Tento dokument se stal základem pro další rozvoj ochrany zvířat na úrovni
sekundárních pramenů.
Dalším krokem, i když bez žádných přímých právních účinků, bylo v roce 1992
přijetí přílohy Maastrichtské smlouvy73 s názvem Deklarace o ochraně zvířat a péči o
ně, která zavádí princip ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a zvířatům při přijímání
a provádění všech politik Evropského společenství. Vyzývá tak orgány EU, aby při
tvorbě a implementaci komunitární legislativy věnovaly pozornost požadavkům welfare
zvířat.
Následujícím počinem z hlediska ochrany zvířat v lidské péči bylo v roce 1999
přijetí Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, jež byl připojen ke
Smlouvě o založení ES Amsterodamskou smlouvou.74 Tento dokument taktéž
zakotvoval povinnost brát na zřetel potřeby a welfare zvířat při provádění několika
vyčtených politik Společenství, avšak ani tento nebyl právně závazný.
Zlomovým krokem bylo přijetí Lisabonské smlouvy75, která byla uzavřena již v
roce 2007, avšak v platnost vstoupila až v roce 2009. Česká republika byla její poslední
ratifikující zemí. Lisabonskou smlouvou se mění obsah stávajících zakládacích Smluv,
tedy Smlouvy o EU a Smlouvy o založení Evropského splečenství, která je nově
nazvána Smlouvou o fungování EU 76 a je klíčovým primárním pramenem práva EU z
hlediska ochrany zvířat. Již ve svém čl. 3 odst. 3 zakomponovává péči Unie o životní
72
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prostředí, konkrétně úsilí o vysoký stupeň ochrany a zlepšování jeho kvality.
Stěžejním je však její nový čl. 13 přímo se zabývající zajištěním dobrých
podmínek zvířat. Znění tohoto článku bylo přejato z již zmíněného Protokolu o ochraně
a dobrých životních podmínkách zvířat.
Článek 13 SFEU: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech
zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje
a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky
zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti
členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi
a regionálním dědictvím.“77
Přesto, že se v tomto případě jednalo o velký krok kupředu v oblasti ochrany
zvířat, věta za středníkem sílu tohoto ustanovení poněkud relativizuje 78, neboť kulturní i
náboženské tradice nezřídka kdy spočívají právě ve velmi krutém zacházení se zvířaty, a
to již z historie ve formě provádění obětí a jiných rituálů.

2.2.2. Sekundární prameny
Oprávnění vydávat sekundární právní akty vychází z primárního práva EU, proto
tyto prameny nazýváme též odvozené. Sekundární legislativa mimo jiné recipovala
mezinárodní závazky přijaté ES (EHS), a to dohody uzavřené na půdě Rady Evropy
uvedené výše.
Prováděním pokusů a používáním laboratorních zvířat se zabývá Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat
používaných pro vědecké účely, která nahradila dosavadní Směrnici z roku 1986
upravující tuto problematiku. Účelem sledovaným touto Směrnicí je ukončení, případně
77

Ustanovení čl. 13 Smlouvy o fungování Evropské Unie [online]. [cit. 5. 6. 2017]. Dostupné z:
https://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf.
78
STEJSKAL, V. – LESKOVJAN, M. Člověk a zvíře – v zajetí či péči? Aktuální právní a věcné otázky
nakládání se zvířaty. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2010. ISBN 978-80-8714633-0. s. 16

38

minimalizace prováděných pokusů na živých tvorech za použití existujících
alternativních metod. Pro případy, na které nám současná věda neposkytuje dostatečnou
alternativu, garantuje alespoň náležitou ochranu zvířatům, na nichž jsou experimenty
prováděny. Tato ochrana spočívá v minimalizaci nepříznivých následků působených
zvířatům během těchto procedur, musí jim být zajištěna vhodná péče a zacházení.
Očekávané přínosy experimentu musí prokazatelně převyšovat nad újmou způsobenou
zvířatům a počet použitých zvířat musí být omezen na minimum potřebné k dosažení
výsledku. Provádění takového pokusu je možno pouze by-li projekt pokusu řádně
schválen příslušným orgánem.
Směrnice se vztahuje na všechny živé obratlovce s výjimkou člověka, na
bezobratlé pouze jsou-li schopni cítit bolest. Omezeno je používání subhumánních
primátů pro účely pokusu, použití lidoopů je až na velmi výjimečné případy zcela
vyloučeno. Směrnice mimo jiné upravuje taxativní výčet případů, ve kterých je živá
zvířata povoleno k pokusům použít, těmi jsou:
a) základní výzkum;
b) translační nebo aplikovaný výzkum s jakýmkoli z těchto cílů:
i) zabránit a předejít chorobě, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným
anomáliím nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a je
diagnostikovat nebo léčit,
ii) posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí,
zvířat nebo rostlin, nebo
iii) zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k
zemědělským účelům;
c) pro jakýkoli z cílů uvedených v písmenu b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení
kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek
nebo výrobků;
d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních
podmínek lidí nebo zvířat;
e) výzkum zaměřený na zachování druhů;
f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo
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zlepšení odborných znalostí;
g) soudní vyšetřování.“79
S oblastí provádění pokusů na zvířatech též úzce souvisí Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Článek 18 zmíněného
nařízení explicitně zakazuje provádění zkoušek konečných kosmetických přípravků na
zvířatech na území Společenství. Stejně tak je zakázáno uvádění na trh kosmetických
přípravků, jejichž konečné složení bylo podrobeno zkouškám na zvířatech, nebyla-li
tato zkouška alternativní metodou validovanou na úrovni OECD 80 a přijatou na úrovni
Společenství a uvádění na trh v rámci Společenství takových kosmetických přípravků,
které obsahují přísady či kombinace přísad takto zkoušených.
Toto nařízení se vztahuje pouze na kosmetické přípravky, nikoli na přípravky
léčivé, zdravotnické či biocidní. Pro vlastní účely nám nařízen též poskytuje definici
kosmetických přípravků, na které se vztahuje: „Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
„kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi
lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány)
nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění,
parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo
úpravy tělesných pachů.“81
Úpravu chovu hospodářských zvířat obsahuje Směrnice Rady č. 98/58/ES
o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Směrnice zavádí obecná pravidla
a minimální normy ochrany zvířat chovaných pro hospodářské účely, bez ohledu na
jejich druh. Pro účely této směrnice se zvířetem rozumí: „jakékoli zvíře (včetně ryb,
plazů nebo obojživelníků) chované nebo držené pro výrobu potravin, vlny, kůže nebo
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kožešin nebo pro jiné hospodářské účely.“82
„Členské státy zajistí, aby podmínky, ve kterých jsou zvířata (jiná než ryby, plazi
nebo obojživelníci) chována nebo držena, s ohledem na jejich druh, stupeň vývoje,
přizpůsobení a zdomácnění a na jejich fyziologické a etologické potřeby v souladu
s dosaženými zkušenostmi a vědeckými poznatky, odpovídaly ustanovením stanoveným
v příloze.“83
Povinností členských států je poté přijmout dostatečná opatření k tomu, aby
vlastníci a držitelé zajistili zvířatům, jež mají ve své péči, dobré životní podmínky
a nevystavovali je zbytečné bolesti a utrpení, jak je to stanoveno v příloze k této
směrnici. Zajištění zmíněných dobrých podmínek chovu obsahuje několik složek, mezi
něž patří kvalifikovaný personál způsobilý k péči o hospodářská zvířata, dodržování
povinných kontrol zvířat sloužících k předcházení zranění či nemoci, bezodkladné
ošetření v případě potřeby, poskytnutí náležitého prostoru zvířatům a zajištění volnosti
pohybu. V prostorech, ve kterých jsou zvířata ustájena je nutno dodržovat čistotu, oběh
vzduchu, potřebné klima, prostory též musí disponovat nezbytným automatickým a
mechanickým vybavením. Zvířatům se musí dostávat dostatečné množství vody
a přirozené stravy. Těm zvířatům, která nejsou chována uvnitř budov, musí být též
poskytnuta ochrana, a to před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory
a dalšími faktory, které by mohly ohrozit jejich zdravotní stav.
Vlastník či držitel zvířat je dále povinen vést záznamy o provedených lékařských
zákrocích. Regulace úpravy vzhledu zvířat je ponechána na vnitrostátních předpisech.
Musí být zvolen takový způsob chovu, který nepůsobí zvířatům utrpení ani poškození,
ledaže je takový způsob umožněn vnitrostátní normou, nebo působí-li takové strádání
pouze v minimální míře. Členské státy poté kontrolují dodržování směrnice prováděním
inspekcí příslušnými orgány.
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Jak jsem již uvedla výše, tato směrnice poskytuje obecná pravidla týkající se
ochrany hospodářských zvířat bez ohledu na jejich druh. Speciální požadavky vztahující
se již na konkrétní živočišné druhy jsou upraveny v dalších jednotlivých směrnicích
Evropské Unie, zejména ve směrnici Rady č. 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální
požadavky pro ochranu prasat, ve směrnici Rady č. 2008/119/ES, kterou se stanoví
minimální požadavky pro ochranu telat, směrnici Rady č. 2007/43/ES o minimálních
pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso a dalších.
Ochranu při usmrcování zvířatům poskytuje Nařízení Rady č. 1099/2009
o ochraně zvířat při usmrcování.
„I v nejlepších možných technických podmínkách mohou být zvířata při
usmrcování vystavena bolesti, úzkosti, strachu nebo jiným formám utrpení. Některé
úkony související s usmrcováním mohou působit stres a každá metoda omračování má
své nevýhody. Provozovatelé podniků nebo osoby podílející se na usmrcování zvířat by
měli učinit nezbytná opatření, aby zabránili bolesti a minimalizovali úzkost a utrpení
zvířat při porážení či usmrcování, s přihlédnutím k osvědčeným postupům v dané oblasti
a k metodám povoleným podle tohoto nařízení. Z toho důvodu by měly být bolest, úzkost
nebo utrpení považovány za zbytečné v případě, že provozovatelé podniků nebo osoby
podílející se na usmrcování zvířat poruší některý z požadavků tohoto nařízení nebo
použijí povolené postupy, aniž by zohlednili nejmodernější vývoj a způsobí tím zvířatům
nedbalostí nebo záměrně bolest, úzkost nebo utrpení.“84
Toto nařízení upravuje pravidla usmrcování zvířat chovaných a držených pro
produkci potravin, vlny, kůže, kožešin a dalších produktů. Mimo to se také vztahuje na
případy usmrcování zvířat za účelem depopulace, tlumení nákazy a s tím související
úkony. Důležité je však poukázat též na případy, pro které se dané nařízení nikdy
nepoužije:
„Toto nařízení se nevztahuje:
a) na usmrcování zvířat
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při vědeckých pokusech uskutečňovaných pod dohledem
příslušného orgánu,
při lovu nebo rekreačním rybolovu,
při kulturních nebo sportovních událostech;
b) na drůbež, králíky a zajíce, které poráží jejich majitel mimo prostory
jatek pro soukromou domácí spotřebu“ 85
V omezené míře je nařízení aplikovatelné „pro porážku zvířat pro soukromou
domácí spotřebu, jiných než drůbež, králíci a zajíci, a související úkony prováděné
mimo jatky jejich majiteli nebo osobou pod odpovědností a dohledem majitele“86 a také
„pro porážku drůbeže, králíků a zajíců v zemědělském podniku za účelem přímého
dodávání malého množství masa producentem konečnému spotřebiteli nebo místním
maloobchodům, které toto maso přímo dodávají jako čerstvé maso konečnému
spotřebiteli“87. V takových případech musí být dodrženo ustanovení zakazující
působení zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení zvířeti, ustanovení povolující usmrcení
zvířete pouze po provedení povolené metody omráčení a též ustanovení, jež omezuje
pravomoc provádět usmrcení a úkony s tím související pouze na osoby s náležitou
úrovní způsobilosti.
„Pro účely nařízení se zvířetem rozumí obratlovci kromě obojživelníků a plazů.88
Usmrcením je každý záměrný postup konaný za účelem způsobit zvířeti smrt.“ 89
Obecným požadavkem nařízení na usmrcování zvířat je povinnost ušetřit zvíře
zbytečné bolesti a utrpení, a to zejména zajištěním fyzického pohodlí, ochrany před
zraněním, dostatku krmiva, vody a také správnou manipulací s nimi. Nařízení obsahuje
též příkaz provedení omráčení zvířete před jeho usmrcením, přičemž upravuje pravidla
pro jeho provedení, povolené metody omračování uvádí v příloze I. Výjimkou z této
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povinnosti je provádění porážky v rámci náboženského obřadu zvláštní metodou, avšak
musí k ní dojít na jatkách. Nejedná-li se o tento případ je důležitým požadavkem
nařízení, aby zvířata zůstala v bezvědomí až do své smrti.
Dále se nařízení zaměřuje na úpravu fungování jatek, ve kterých zakotvuje
důležitý a neustálý kontrolní mechanismus. S tím souvisí také obsah článku 17, na
základě kterého smí usmrcování a s tím související úkony provádět pouze způsobilé
osoby.
Ochranou zvířat v souvislosti s jejich přepravou za obchodním účelem se zabývá
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností
a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.
Nařízení upravuje pravidla provádění přepravy zvířat mezi jednotlivými
členskými státy Evropské Unie, též umožňuje provádění kontrol zvířat, která na území
EU vstupují a která ji naopak opouští. Smyslem nařízení je mimo jiné zajistit
dostatečnou úroveň ochrany převážených zvířat, zejména zabránit jejich zbytečnému
utrpení. „Toto nařízení se vztahuje na přepravu živých obratlovců prováděnou v rámci
Společenství, včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují
na celní území Společenství nebo je opouštějí.“90
Jak je již uvedeno výše, dané nařízení se věnuje úpravě přepravy zvířat
prováděné za obchodním účelem. Přepravou za obchodním účelem nejsou považovány
pouze přesuny, v rámci kterých dojde k bezprostřední směně peněz, zboží či služeb,
postačí, že přímo nebo nepřímo vznikne finanční zisk, případně usiluje-li se o něj.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na případy přepravy zvířat související
s hospodářskou činností, ani na případy jejich převozu k veterinárnímu lékaři či na
veterinární kliniku. Zvláštní a přísnější úpravu věnuje cestám s dlouhou délkou trvání,
které mají na životní podmínky zvířat negativnější účinky než cesty s kratší vzdáleností.
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Dlouhotrvající cesty by se tak měly, je-li to možné, omezit. Přepravce je povinen držet
pro provedení takové cesty nezbytné povolení, potřebné doklady, systém družicové
navigace a nouzový plán pro případ mimořádné situace, kontrolu v tomto případě
provádí vnitrostátní orgány.
„Čl. 2: Pro účely tohoto nařízení se rozumí „dlouhotrvající cestou“ cesta
trvající více než osm hodin počínaje okamžikem pohybu prvního zvířete zásilky“
„Čl. 3: Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim
může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.“ Aby přeprava zvířat mohla být nařízena
a provedena, musí být splněny podmínky v nařízení explicitně uvedené. Mezi tyto
podmínky patří minimalizace délky cesty, uspokojení potřeb zvířat během cesty,
technické a bezpečnostní požadavky na dopravní prostředky a na zařízení k nakládce
a vykládce, požadavky na kvalifikovaný a způsobilý personál zacházející se zvířaty,
zákaz používání násilí a násilných metod, provedení přepravy bez zbytečného prodlení
a pravidelné kontroly dobrých životních podmínek zvířat během jejich přepravy.
Zvířatům je dále zajištěn dostatečný prostor, musí být napojena, nakrmena, musí jim být
poskytnut přiměřený odpočinek, a to vše s ohledem na délku zamýšlené cesty.“
Nezbytným požadavkem pro uskutečnění přepravy je tzv. přepravní doklad. Bez
přepravního dokladu v dopravním prostředku není možné přepravu zvířat provést,
přepravci ho vydá příslušný orgán na jeho žádost. Přepravní doklad musí obsahovat
požadované informace, například původ zvířete, údaje o jeho majiteli, místo odevzdání,
plánované místo určení a další.
S touto problematikou úzce souvisí Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích
EU pro kontrolní místa a o změně plánu cesty pro přepravu zvířat, které upravuje
pravidla pro kontrolní místa. Kontrolními místy neboli místy zastávek jsou místa, na
kterých zvířata odpočívají nejméně 12 hodin v rámci přestávek při dlouhých cestách
v Evropské Unii, a která jsou schválena příslušným orgánem členského státu. I na
kontrolních místech musí být zajištěny dobré životní podmínky zvířat, konkrétně se
musí jednat o místo nepůsobící negativně na zdraví zvířat, musí být podrobeno kontrole
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zvěrolékaře a dále být pravidelně kontrolováno, musí zde být dodrženy hygienické,
stavební a další předpisy zaručující zdraví a pohodu zvířat. Tato místa zastávek lze
užívat pouze k příjmu, nakrmení, napojení, odpočinku, ustájení, ošetření a odeslání
zvířat. Úřední veterinář poté ověří, zda jsou zvířata schopna pokračovat v cestě, předtím
nelze kontrolní místo opustit.91
Ochraně při neobchodních přesunech zvířat se věnuje 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. Toto nařízení upravuje veterinární požadavky a kontrolu v oblasti
mezinárodní přepravy zvířat chovaných v zájmovém chovu pro nekomerční účely.
Předmětem úpravy jsou nejen přesuny zvířat v rámci Evropské Unie, ale také přísná
kritéria pro provádění přesunů zvířat z třetích zemí na území EU. Účelem nařízení je
prevence před zavlečením a šířením nakažlivých nemocí na území Společenství, s tím
související ochrana zdraví lidí i zvířat a úprava tohoto druhu přepravy zvířat.
„Toto nařízení se vztahuje na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených
v příloze I mezi členskými státy nebo ze třetích zemí.92 Dle čl. 3 písm. a) se pro účely
nařízení "zvířaty v zájmovém chovu" rozumějí zvířata druhů uvedených v příloze I, která
doprovázejí své majitele nebo fyzickou osobu, jež za tato zvířata během přesunu jménem
majitele odpovídá, a která nemají být prodána ani předána jinému majiteli;“
Zmiňovaná příloha I. zahrnuje:
▪ psy,
▪ kočky,
▪ fretky,
▪ bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů),
▪ okrasné tropické ryby,
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▪ obojživelníky,
▪ plazy,
▪ všechny druhy ptáků (s výjimkou drůbeže),
▪ ze savců hlodavce a králíky domácí.
Úprava se mimo jiné zaměřuje na požadavky, které musí být při přesunu
některých druhů zájmově chovaných zvířat splněny. Tyto požadavky se vztahují na psy,
kočky, fretky, kdy tito musí být náležitě identifikováni a též musí být při svém přesunu
provázeni pasem. Identifikaci lze dle článku 4 od roku 2011 provést již pouze
prostřednictvím elektronického systému identifikace (rádiový odpovídač, transpodér).
Provádění takovéto identifikace slouží k tomu, aby bylo kdykoliv možné zjistit údaje
o majiteli zvířete. Pas, jež musí zvíře provázet po celé jeho cestě, vystavuje k tomu
oprávněný veterinární lékař, který tímto způsobem potvrzuje, že bylo zvíře očkováno
proti vzteklině inaktivovanou očkovací látkou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní
antigenové jednotky (norma WHO 93).
Nařízení obsahuje odlišnou úpravu pro přesuny zvířat v zájmovém chovu mezi
členskými státy a přesuny z třetích zemí. V případě vstupu zvířat v zájmovém chovu na
území členského státu stanovuje požadavek identifikace, platné očkování proti vzteklině
a je-li to nutné, musí zvíře splňovat i některá další veterinární opatření v rámci prevence
proti jiným nemocem. Za určitých podmínek lze povolit vstup i zvířatům bez očkování,
pouze však do věku tří měsíců zvířete. Pro vstup zvířat pocházejících ze třetích zemí
stanovuje nařízení přísnější požadavky. S výjimkou vstupu na území Irska, Malty,
Švédska a Spojeného Království musí být zvíře nadto podrobeno neutralizační odměrné
analýze protilátek.

2.2.3. Koncepční nástroje Evropské Unie
Prvním akčním plánem, který přijala Komise Evropské Unie, a který se věnoval
ochraně zvířat, byl Akční plán v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat
93
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pro roky 2006 až 2010. Tento akční plán byl jakousi reakcí na zmíněný Protokol o
ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat a obsahuje přehled opatření, jež se
Komise EU chystá v daném časovém rozmezí provést, s cílem rozvíjet a zaručit ochranu
a dobré životní podmínky zvířat.
Nejdůležitější cíle, kterých by Komise prostřednictvím tohoto akčního plánu chtěla
dosáhnout, jsou:
▪

jasněji definované směřování politik Společenství v oblasti dobrých životních
podmínek a ochrany zvířat;

▪

zvýšení minimálních standardů pro welfare zvířat a nadále prosazovat přísné
normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat;

▪

lepší koordinace stávajících zdrojů a určení budoucích potřeb;

▪

podpora a propagace budoucího vývoje ve výzkumu v oblasti dobrých životních
podmínek zvířat a alternativních pokusů na zvířatech včetně další podpory
zásady tří „R“ (Replacement, Reduction, Refinement), tj. nahrazení pokusů na
živých tvorech, snížení počtu pokusných zvířat a zdokonalení metod pokusů;

▪

zajištění důsledného a koordinovaného přístupu k ochraně a dobrým životním
podmínkám zvířat ve všech oblastech politik Společenství, s přihlédnutím
k ekonomickým dopadům takových opatření. 94
„K dosažení těchto cílů akční plán definuje pět hlavních oblastí akcí, navzájem

propojených:
▪

modernizace minimálních norem;

▪

podpora výzkumu a vývoje alternativních metod k pokusům na zvířatech;

▪

zavedení ukazatelů dobrých životních podmínek;

▪

lepší informovanost odborníků i široké veřejnosti;

▪

podpora mezinárodních iniciativ na ochranu zvířat.“95
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Následně v souvislosti s Akčním plánem podala Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
zprávu z roku 2009 s názvem Možnosti značení udávajícího status, pokud jde o životní
podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré
životní podmínky zvířat. Tato Zpráva má vést k lepší informovanosti spotřebitelů
ohledně životních podmínek zvířat, a to prostřednictvím značení výrobků tak, aby měl
spotřebitel možnost vybrat si takový produkt, při jehož výrobě bylo dbáno na welfare
zvířat a výrobci tak budou tlakem spotřebitelů nuceni tyto podmínky dodržovat.
Evropský parlament poté v roce 2010 usnesením posoudil a vyhodnotil Akční
plán i přes některé jeho nedostatky jako úspěšný: Konkrétně se vyjádřil tak, „že
převážná většina opatření stanovených ve stávajícím akčním plánu byla provedena
uspokojivě.“
Dalším dokumentem, který Komise vypracovala, byla Strategie Evropské unie v
oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat, a to pro období let 2012 až 2015.
„Toto sdělení staví na zkušenostech získaných na základě akčního plánu pro roky
2006 - 2010 a navrhuje další směřování opatření EU pro následující čtyři roky, přičemž
při

provádění

stávajících

právních

předpisů

využívá

získaných

vědeckých

a technologických poznatků pro lepší sladění aspektů dobrých životních podmínek zvířat
s hospodářskou činností. Tato strategie je pokračováním akčního plánu, což vyplývá
z doporučení většiny zainteresovaných subjektů, jež byly konzultovány, a Evropského
parlamentu.“
V této strategii Komise uvedla hlavní faktory ovlivňující životní podmínky
zvířat v rámci Evropské Unie a stanovuje postup pro dosažení vytyčených cílů. Za tyto
hlavní faktory označuje:
▪

„1. Nedostatečné prosazování právních předpisů EU v členských státech je
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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.“

2.3. Prameny na úrovni práva České republiky
Právní úpravu zabývající se ochranou zvířat v naší zemi nalezneme ve značném
množství právních předpisů různé právní síly, tedy v zákonech i podzákonných právních
předpisech. Veřejnoprávní předpisy zaměřené na ochranu zvířat přehledně rozdělil
T. Rydval, a to do šesti skupin:
▪

obecné právní předpisy;

▪

předpisy k ochraně samotné existence zvířat;

▪

předpisy k jejich ochraně před týráním;

▪

předpisy upravující chov zvířat a péči o ně;

▪

předpisy zabývající se přepravou zvířat;

▪

předpisy zaměřené na myslivost a rybářství. 96
V samotném úvodu této kapitoly bych ráda uvedla, že právní úprava nakládání

se zvířaty v lidské péči si klade za svůj primární cíl jejich ochranu, která se ve svém
souhrnu neomezuje pouze stroze na týrání a zachování jejich života. Naopak rozsáhlejší
část právní úpravy se v rámci tohoto oboru zaměřuje na jejich zdraví a životní pohodu, a
to s ohledem na výjimečnost a nepostradatelnost jejich existence. Právní normy se tak
zaměřují například na uspokojivé podmínky, vztahující se k prostředí, ve kterém zvíře
žije, k dostatku a skladby potravy, jakožto i dalším potřebám dále specifikovaným dle
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konkrétních potřeb jednotlivých druhů.
Já takový posun spočívající ve stále zvyšující se ochraně vnímám jako nesporný
výraz moderní společnosti. Příčinou takového pokroku a vývoje v pohledu lidstva je
fakt, že již neodmítáme, jako tomu bylo doposud, jejich nepopiratelné schopnosti,
kupříkladu pociťovat strach, bolest či utrpení a uvědomujeme si hodnotu těchto živých
bytostí. Na základě těchto skutečností je nezbytné zasadit se o to, aby jim byla ze strany
člověka poskytována řádná péče.
„Ochrana zvířat je v současnosti zakotvena v řadě právních předpisů a lze ji
rozdělit do dvou oblastí. Jednak na přímou ochranu zvířat proti týrání, která zahrnuje
ochranu zvířat vymezenou předpisy zakazujícími a postihujícími týrání, a dále na
nepřímou ochranu zvířat proti týrání, která zahrnuje ochranu zvířat vymezenou
předpisy upravujícími zacházení se zvířaty a postihujícími jejich porušování.“97
Základním kamenem pro další normy je ústavní pořádek, jehož složky jsou
nositeli nejvyšší právní síly. Ústava ve svém obsahu stanovuje obecnou povinnost, a to
v tomto znění: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního
bohatství.“98 Listina základních práv a svobod naproti tomu stanovuje v souvislosti
s touto problematikou nikoli povinnosti, avšak práva.
„Čl. 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí
a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad
míru stanovenou zákonem.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
[online]. [cit. 15. 8. 2017]. Dostupná z: http://eagri.cz/public/web/file/1415/Duv_312_08_net_1_.pdf.
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Ochranu v tuzemsku zvířatům zajišťují tzv. nástroje ochrany životního prostředí,
které ovlivňují chování ekonomických subjektů a vedou k ochraně životního prostředí
jako celku, nebo k ochraně jeho jednotlivých složek.99 V případě administrativněprávních nástrojů se jedná o regulaci nakládání se zvířaty prostřednictvím ukládání
povinností pro chovatele či držitele zvířat právními předpisy. Takové povinnosti lze
ukládat formou zákazu či příkazu. Jako příklad lze uvést jeden z nejzákladnějších
zákazů, a to zákaz týrání zvířat, včetně propagace takového týrání. Dále se může jednat
o povinnost zajištění si určité formy vyjádření od orgánu veřejné správy, kterým je
nejčastěji povolení či souhlas, například nutnost povolení k chovu zvířete vyžadujícího
zvláštní péči ze strany krajské veterinární správy.
Úkolem koncepčních nástrojů je shromáždění a uspořádání konkrétních cílů v
oblasti ochrany životního prostředí do určitého systému, dle kterého mají být směřovány
další činnosti tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. S ohledem na jejich univerzálnost
a komplexnost lze říci, že tvoří rámec pro ostatní nástroje. 100 Tyto koncepce, plány či
programy jsou zpracovávány jednak ze strany státu, jednak ze strany fyzických a
právnických osob, a to vždy na určitý kratší či delší časový úsek. Jejich efektivnost též
ovlivní fakt, zda jsou, nebo nejsou pro své adresáty právně závazné. Jako příklad lze
uvést nejrozmanitější plány péče či záchranné programy.
§ 52
Záchranné programy zvláště chráněných druhů
(1) K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují všechny
orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit podmínky umožňující
takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení.
Záchranné programy spočívají v návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného
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DAMOHORSKÝ, M. – STEJSKAL, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu
práva, sborník konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2003.
s. 73
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DAMOHORSKÝ, M. – STEJSKAL, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu
práva, sborník konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko 2003,
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vývoje, jakými jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a jiné
přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle.101
Mimo výše zmíněné nástroje lze šetrnější zacházení zvířatům zajistit též
dobrovolně přijatými závazky. Jedná se o spontánní aktivity ekonomických subjektů,
které spočívají v ještě příznivějším přístupu ke zvířatům, než zajištují právní předpisy. K
ochraně životního prostředí či konkrétně k ochraně zvířat, jako jedné z jeho složek, dále
napomáhají i další neméně významné prostředky, a to prostředky osvětové, výchovné,
vzdělávací, vědecké či politické. 102
Ekonomické nástroje, nebo-li nástroje nepřímého působení se vyznačují svým
účelem podnítit zájem subjektů na šetrném zacházení se zvířaty. Jako příklad takového
nástroje uvedu ekologické zemědělství. Chovatel má v takovém případě možnost volby,
zda zvolí ekologicky šetrnější metody chovu a zároveň ekonomicky výhodnější či
nikoli. V tomto případě se jedná o pozitivní stimulaci, nebo-li v možnosti získání dotací
zvolí-li chovatel ekologicky vhodou variantu chovu.

2.3.1. Přímá ochrana zvířat
Mezi právní předpisy poskytující zvířatům přímou ochranu se řadí pouze ty, jež
definují, zakazující a následně postihují vlastní týrání zvířat. Stěžejním předpisem je zde
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Dalšími jsou např.:
▪

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

▪

vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě,

▪

vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování,

▪

vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat,

▪

vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu. 103
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Ustanovení § 52 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání
DAMOHORSKÝ, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 97880-7400-338-7.s. 9
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Důvodová zpráva k zákonu č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Zákon na ochranu zvířat proti týrání poskytuje zvířatům ochranu, jak vyplývá již
ze samého názvu před týráním, tedy poškozováním jejich zdraví či před jejich
bezdůvodným usmrcováním ze strany člověka. Systematicky se tento zákon skládá z
osmi částí. V první jeho části zákonodárce pro správný výklad a aplikaci následujících
ustanovení definuje stěžejní pojmy této problematiky. S přímou ochranou zvířat se
můžeme setkat již na samém začátku v části Obecná ustanovení, kde zákon pojednává o
svém účelu.
„Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat
bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez
důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.104
Hned v následujícím bodě zákon explicitně a přímo zakazuje týrání, včetně
všech způsobů jeho propagace. Zákon dále v § 4 definuje pojem týrání, a to výčtem
veškerých jednání, jež jsou za týrání zákonodárcem považována. Jako příklad takto
označených způsobů nakládání se zvířaty lze uvést provádění chirurgických zákroků za
účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, podávání veterinárních léčiv bez
souhlasu veterinárního lékaře, chování zvířat v nevhodných podmínkách apod. Navíc
zákon též definuje pojem utýrání zvířete, kdy za takové jednání považuje:
„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.“ 105
V dalších svých částech se zákon zabývá úpravou jednotlivých způsobů
nakládání se zvířaty člověkem, při kterých je zvýšené riziko negativního působení na
zvířata, tedy ochranou zvířat při jejich usmrcování, ochranou hospodářských zvířat,
zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat a ochranou pokusných zvířat, aby při
těchto činnostech nedocházelo k jejich týrání. Zákon nepostrádá ani vlastní úpravu
[online]. [cit. 18. 8. 2017]. Dostupná z: http://eagri.cz/public/web/file/1415/Duv_312_08_net_1_.pdf
104
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání
105
Ustanovení § 3 písm. r zákona na ochranu zvířat proti týrání
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přestupků, dojde-li ze strany člověka k porušení těchto ochranných ustanovení, ani
úpravu orgánů, jejichž činností je ochrana zvířat
Dalším předpisem, který představuje přímou ochranu zvířat je trestní zákoník, v
jehož zvláštní části můžeme najít dvě skutkové podstaty postihující negativní zacházení
se zvířaty, tedy trestný čin týrání zvířat a trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.
Bližším rozborem tresní odpovědnosti v souvislosti s nakládním člověka se zvířaty se
zabývám v kapitole 4. své práce s názvem Deliktní odpovědnost.
Jako příklad podzákonného právního předpisu poskytujícího přímou ochranu
zvířat rozeberu vyhlášku č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.
Tato vyhláška mimo vymezení souvisejících pojmů upravuje povinnosti kladené
chovatelům handicapovaných zvířat. Těmto zvířatům musí chovatelé zajistit nezbytnou
soustavnou a šetrnou péči s ohledem na jejich zranění, nemoc či jinou okolnost, která
představuje handicap pro zvíře. Největší požadavky jsou kladeny na vybavení takového
zařízení, kde jsou daná zvířata chována a na minimální prostory jim poskytované,
například používání nezávadných materiálů či zajištění prostorů pro rehabilitaci apod.
V opačném případě by docházelo k utrpení zvířat, a tedy k jejich týrání.

2.3.2. Nepřímá ochrana zvířat
Druhou skupinu tvoří právní předpisy poskytující úpravu nejrůznějších činností
a zacházení se zvířaty. Jedná se například o úpravu v oblasti krmiv, péče o jejich zdraví,
léčiv, používání chemických látek a další. Nejedná se tedy přímo o případy definované
zvláštními zákony jako týrání, ale i zde by mohlo nesprávným postupem dojít k utrpení
zvířat. Těmito předpisy jsou zejména:
▪

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon),

▪

zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky,

▪

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

zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,

▪

zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech,

▪

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů,

▪

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

▪

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),

▪

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

▪

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,

▪

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

▪

vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž
produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné
produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,

▪

vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a
přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností,

▪

vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze
třetích zemí,

▪

vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se
zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí,

▪

nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s
chovem zvířat.106
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V případě nepřímé ochrany zvířat bych za stěžejní označila tzv. veterinární
zákon, na který zákon na ochranu zvířat proti týrání často odkazuje. Tento zákon
upravuje požadavky na veterinární péči, tedy na chov a zdraví zvířat a také na živočišné
produkty. Dále stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu,
působnost a pravomoc orgánů, které vykonávají v oblasti veterinární péče státní správu.
Mimo výše zmíněné upravuje též některé z odborných veterinárních činností a
požadavky na jejich výkon.
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3. Orgány zajišťující ochranu zvířat v lidské péči
Výčet orgánů, kterým je svěřen výkon dozoru nad těmi, kteří mají zvíře ve své
péči, které jsou oprávněny k provádění a prosazování zákonných požadavků na jejich
ochranu, ale taktéž k přímému vynucování plnění stanovených povinností, nám podává
zákon č. 246/1992 Sb., a to ve své šesté části. Ve svém souhrnu se tyto orgány nazývají
orgány ochrany zvířat a dle § 19 jimi jsou: Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární
správa, státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů, Ministerstvo vnitra ČR
a Ministerstvo obrany ČR v rámci své působnosti, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a ve vymezeném rozsahu taktéž obce. Mimo jejich výčet se zákon
v následujících odstavcích zabývá též úpravou jejich působnosti. Dalším pramenem
poskytujícím úpravu institucí s podobnou působností, konkrétně ve věcech veterinární
péče je veterinární zákon, který za takové označuje Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, obce a orgány veterinární správy. 107

3.1. Ministerstvo zemědělství ČR
Jak vyplývá ze zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky108, roli ústředního správního orgánu v této oblasti
plní Ministerstvo zemědělství, neboť jednou z jeho explicitně stanovených oblastí
působnosti je právě péče o ochranu zvířat proti týrání. 109 Lze obecně říci, že
Ministerstvo zemědělství plní funkci kontrolní a funkci koordinační v souvislosti s
plněním důležitých úkolů, jež mají celostátní rozměr. Jeho další působností je
spolupráce s jinými ústředními orgány státní správy (ÚSÚ), kterými jsou například
Akademie věd České republiky, vysoké školy či právnické osoby, které se v rámci své
činnosti podílejí na ochraně zvířat, dále také předkládá příslušným státním orgánům
návrhy na nezbytná opatření apod.

107

Ustanovení § 43 veterinárního zákona
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eAGRI. Ministerstvo zemědělství. O ministerstvu. [online]. [cit. 28. 8. 2017]. Dostupné z:
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Konkrétně v této oblasti vykonává Ministerstvo zemědělství svou působnost
prostřednictvím Oddělení ochrany zvířat, které vzniklo po novelizaci zákona na ochranu
zvířat proti týrání na přelomu let 2008 a 2009, kdy došlo ke zrušení samostatného
oddělení Ústřední komise pro ochranu zvířat a stalo se z něj Oddělení ochrany zvířat,
jež je zařazeno do odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství. Ústřední
komise pro ochranu zvířat však dále působí. Původně šlo o orgán, který měl
rozhodovací pravomoc, například udělovala akreditace zařízením provádějícím pokusy
na zvířatech, nyní působí již pouze jako poradní a odborný orgán ministra zemědělství
při plnění jeho úkolů stanovených mu zákonem na ochranu zvířat proti týrání. 110 Jejími
členy jsou odborníci navrženi příslušnými státními orgány a právnickými osobami
zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat a její činnost spočívá zejména v
zaujímání oficiálních stanovisek a názorů k aktuálním problémům ochrany zvířat,
případně tak činí na vyžádání. Komise jako taková sestává ze čtyř výborů
specializujících se na konkrétní kategorie zvířat. Těmito výbory jsou:
•

výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech,

•

výbor pro ochranu volně žijících zvířat,

•

výbor pro ochranu pokusných zvířata a

•

výbor pro ochranu hospodářských zvířat.
Mimo Ústřední komisi pro ochranu zvířat zřídilo Ministerstvo zemědělství též

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, jehož činnost odráží
požadavky evropské směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zejména
odborné poradenství, které Výbor poskytuje orgánům oprávněným schvalovat projekty
pokusů o provádění pokusů a o získání, chovu a péči o taková zvířata. Cílem směrnice,
jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, je regulace provádění pokusů tak, aby k nim
bylo používáno živých zvířat jen tam, kde je to nezbytné, tedy aby byly pokusy na
živých tvorech v co největší možné míře nahrazovány alternativními metodami.
Činností zmíněného výboru je sdílení poznatků a informací o provádění pokusů za
účelem aplikování osvědčených postupů, omezení pokusů, jakožto i jejich opakování,
neboť podobné orgány jsou zřizovány i v ostatních členských státech EU právě k
110
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výměně informací v oblasti ochrany zvířat při provádění pokusů. 111
(6) „Jsou dostupné nové vědecké poznatky o skutečnostech ovlivňujících dobré
životní podmínky zvířat a o schopnosti zvířat vnímat a dávat najevo bolest, utrpení,
strach a trvalé poškození. Proto je nutné zlepšit životní podmínky zvířat používaných
k vědeckým postupům tím, že budou v souladu s nejnovějším vědeckým vývojem zvýšeny
minimální normy pro ochranu těchto zvířat.“112

3.2. Státní veterinární správa
Právní vymezení Státní veterinární správy provádí veterinární zákon, který je
zároveň jejím zřizujícím zákonem. Státní veterinární správa je organizační složkou státu
se sídlem v Praze. Jedná se o správní úřad s celostátní působností podřízený
Ministerstvu zemědělství a o nejvyšší orgán veterinární správy. 113 V čele Státní
veterinární správy stojí ústřední ředitel, kterým je v současné době MVDr. Zbyněk
Semerád.114
V rámci své organizační soustavy se člení na Ústřední veterinární správu
a krajské veterinární správy, jejichž prostřednictvím vykonává svou působnost. Na
území hlavního města Prahy vykonává působnost krajské veterinární správy Městská
veterinární správa. Působnost krajské veterinární správy je omezena vždy pouze na
území daného kraje, pro který byla zřízena. Výčet jednotlivých pravomocí Ústřední
veterinární správy i krajských veterinárních správ nám poskytuje zákon na ochranu
zvířat proti týrání. Ve věcech veterinární péče takový výčet obsahuje veterinární zákon.
Orgány veterinární správy jsou orgány výkonu dozoru nad zacházením se zvířaty
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tak, aby nebyla týrána, dále dozorují jejich zdravotní stav a zdravotní nezávadnost
potravin živočišného původu. Jejich činnost spočívá též v dozoru nad dovozem živých
zvířat a živočišných produktů ze zahraničí z důvodu ochrany území České republiky
před zavlečením nebezpečné nákazy.
„Jako orgán prvého stupně rozhoduje ve správním řízení krajská veterinární
správa podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární
správy rozhoduje Ústřední veterinární správa“, avšak s výjimkou zákonem vyčtených
případů, ve kterých rozhoduje jako prvoinstanční orgán sama Ústřední veterinární
správa. 115 Dalším orgánem veterinární správy, o kterém veterinární zákon pojednává, je
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“) působící
v oblasti veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
Státní veterinární správa ve spolupráci s Oddělením ochrany zvířat Ministerstva
zemědělství vydává každoročně Program ochrany zvířat. Tento dokument je
informačním věstníkem, který poskytuje komplexní zhodnocení stavu v oblasti ochrany
zvířat v České republice za předchozí rok.116 Na webových stránkách státní veterinární
správy je poté k nalezení archív Programů ochrany zvířat z předešlých let. 117

3.3. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra v oboru své působnosti
Ministerstvo obrany i ministerstvo vnitra mají též působnost v oblasti ochrany
zvířat, konkrétně spolupracují v oblasti veterinární péče, zejména při výkonu státního
veterinárního dozoru a při výkonu veterinárních opatření. Nejedná se o orgány
podřízené Ministerstvu zemědělství, s Ministerstvem zemědělství jsou tyto orgány státní
správy postaveny na roveň, avšak v některých případech nahrazují výkon státní správy
Ministerstva zemědělství a v případě nastalé nákazové situace jej o tom neprodleně
informují. Příkladem jejich činnosti uvedu organizaci a provádění vlastních
115

Ustanovení § 47 odst. 7 veterinárního zákona
eAGRI. Informace o programu ochrany zvířat - Situace v roce 2014. [online]. [cit. 1. 9. 2017].
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/program-ochranyzvirat/
117
Státní veterinární správa. Archiv rubriky: Program ochrany zvířat. [online]. [cit. 1. 9. 2017]. Dostupné
z: https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/program-ochrany-zvirat/
116

61

mimořádných veterinárních opatření nebo jim nařízených jinými orgány, výkon státního
veterinárního dozoru, a to v případě Ministerstva obrany v objektech důležitých pro
obranu státu, v případě Ministerstva vnitra v zařízeních, jež spravuje, dále spolupráce se
Státní veterinární správou na prevenci vzniku a šíření nebezpečných nákaz, jakožto i při
jejich zdolávání. 118

3.4. Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů
„Státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů je ústřední orgán
státní správy věcně příslušný podle předmětu činnosti uživatele pokusných zvířat podle
zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
není-li dále stanoveno jinak.“119 Tímto příslušným orgánem je Ministerstvo životního
prostředí, jde-li o pokusy na volně žijících zvířatech, ovšem jedná-li se o použití
pokusných zvířat v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání, je k tomu příslušné
Ministerstvo zemědělství. V případě, že se jedná o pokusy prováděné veřejnou
výzkumnou institucí Akademie věd České republiky, je ona sama příslušným orgánem
ke schvalování takových pokusů.120
Podkladem pro takové rozhodnutí je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Poté,
co příslušný orgán obdrží žádost o schválení projektu pokusu, posoudí a zhodnotí jej
jednak z hlediska obecných náležitostí podání dle správního řádu, tak z hlediska
veterinárních požadavků na provádění pokusů, které stanovuje krajská veterinární
správa, například požadavky na humánní zacházení se zvířaty, nezbytnost takového
pokusu, jakožto použití při něm živých zvířat a nemožnost alternativy. 121 Státní orgán
příslušný ke schvalování projektů pokusů poté rozhodne o jeho schválení či naopak.

3.5. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají v oblasti ochrany zvířat ty
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činností, jež nebyly jmenovitě uloženy jinému orgánu ochrany zvířat. 122 Na území hlavního
města Prahy vykonávají tuto působnost městské části města Prahy. 123 Příkladem jejich
činnosti lze uvést projednávání přestupků a další součinnost s orgány Policie České
republiky.

Dále jsou to orgány příslušné k vedení správního řízení, jedná-li se o oblast
ochrany zvířat, lze je tedy označit za orgány sankční a vykonávací. S výjimkou případů,
kdy jsou oprávněny vést v prvním stupni správní řízení samy obce, jsou tedy
prvoinstančními orgány obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Mimo řízení o
přestupcích jsou oprávněny subsidiárně plnit i další úkoly související s ochranou zvířat,
pokud k tomu není příslušný žádný jiný orgán ochrany zvířat.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání jim též výslovně přiznává působnost
v případě zvláštních opatření dle § 28a a § 28b. 124 Na základě takového zmocnění je
obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn na návrh krajské veterinární správy
rozhodovat ve věcech náhradní péče o týrané zvíře, například nařídit a zajistit umístění
týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav nebo pokud je
opakovaně týráno. Na návrh vlastníka a po odborném vyjádření krajské veterinární
správy může rozhodnout o navrácení zvířete vlastníkovi. 125 Neuhradí-li vlastník zvířete
do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech náklady spojené s náhradní a
následnou péčí o zvíře, může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout, že
se zvíře stává vlastnictvím státu, na to ale musí být vlastník v takovém rozhodnutí
upozorněn. Lze-li ve správním řízení očekávat uložení propadnutí týraného zvířete,
rozhodnutí o zabrání týraného zvířete, či umístění týraného zvířete do náhradní péče,
může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout formou předběžného
opatření o předběžné náhradní péči. 126
Dále jsou dle výčtu v § 28a odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání
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oprávněny nařídit chovateli, aby zajistil opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich
usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání, nařídit vlastníku zvířete,
aby zajistil jeho utracení odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona. Dále,
je-li k tomu dán zákonný důvod, jsou oprávněny nařídit chovateli, aby umožnil jiné
osobě provádět péči o zvíře, a to v objektu chovatele, ve kterém se zvíře nachází a
nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, dokud neodstraní
závad, případně následně rozhodnout o ukončení takového pozastavení, opět po
odborném vyjádření krajské veterinární správy.

3.6. Obce
Obce mají možnost zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata a obecně
závaznou vyhláškou mohou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 127
Při porušení povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky je v prvním stupni
orgánem projednávajícím přestupek obec s výjimkou správních deliktů podle
§ 27 odst. 1 písm. q) a n), které projednává v prvním stupni obec.

127

Ustanovení § 24 odst. 1, odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání

64

4. Deliktní odpovědnost
Ačkoliv jsou zvířata v právních řádech mnoha států z právního hlediska
pojímána jako movité věci, objevil se v posledních desetiletích 20. století názor, že by
jim měla být poskytnuta zvláštní ochrana, neboť se jedná o cítící živé bytosti. Týrání
zvířat se tak stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí
svobody v různé délce v závislosti na právní úpravě daného státu. V dalších zemích se
jedná naopak pouze o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu.
Stále však existují země, kde nejsou zvířatům přisouzena žádná práva a nejedná se tak
ani o přestupek, dopouští-li se osoba nepřiměřeného a škodlivého jednání vůči zvířeti.
Právní úprava této oblasti v právních řádech jednotlivých států závisí jednak na
kulturním prostředí, ale také na aktivitě obyvatel země, zda a v jaké míře se zasadilo
a zasazuje o zavedení či stálé zvyšování práv a ochrany zvířat.
Právní úprava zabývající se nakládáním se zvířaty obsahuje mnoho povinností,
podmínek, příkazů a zákazů v zájmu zajištění co nejvyšší ochrany zvířat. Aby však byla
tato zákonodárcova vůle plněna, je třeba na druhé straně zakotvit na úrovni práva
odpovídající sekundární povinnosti pro případ, kdy fyzická či právnická osoba jeho vůle
neuposlechne a své povinnosti ať už konáním či opomenutím neplní. Třeba je tedy
zakotvit odpovědnost osob za porušení těchto zákonných povinností a stanovit též
následek takového jednání, který z toho pro ni vyplyne.
Odpovědnost osob za taková jednání, jež nejsou v souladu se zákonem, lze dle
závažnosti takového jednání dělit na odpovědnost správněprávní a odpovědnost
trestněprávní. Trestněprávní odpovědnost osoby nastává, dopustí-li se tato činu, jež se
pro společnost projevuje vyšší mírou závažnosti, tedy škodlivosti a nebezpečnosti
a dopustí-li se tak jednoho z taxativně uvedených trestných činů v trestním zákoníku.
Naopak v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, nedosahuje-li čin této
závažnosti, je právem posuzován jako přestupek a pro pachatele z takového jednání
plyne správněprávní odpovědnost.
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4.1. Odpovědnost v rovině správního práva
Oblast správněprávní odpovědnosti momentálně prochází velkou změnou, kdy k
1. 7. 2017 zaniká účinnost zákona České národní rady č. 200/1999 Sb., o přestupcích
a jeho nástupci se stávají zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich a zákon č. 251/2016 o některých přestupcích. Ve své práci se budu zabývat novou
úpravou účinnou od 1. 7. 2017 a nastíním též úpravu dosavadní.
Dosavadní právní úprava správněprávní odpovědnosti je komplikovaná,
chaotická a nepřehledná. Správní delikty zákon o přestupcích člení na přestupky a jiné
správní delikty. Přestupkem je pouze takový protiprávní čin, který zákon výslovně jako
přestupek označuje a může se jej dopustit pouze nepodnikající fyzická osoba. Vedle
přestupků vymezuje další skupinu tzv. jiných správních deliktů, kdy se jedná o jiné
protiprávní činy fyzických osob, avšak nejsou v právním předpise označeny za
přestupky a jsou obsaženy v desítkách zvláštních právních předpisů. Dále rozlišuje
protiprávní činy právnických osob a protiprávní činy fyzických podnikajících osob.
Zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dochází ke sjednocení
právní úpravy odpovědnosti za správní delikty podnikajících i nepodnikajících
fyzických osob a právnických osob. Nově tak bude pod pojem přestupek zahrnováno
vedle protiprávního jednání fyzických osob též i protiprávní jednání právnických osob
a podnikajících fyzických osob.
„Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li
o trestný čin.“128
Tento zákon je obecnou normou, která nám poskytuje komplexní úpravu základů
a podmínek odpovědnosti za přestupky, sankce, a to současně s pravidly jejich
projednání a ukládání. Jednotlivé skutkové podstaty však budou i nadále upraveny v
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sankčních ustanoveních zvláštních zákonů, neboť skutkové podstaty přestupků jsou
většinou založeny na porušení ustanovení právě těchto zákonů.
Vedle

zvláštních

zákonů

jsou

některé

přestupky

upraveny

zákonem

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který byl přijat spolu s novým přestupkovým
zákonem. Tento zákon vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nelze
převést do žádného speciálního zákona např. proto, že mají buď příliš obecný ráz, nebo
se jedná o porušení povinností na více úsecích veřejné správy najednou. Skutkové
podstaty přestupků, které momentálně řeší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, již
byly nebo budou podle své povahy přesunuty do příslušných zvláštních zákonů.
Důležité je v této souvislosti též zmínit tzv. změnový zákon129. V rámci
rekodifikace přestupkového práva, tedy především v souvislosti s přijetím dvou výše
zmíněných zákonů bylo potřeba novelizovat příslušná ustanovení ostatních předpisů
českého právního řádu. Změnový zákon přizpůsobuje obsah cca 250 zvláštních zákonů
na úseku správního práva novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a
to především tak, že je v nich zrušen pojem „správní delikt“ a veškerá protiprávní
jednání fyzických osob, právnických osob a podnikatelských fyzických osob jsou nově
zahrnuta pod pojem „přestupek“. Jedním z takto novelizovaných zákonů je též pro tuto
práci stěžejní zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou
některých ze svých ustanovení, společně s oběma novými přestupkovými zákony, tedy
dnem 1. 7. 2017.
Stěžejní úpravu správní odpovědnosti v oblasti nakládání se zvířaty nám
poskytuje část sedmá zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tato část obsahuje taxativní
výčet jednání, jež pro svého pachatele zakládají správní odpovědnost. Přestupky zákon
dále dělí do skupin podle svého pachatele na přestupky, kterých se může dopustit každá
fyzická osoba, takovým jednáním je zejména týrání a utýrání zvířete, jakožto
i propagace takového týrání, usmrcení zvířete bez splnění zákonných důvodů, usmrcení
zvířete veterinárními prostředky osobou neoprávněnou, výroba či distribuce zakázaných
typů pastí, porušení odchytu a mnoho dalších.
129

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
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Další ustanovení § 27 zákona na ochranu zvířat proti týrání vyjmenovávají
přestupky, jichž se mohou dopustit pouze chovatelé, chovatelé hospodářských zvířat či
zvířat handicapovaných. Přestupkem je v tomto případě například nevyžádání si
vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle zákonného požadavku
nebo nedodržení minimálních standardů pro chov hospodářských zvířat. Pořadatelům
veřejných vystoupení může nadto vzniknout správněprávní odpovědnost neprovedením
jeho oznámení, neprovedením poučení a nezajištěním přítomné fyzické osoby dle
zákonných ustanovení. Specifické skutkové podstaty se také vztahují na osoby aktivně
se účastnící provádění pokusů na zvířatech, ať už se jedná o osoby odpovědné za péči o
pokusná zvířata či o vedoucí projektů pokusů. Poslední kategorii pachatelů jakožto
nepodnikajících fyzických osob tvoří osoby provozující útulky či záchranné stanice.
Zákon též obsahuje oddělený výčet skutkových podstat, kterých se mohou dopustit
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. 130

Dojde-li ze strany osoby k naplnění jedné z těchto skutkových podstat
přestupku, následuje jeho projednání a vyřízení. Jak jsem již zmínila v předchozí
kapitole, nestanoví-li zákon jinak, je prvoinstančním správním orgánem příslušným k
řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Výjimku tvoří případy, kdy jsou v
prvním stupni příslušné samy obce, a to dojde-li k porušení povinností stanovených obcí
formou obecně závazné vyhlášky. Následkem takového porušení je poté uložení
některého ze zákonem vyjmenovaných správních trestů nebo ochranných opatření.
„Za přestupek lze uložit správní trest:
a) napomenutí,
b) pokuty,
c) zákazu činnosti,
d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty,
e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“ 131
„Ochranná opatření jsou:

130
131

Ustanovení § 27a zákona na ochranu zvířat proti týrání
Ustanovení § 35 zákona odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
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a) omezující opatření a
b) zabrání věci nebo náhradní hodnoty.“132

4.2. Odpovědnost v rovině trestního práva
Je zřejmé, že odpovědnost na správněprávní úrovni není pro určité případy
vyznačující se vyšší mírou společenské difamace 133, nebo-li společenského odsouzení
dostačující, a to v případě prevence ani represe. Obecnou normou upravující trestní
odpovědnost osob je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní zákoník působí dle
zásady ultima racio jako krajní prostředek, kdy poskytuje zvířatům ochranu před
takovým nepřiměřeným zásahem člověka, že by v takovém případě bylo nedostačující
použití jiných mimo trestních sankcí.
Co se týká druhového objektu, nebo-li zájmu, jemuž je trestním zákoníkem
poskytována ochrana, v hlavě VIII. jím je obecně ochrana životního prostředí, živočichů
a rostlin. Konkrétněji lze pod tuto ochranu zahrnout zájem na zachování ekologické
rovnováhy v přírodě, zájem na zachování biodiverzity, zájem na ochraně zdraví zvířat
před jejich týráním, na druhé straně též ochrana člověka před nepříznivými vlivy
pocházejícími od zvířat nebo potravin živočišného původu, zájem na správném
fungování odpadového hospodářství a v neposlední řadě též zájem na ochraně
majetkových práv. 134
Jak jsem již zmínila výše, skutkové podstaty postihující škodlivé jednání člověka
vůči zvířeti nalezneme v hlavě osmé, která se zabývá celou oblastí trestných činů
zaměřených proti životnímu prostředí. Samotným nakládáním se zvířaty se zabývají dvě
skutkové podstaty, v prvním případě se jedná o trestný čin týrání zvířat, v druhém
případě jde o trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.
132

Ustanovení § 51 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN
978-80-7357-382-9 s. 185
134
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, ISBN
978-80-8721-249-3. s.775
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„Týrání zvířat:
(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti
přístupném, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen
nebo potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví
nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat“135
Ze znění výše uvedené skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat jasně
vyplývá, že nepostihuje jakékoliv lidské jednání spočívající v určitém způsobu trýznění
zvířete. Aby lidské jednání spočívající v působení utrpení zvířeti naplňovalo tuto
skutkovou podstatu, musí být splněna též druhá zákonná podmínka týkající se způsobu
provedení týrání zvířete. Tuto druhou podmínku trestní zákoník uvádí ve dvou
alternativách, přičemž jedna z nich požaduje provedení týrání zvlášť surovým nebo
trýznivým způsobem, k naplnění druhé postačí surový či trýznivý způsob týrání, avšak
musí tak být osobou uskutečněno veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. 136 Zvlášť
surový či trýznivý způsob týrání se vyznačuje vyšší mírou bolesti a utrpení pro zvíře.
„Jde o případ, kdy zvíře bylo vystaveno mimořádným fyzickým útrapách a bolesti, které
podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete (například pomalé umírání
doprovázené mimořádnými bolestmi).“137 Trestný čin je spáchán veřejně, jsou-li jeho
páchání přítomny současně minimálně tři osoby odlišné od pachatele. Tyto přítomné
osoby musí být schopné takovéto jednání postřehnout a porozumět mu. Veřejně
135

Ustanovení § 302 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN
978-80-8721-249-3. s. 793
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JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN
978-80-8721-249-3. s. 794
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přístupným místem se rozumí místo, na které má přístup široký okruh osob. Pro
spáchání trestného činu již není podstatné, zda veřejnost byla či nebyla jeho páchání
skutečně přítomna.138
Pokud by v konkrétním případě došlo ke splnění pouze první zákonné
podmínky, a tedy týrání zvířete, avšak již by nebyla naplněná výše specifikovaná druhá
z nich, zaměřující se na způsob provedení takového týrání, jednalo by se z hlediska
práva české republiky pouze o správní delikt dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Přísnější sankce poté pachateli hrozí v případě, kdy svým jednáním naplní
kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu, a tedy byl-li v posledních
třech letech za takový čin již odsouzen či potrestán, způsobí-li zvířeti trvalé následky na
zdraví, smrt, či dopustí-li se takového činu na větším počtu zvířat.139
„Úmysl:
(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit
zájem chráněný takovým zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným
v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým
zákonem.“140
Pomoc při řešení situací, kdy nám trestní zákoník neposkytuje definice
některých pojmů, nám poskytuje odborná literatura. V případě mé práce se jedná o dva
stěžejní pojmy, a tedy „zvíře“ a „týrání zvířat“.

138

ŠÁMAL, P; PÚRY, F. et al. Trestní zákoník II komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2010. ISBN: 978-80-7400-178-9.
139
ŠÁMAL, P; PÚRY, F. et al. Trestní zákoník II komentář. 1. vyd., Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2010. ISBN: 978-80-7400-178-9. s. 2743
140
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„Je zřejmé, že vzhledem k povaze trestního zákoníku a jeho ustanovením s
blanketní dispozicí se pro účely trestní odpovědnosti použije výklad pojmu „zvíře“
podle právních předpisů z oblasti zvláštní části systému práva životního prostředí,
konkrétně zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.“141
Pojem týrání zvířat nám literatura také teoreticky pro účely trestního práva
definuje, a to jako „určitý způsob zlého nakládání s živým tvorem, které mu působí
nějaké útrapy a příkoří.“142
Druhým jednáním, které trestní zákoník označuje trestným činem je zanedbání
péče o zvíře z nedbalosti.
„Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti:
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o
něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé
následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu
zvířat.“143
Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti byl zaveden až trestním
zákoníkem z roku 2009. Začlenění této nové skutkové podstaty mezi trestné činy proti
životnímu prostředí bylo reakcí na časté případy, jež přinášela praxe. 144 Vezmeme-li
v úvahu, že v důsledku takového jednání dochází často ke smrti nebo způsobení
trvalých nepříznivých následků na zdraví zvířat, bylo vytvoření této skutkové podstaty
nezbytné a zcela na místě.

141

MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 398
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MÜLLEROVÁ, H. – STEJSKAL, V. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80200-2317-9. s. 404 poznámka pod čarou č. 912
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Stejně tak, jako je tomu u trestného činu týrání zvířete, i zde zákon v rámci
objektivní stránky klade dvě podmínky. Nestačí zde opět pouhé zanedbání péče
projevující se jakoukoliv formou, znakem skutkové podstaty je zde též následek
takového jednání spočívající ve způsobení trvalých následků na zdraví či dokonce smrti
zvířete.145 Potřebnou péčí se rozumí zajištění potřeb zvířete, kterými jsou zejména
výživa a napájení, vhodné umístění, zajištění dostatečné a potřebné veterinární péče a
též zajištění vhodných klimatických podmínek zvířeti přirozených.
Nadto je zde též specificky upraven subjekt trestného činu, kdy jeho pachatelem
může být pouze osoba, která zvíře vlastní, nebo je z jiného důvodu povinna o něj
pečovat. To znamená, že osoba musí být z určitého důvodu povinna k péči o zvíře,
zákon však dále nespecifikuje důvod této povinnosti.
K okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, tedy k naplnění
kvalifikované podstaty je třeba, aby se pachatel takového jednání dopustil na větším
počtu zvířat, nebo způsobí-li takovým jednáním zvířeti smrt.
Specifikum skutkové podstaty tohoto trestného činu spočívá v jeho subjektivní
stránce. Jak značí odstavec první předmětného ustanovení, zákon v tomto případě
vyžaduje zavinění ve formě hrubé nedbalosti, která je jakýmsi vyšším stupněm míry
nedbalosti. „Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele
k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům
Statistika kriminality v oblasti týrání zvířat za rok 2017 chráněným trestním
zákonem.“146
Trestní odpovědnost právnických osob v oblasti ochrany zvířat
Trestní odpovědností právnických osob se zabývá relativně mladý zákon
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Do novely
tohoto zákona učiněné v loňském roce byla trestní odpovědnost právnických osob
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JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN
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založena na tzv. katalogovém principu, kdy tyto osoby mohly být trestně odpovědné
pouze za ty trestné činy, které byly pozitivně taxativně uvedeny v § 7 zmíněného
zákona.
Novela tohoto zákona účinná od 1. 12 2016, jak jsem již uvedla, přináší v tomto
ohledu rozsáhlou změnu, kdy z pozitivního výčtu trestných činů, kterých se právnické
osoby mohly dopustit, přechází na negativní výčet těch trestných činů uvedených
v trestním zákoníku, jichž se naopak právnická osoba dopustit nemůže. Trestní
odpovědnost tak může právnické osobě vzniknout za všechny trestné činy uvedené
v trestním zákonu, mimo tento negativní výčet, čímž došlo k rozšíření trestní
odpovědnosti právnických osob.147
Avšak, aby trestní odpovědnost právnické osoby vznikla je kumulativně třeba,
aby mohl být takový trestný čin právnické osobě přičítán. Přičítán může být právnické
osobě trestný čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jestliže byl spáchán
jednáním z jejích orgánů, jejím statutárním orgánem, případně jeho členem, jinou
osobou ve vedoucím postavení, která je oprávněná za ni jednat nebo která v ní
vykonává řídící či kontrolní funkci nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na její
řízení, jestliže jednání této osoby bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku, jež
zakládá trestní odpovědnost právnické osoby. Dále pak, je-li trestný čin spáchán
zaměstnancem, případně osobou v obdobném postavení při plnění jeho pracovních
úkolů, a to na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby,
případně osob uvedených výše anebo proto, že orgány právnické osoby nebo tyto osoby
neprovedly dostatečná opatření dle právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě
požadovat. Vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby není na překážku ani
skutečnost, že se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba za ni takto jednala. 148
Statistika kriminality v oblasti týrání zvířat za rok 2017
Policie České republiky každoročně vypracovává statistiky kriminality páchané
na území České republiky, jež následně zveřejňuje na svých webových stránkách. Tyto
147
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statistiky zahrnují všechny trestné činy pojmenované ve zvláštní části trestního
zákoníku, taktéž i trestné činy, u kterých jsou objektem právě zvířata. Pro představu a
doplnění kapitoly o trestní odpovědnosti jsem se rozhodla nastínit v jakém měřítku
dochází k páchání trestných činů zaměřených proti zvířatům a v jakých číslech jsou tyto
trestné činy uplatňovány před soudy České republiky.
V roce 2017 bylo na území České republiky spácháno téměř 200 těchto trestných
činů, jež zahrnují trestný čin týrání zvířat a trestný čin zanedbání povinné péče o zvíře z
nedbalosti. Jak vyplývá ze statistik vytvořených zvlášť za jednotlivé měsíce, nejvíce je
tento druh kriminality páchán na území středočeského, jihočeského, jihomoravského a
moravskoslezského kraje. Naopak nejméně bylo v loňském roce registrováno těchto
trestných činů v kraji královehradeckém, pardubickém a zlínském. Statistiky nám
poskytují další informace, a to též o pachatelích těchto trestných činů. Například lze
shrnout, že v téměř 20 % případů se jedná o recidivu, kdy se pachatel takového
trestného jednání dopouští opakovaně a ve 13 % případů se jedná o spáchání tohoto
trestného činu osobou cizí státní příslušnosti. Co se týká věku pachatelů lze uzavřít, že v
téměř 15 % případů registrovaných trestných činů týrání zvířat byla pachatelem osoba
nezletilá. Pro zajímavost dále doplním, že hlavní město Praha patří ke krajům s vyšší
kriminalitou i v této oblasti, v loňském roce zaznamenaly orgány činné v trestím řízení
téměř 10 % případů spáchání trestného činu týrání zvířat právě na jejím území. 149
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Závěr
Za cíl své diplomové práce jsem si kladla shrnutí současné právní úpravy
v oblasti nakládání se zvířaty v lidské péči a vytyčení shledaných nedostatků
s připojením případných návrhů de lege ferenda k jejich odstranění.
V kapitole první jsem se věnovala vymezení často užívaných pojmů. Práci
s terminologií v oboru právní ochrany zvířat vnímám jako nelehký úkol, neboť řada
právních norem obsahuje rozdílné vymezení pro totožné termíny, i když někdy jen
nepatrně. Nejobtížnější je vypořádat se se vztahem mezi pojmy „živočich“ a „zvíře“, na
což navazuje problematika správného určení, kdy se pojem zvířete omezuje pouze na
obratlovce a kdy naopak. Obecně lze říci, že pojem „živočich“ hojně užívaný ve
veřejném právu zahrnuje ochranu živočišných druhů, naproti tomu pojem „zvíře“
označuje převážně ochranu jednotlivců těchto druhů. Hlavním nedostatkem zde spatřuji
nejednotnost a zmatečnost v pojmosloví, kdy jednotlivé právní předpisy definují tyto
pojmy pro své vlastní účely. Mým návrhem de lege ferenda v této problematice je
sjednocení definic stěžejních pojmů, které budou dále použitelné pro všechny právní
normy tuto oblast upravující. Takovouto jednotnou úpravu bych zakotvila do zákona na
ochranu zvířat proti týrání, neboť právě tento je považován za základní právní předpis
na úseku ochrany zvířat.
V druhé kapitole této práce jsem se pokusila nastínit současnou právní úpravu
zabývající se ochranou zvířat nejen na úrovni České republiky, ale také na úrovni
mezinárodní a evropské legislativy. Nedostatek zde spatřuji v přílišné roztříštěnosti
právních předpisů, jež se zabývají tímto oborem, a tedy i v nesnadné orientaci v nich.
Jako de lege ferenda návrh zde lze uvést provedení komplexní úpravy problematiky
ochrany zvířat, a to v ideálním případě na všech těchto legislativních úrovních.
Další kapitola podává přehled o institucionálním zajištění ochrany zvířat. Zde by
měl být kladen důraz převážně na spolupráci mezi jednotlivými orgány. De lege ferenda
v rámci této části své práce navrhuji zjednodušení správních postupů, a to ve formě
odbourávání zbytečného formalismu a nadměrné rozmanitosti jednotlivých orgánů a
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jejich konkrétních pravomocí. Jelikož jde o život a zdraví živých tvorů, je třeba co
nejvíce zamezit případným problémům, k nimž dochází v rámci spolupráce několika
subjektů, neméně důležité je zasadit se o to, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům
při řešení nejrůznějších situací. V neposlední řadě je třeba svědomitě dozorovat, zda
jsou zákonná pravidla poskytující zvířatům ochranu důsledně vynucována, případně
nastavit přísné sankce, které by měly subjekty od jejich porušování odrazovat.
V poslední kapitole své práci jsem se věnovala deliktní odpovědnosti, a právě
zde spatřuji závažné nedostatky ve výši trestních sazeb za naplnění skutkových podstat,
jak v rámci správní, tak v rámci trestní odpovědnosti. Jednoznačně zde de lege ferenda
navrhuji zpřísnění postihů za takové skutky, neboť v případě obou trestných činů
týkajících se negativního zacházení se zvířaty je možnost uložení pouze podmíněného
trestu odnětí svobody, což považuji za neakceptovatelné. Mimo zmíněnou možnost
uložení pouze podmíněného trestu i hranice trestní sazby pro případ uložení
nepodmíněného trestu odnětí svobody mi přijde velmi mírná a nedostačující.
Naopak jako velmi pozitivní krok vnímám novelu občanského zákoníku,
na základě které se již na zvíře nepohlíží jako na objekt ve srovnatelném postavení s
ostatními věcmi. Od přijetí zmíněné novely je zvíře považováno za smysly nadaného
živého tvora a je mu tak též v rovině práva přiznána jakási vyšší hodnota, na základě
které s ním tak musí být též zacházeno. Nicméně i přesto, že je to pro oblast ochrany
zvířat velký a zásadní krok, stále zde navrhuji další rozšiřování a posilování práv zvířat.
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Abstrakt
Diplomová práce: Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou nakládání se zvířat v lidské
péči, a to na úrovni národní, mezinárodní i na úrovni Evropské unie. Systematicky se
člení do čtyř hlavních kapitol. V kapitole první se věnuje vymezení pojmů pro oblast
ochrany zvířat relevantních, zejména vymezuje rozdíl mezi pojmy zvíře, živočich a zvěř
a dále podává přehled o další kategorizaci zvířat, jimiž jsou zvířata pokusná,
hospodářská, zvířata chovaná v zájmovém chovu, handicapovaná, zvířata vyžadující ze
strany člověka zvláštní péči, toulavá a opuštěná. Ve své druhé kapitole jsem se snažila
nastínit vztah vnitrostátního a mezinárodního práva, nejprve s práce věnuje právní
úpravě na mezinárodní úrovni, v této části práce přibližuje pět nejvýznamnějších dohod
přijatých v rámci Rady Evropy, dále zmiňuje Všeobecnou deklaraci OSN na ochranu
zvířat. Ve druhé kapitole se dále věnuji legislativě na úrovni Evropské Unie, kde
popisuji primární a sekundární právní předpisy, ale také koncepční nástroje. Na úrovni
České republiky přibližuji rozdělení vnitrostátních právních předpisů na ty, které
poskytují zvířatům přímou ochranu proti týrání, v rámci této oblasti blíže představuji
zákon na ochranu zvířat proti týrání, poté na ty, které jim poskytují ochranu nepřímou,
tedy před jinými formami negativního zacházení s nimi. V rámci třetí kapitoly popisuji
správní orgány zabývající se ochranou zvířat, jimž jsou Ministerstvo zemědělství České
republiky, Státní veterinární správa, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, Státní
orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů, Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a nakonec obce samotné. Poslední kapitola se zabývá deliktní odpovědností
v oboru ochrany práv zvířat, a to v rovině správního i trestního práva, v rovině trestního
práva zmiňuje též speciálně trestní odpovědnost právnických osob na tomto úseku.
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Abstract
Diploma thesis: Legal regulation of the treatment of animals under human care
This diploma thesis deals with legal regulation of the treatment of animals under
human care at the national, international and European Union levels. It is systematically
divided into four main chapters. The first chapter deals with the definition of relevant
animal protection concepts, in particular defines the difference between the concepts of
animal, creature and wildlife, it also gives an overview of further categorization of
animals such as experimental animals, farm animals, animals breed for hobby,
handicapped animals, animals that need special care from human, wandering and
deserted animals. In my second chapter, I attempted to outline the relationship between
national and international law. Firstly is the diploma thesis devoted to presents five most
important agreements adopted within Council of Europeat international level, then
mentions the Universal Declaration for protection of animals adopted within the United
Nations organizations. In other part of the second chapter I devote to legislation at
European Union level describing primary and secondary legislation, as well as
conceptual tools. At the level of the Czech Republic, thesis divides the legislation
dealing with direct protection of animals against abuse, in this part I closer describe
animals protection against abuse Act. Then is in the thesis described indirect protection
of animals against other negativ treatment whit them, which are the Ministry of
Agriculture of the Czech Republic, the State Veterinary Administration, the Ministry of
Defence and the Ministry of the Interior, the State authorities responsible for the
approval of experimental projects, the municipal authorities of the municipalities with
extended competence and last municipalities. The last chapter deals with tortuous
responsibility in the field of animal rights protection, both in the field of administrative
and criminal law. It also mentions the special criminal liability of legal entities in this
area.
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